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KFN § 71

Fastställande av dagordning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger till de inkomna nämndinitiativen på 
dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna lämnar in två nämndinitiativ på dagens sammanträde. Ett 
har rubriken ”Omstart av föreningslivet” och ett ”Hammarhallen”. Enligt rutin 
för hantering av nämndinitiativ läggs dessa till på dagordningen.

\
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KFN § 72

Verksamhetsuppföljning 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna lämnar uppföljning om följande verksamheter:

• Utebadsäsongen
• Simundervisning
• Sommarlovsaktiviteter
• Turism & besöksnäring 2021

Justerandes sign
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KFN § 73 2021/KOF0062 042

Verksamhetsplan och budgetfördelning 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
verksamhetsplan och budgetfördelning för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för verksamhetsplanen och den 
föreslagna budgetfördelningen för 2022.

Kultur- och fritidsnämndens budget förändras 
Demografifaktor justering 2020 
Demografifaktor justering 2021 
Demografifaktor 2022 
Löneökning
Kapitalkostnadskompensation 
Inflationskompensation 
Sänkta sociala avgifter 
Sänkta sociala avgifter ungdomar 
Hyra Hammarhallen 
Fördelning kostnad avtalscontroller 
Budgetanpassning 
Gratis utebad 
Kulturarrangemang 
Ljungbergmuséet 
Total budget 2022

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budgetfördelning för 2022. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-05 §62.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen.

2022 enligt följande: 
-208 000 kr 
-322 000 kr 

78 000 kr 
1 686 000 kr 

87 000 kr 
599 000 kr 

-113 000 tkr 
-303 000 kr 
-290 000 kr 

-33 000 kr 
-91 000 kr 
135 000 kr 
200 000 kr 
200 000 kr 

76 432 000 kr

Justerandes sign
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KFN § 74 2021/KOF0079 140

Verksamhetsplan för besöksnäring

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissutgåvan av ”Verksamhetsplan för 
Besöksnäring 2022-2024”. Remisstiden är november månad 2021.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för besöksnäring i Ljungby kommun föreslås gälla för åren 
2022 - 2024 och bli ett styrdokument för turism- och besöksnäringslivsarbetet i 
kommunen. Planen beskriver prioriterade utvecklingsområden för besöks- 
näringen och vilka områden som bör utvecklas framöver. Vissa utvecklings
områden som härrör till vattenturism är antagna i kultur- och fritidsnämnden 
2020-09-02, KFN §64 2020/KOF0073/800.

Verksamhetsplanen för besöksnäringen i Ljungby kommun är kopplad till 
Region Kronobergs Besöksnäringsstrategi, styrdokument på regional nivå, som 
har genomförandeperiod 2022-2026.

Efter remissbehandlingen ska beslut om antagande av verksamhetsplanen för 
besöksnäring i Ljungby kommun fattas av kultur- och fritidsnämnden i 
december 2021. Planen följs årligen upp i kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Den nya verksamhetsplanen för besöksnäring har en stor betydelse för att nå 
kommunvisionen om att bli 35 000 invånare år 2035. För att Ljungby kommun 
ska kunna attrahera och behålla fler personer behövs en plan för hur vi ska 
arbeta med turism- och besöksnäringsutveckling. Turism bedöms ofta som ett 
sätt att kunna attrahera nya kommuninvånare. Den stärker platsens identitet och 
profil och hjälper till att marknadsföra kommunen. Ofta sammanfaller 
kommunens natur-, kultur- och fri luft svärden med det som besökaren och 
kommuninvånaren finner attraktivt. Det kan vara skogsområden med leder och 
möjlighet till övernattning där man också kan uppleva äventyret i kanot eller på 
cykelsadeln. Ett rikt kulturliv i kommunen med anläggningar och evenemang 
kan tilltala den som vill uppleva konst, musik och teater i en speciell miljö. 
Attraktiv och hållbar stadsmiljö främjar handel och besöksnäring. Att planera 
och utveckla områden med höga natur-, kultur och fri luftsvärden som samtidigt 
är uppskattade besöksmål är ett sätt att bli en attraktiv bostadskommun.

Med en verksamhetsplan för besöksnäring finns bättre förutsättningar för att
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gemensamt arbeta för en utveckling som bidrar till att nå visionen. Vid 
framtagandet av den planen har hänsyn tagits till omvärldsanalysens 
fokusområden och de globala målen.

I verksamhetsplanen finns fokusområdena näringsliv, berättande, unga vuxna 
och vatten med i utvecklingsarbetet.

Förvaltningens beredning
För att ta fram verksamhetsplanen för besöksnäring kommer två öppna dialoger 
med besöksnäringen att genomföras under november. Via webben finns 
möjligheten att inkomma med synpunkter på verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15.
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-05 §61.

Skickas till
Berörda remissinstanser.

Justerandes sign
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KFN § 75 2021/KOF0036 865

Motion - Konstverk om Vera Sandberg

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen 
om att utreda kostnad och placering för ett konstverk om Vera Sandberg samt att 
återrapportera till kommunfullmäktige för beslut om eventuell finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna föreslår i en motion 2021-04-19 att en utredning ska göras 
vad gäller kostnad och placering av ett konstverk om Vera Strandberg, som var 
Sveriges första kvinnliga ingenjör och född i Ljungby. Hon föddes på Hångers i 
Ljungby den 23 maj 1895. År 1917 tog hon examen i kemi på Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg. Vid den tiden var det ovanligt med kvinnor på 
utbildningen. Det var männens område. Vera var en pionjär i att som första 
kvinna studera och ta examen på Chalmers.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Vid inköp av offentlig konst i Ljungby kommun ska jämställdhet, mångfald, 
ålder, etnicitet och olika uttrycksmedel beaktas så att en god balans uppnås. Bra 
offentlig konst stimulerar tankar, väcker reaktioner och nyfikenhet och utgör en 
viktig del i stadsrummet. Förvaltningen instämmer i att Vera Strandberg borde 
få mer uppmärksamhet i Ljungbys historia. Ett konstverk om Vera Strandberg 
på en lämplig central plats med anknytning till henne är en positiv idé och något 
som kan föreslås arbetas vidare med i det övergripande konstprogrammet för 
Ljungby stad ”Staden möter vattnet”.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01.
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-05 §58.

Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Skickas till
Kommunfullmäktige.
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KFN § 76 2021/KOF0037 816

Motion - Mobil fritidsgård

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- bifalla den första attsatsen och att,

- avslå den andra attsatsen med hänvisning till att införandet av en mobil 
fritidsgård inte ryms inom befintlig budget.

Sammanfattning av ärendet
Ingela Rosen (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat en motion om mobil 
fritidsgård.

Motionärerna yrkar:

- Att man utreder möjligheterna att starta en mobil fritidsgård samt undersöka 
hur andra kommuner arbetar med detta.

- Att man efter utredningen möjliggör införandet av mobil fritidsgård i Ljungby 
kommun.

Förvaltningens bedömning och överväganden
I Ljungby kommun finns en fritidsgård som främst är riktad till ungdomar i 
årskurs 7-9. Fritidsgården är förlagd i Ljungby. Fritidsgården är mycket populär 
och har trots restriktioner haft i snitt 40 besökande per dag. Antalet besök 
förväntas öka när restriktionerna nu upphört.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 om att inleda ” Projekt för bättre 
folkhälsa bland unga”. Projektet syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet och 
att generera insatser som fokuserar på att förbättra folkhälsan bland unga. 
Projektet sträcker sig till 2021-12-31. Ett av uppdragen i projektet är ”... att 
klargöra om det är möjligt för kommunen att tilldela ett lokalbidrag till företag 
eller förening som inom projektet bistår med lokal eller arrangerar aktiviteter för 
ungdomar”. I projektet sker intervjuer med ungdomar om behovet av mötes
platser, utformning, aktiviteter med mera.

Undertecknad ser att ”Projektet för bättre folkhälsa bland unga” tangerar vad 
motionärerna beskriver i motionen om ungas aktiviteter, lokaler, samarbete med 
föreningar med mera.

Justerandes sign
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Mobil fritidsgård bör utredas för sig, men tillvarata det underlag som 
framkommer i pågående projekt och därför anser undertecknad att motionens 
första attsats bör bifallas. Oavsett vad utredningen kommer fram till om mobil 
fritidsgård eller inte, har inte kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt utrymme 
för att möjliggöra införandet av mobil fritidsgård i Ljungby kommun. Det 
innebär att den andra attsatsen bör avslås.

Finansiering
Utredning om mobil fritidsgård kan ske inom befintlig budget. Införandet av 
mobil fritidsgård ryms inte inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-04.
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-05 §59.

Skickas till
Kommunfullmäktige.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

12(23)

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 77 2020/KOF0078 140

Yttrande över ”Policy för näringsliv”

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och 
översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och fritidsnämnden möjligheten att 
yttra sig över ett nytt förslag till Policy Näringsliv. Sedan tidigare finns en 
policy för näringsliv som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-12-18 § 147.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Näringslivspolicyn anger den politiska inriktningen för kommunens 
näringslivsarbete för samtliga nämnder, tjänstepersoner och bolagsstyrelser 
inom kommunkoncemen.

Undertecknade anser att den policyn bör kompletteras eller nyanseras med:
1. Näringslivspolicyn utgår från kommunfullmäktiges vision och 

visionsmål. I dokumentet är inte vision och visionsmål nämnda.
2. Det bör tydligt framgå vilka mål som kommunen tillsammans med 

näringslivet ska arbeta för att uppnå ett ännu bättre företagsklimat. Med 
fördel bör policyns syfte, inriktning och mål tydliggöras.

3. Även vid god sysselsättning är det inte givet att människor bosätter sig i 
kommunen. Det är viktigt att skapa attraktiva livsmiljöer för att 
människor ska välja att bosätta sig i kommunen. Omvärldsanalysen som 
gjordes 2017 av Sweco pekar på 10 tillväxtområden, varav fullmäktige 
valde ut 3 fokusområden och därefter beslutat om ytterligare ett. Även 
detta perspektiv bör framgå i policyn.

4. Policyn beskriver ingående och omfattande kommunala tjänstepersoners 
förhållningssätt till näringslivet. Kommunstyrelsen har redan beslutat om 
en värdegrund som beskriver hur vi tjänstepersoner ska vara mot de vi 
möter i vårt arbete. En koppling bör ske till den beslutade värdegrunden.

5. Policyn får gärna innehålla hur näringslivsarbetet fonneras internt, för att 
kommunen ska uppfattas företagsvänligt.

Det saknas en skrivning hur näringslivsarbetet kopplas till regional, nationell 
och internationella samarbetspartners/forum och andra aktörer.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

13(23)
XXX

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
Förslag till Policy näringsliv och förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-05 §60.

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes sign
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KFN § 78 2021/KOF0076 002

Val av nytt dataskyddsombud

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Felicia Sandberg till 
dataskyddsombud från och med den 20 oktober 2021. Hon ersätter därmed 
tidigare dataskyddsombudet Patrik Swedensköld.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare utsett Patrik Swedensköld som 
dataskyddsombud för nämnden. Patrik Swedensköld har avslutat sin tjänst inom 
kommunen och nytt dataskyddsombud har rekryterats. Felicia Sandberg ersätter 
Patrik Swedensköld från och med den 20 oktober 2021 när hon börjar sin 
anställning. Nämnden måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 
Organisatoriskt är Felicia Sandberg underställd Carina Karlund.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021 -10-04.
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-05 §63.

Justerandes sign
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KFN § 79

Val av ersättare till arbetsutskottet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Peter Malmberg (V) som ersättare i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Saga Sunniva Bergh (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Eftersom hon var vald till ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott behöver en ny ersättare väljas.

Skickas till
Kommuni edningsförvaltningen.

Justerandes sign
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KJFN § 80

Nämndinitativ - Hammarhallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde i 
november.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna lämnar på dagens sammanträde ett nämndinitiativ som 
handlar om att de önskar att förvaltningen driver frågan om att tillfälligt stoppa 
rivningen av Hammarhallen tills multihallen står färdig. Detta för att tillgodose 
föreningarnas önskemål om halltider.
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KFN § 81

Nämndinitiativ - Omstart av föreningslivet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde i 
november.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna lämnar på dagens sammanträde ett nämndinitiativ som 
handlar om att förvaltningen måste ta ett helhetsgrepp kring föreningslivet och 
vara aktiva med en samlad strategi för att bidra till att få tillbaka, speciellt bam 
och unga, utövare till våra olika föreningar.

Justerandes sign
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KFN § 82

Ekonomiuppföljning till och med september 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens redogör för ekonomiuppföljningen till och med september 2021.

Justerandes sign
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KFN § 84

Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för följande delegationsärenden:

• Investeringsstöd
• Snabbstöd arrangemang
• Stöd muséer
• Större arrangemang
• Ung arrangör

Justerandes sign
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KFN § 83

Uppföljning av inkomna synpunkter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för statistiken för inkomna synpunkter till och med 
september 2021. Rapporten samt detaljerad statistik läggs på extranätet.

Justerandes sign
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Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde: 

• Minnesanteckningar presidiemöte 2021 -09-20.

21(23)

Justerandes sign
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KFN§ 86

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• Inspektionsrapport granulathantering Lagavallen.
• Linnéuniversitetet - Kartläggning av kostnader för föreningsaktiva i 

Kronobergs län - Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan 
mellan kommunerna i Kronobergs län och Linnéuniversitetet.

• RE SISU Småland - Nyhetsbrev nr 8 2021.
• Svensk scenkonst - Nyhetsbrev 8 2021.
• Teater 16 - Nyhetsbrev 4 Poddteater.
• Stor föreningsträff på Kulturhuset Grand den 22 november 2021.
• Föreningsmässa planeras till april 2022.
• Den 12 november blir det invigning av bamlagunen i äventyrsbadet och 

hinderbanan vid skateanläggningen.
• Företagarna flyttar ut ur Eskilsgård som kommer att renoveras. Därefter 

flyttar Berättamätet Kronoberg in sin verksamhet i dessa lokaler.
• Konstväggen i Ljungby Arena tas bort.

Justerandes sign
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KFN § 87

Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka frågan

Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) ställer frågan om skaterampen bakom Sunnerbohallen är 
flyttbar.

Justerandes sign


