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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-11-16

Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby
Onsdag den 16 november 2022 kl 08:15-12:00

Beslutande Ulla Hansson (M), Ordförande
Ann-Kristin Petersson (M)
Johan Ederström (M)
Gunnel Nilsson (C)
Rut Björkström (KD), Be vice ordförande 
Pia Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Leif Salomonsson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Ingegerd Malmqvist-Alfrid (V)
Dick Andersson (SD)
Christer Larsson (SD)

Övriga deltagare Emelie Olsson, kulturstrateg
Linn Stevensson, Afry § 91

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Leif Salomonsson

Kultur- och fritidsförvaltningen fredag 18 november 2022, kl. 16:15

//
Leifj&alomonsson (S)
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Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

F örvaringsplats 
för protokollet

Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Kultur' och fritidsnämnden

16 november 2022

18 november 2022

19 november - 9 december 2022 

12 december 2022

Kultur'och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby

Underskrift Ann-Kristin Gunnarsson
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§ 90 Dnr KFN2022-0092 800

Remiss - Idrottspolitiskt program

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och lämnar det till Region 
Kronoberg.

Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg har utarbetat ett förslag till Idrottspolitiskt program. Kultur- och 
fritidsnämnden har möjlighet att yttra sig om programmet och svar ska ske senast
2022-12-07.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Det föreslagna Idrottspolitiska programmet är en tydlig beskrivning om hur Region 
Kronoberg styr och följer upp driftsanslagen till RF-SISU Småland. Innehållet är 
mer likt ett bra och innehållsrikt avtalsförslag mellan Region Kronoberg och RF- 
SISU Småland.

Ett idrottspolitiskt program förväntas innehålla en hredare och sammanhållande 
idrottspolitik för hela regionen även med de åtta kommunerna. I detta dokument 
omnämns inte alls kommunerna som aktörer, trots att idrottsutövarna bor och 
verkar i kommunerna. Kommunerna har ett gott samarbete med föreningslivet 
inom idrotten och med RF-SISU Småland. Önskvärt är därför ett idrottspolitiskt 
program där kommunerna ses som viktiga partners och där Region Kronoberg 
verkar för samordning för idrott, friluftsliv och folkhälsa.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-25 
Remiss Idrottspolitiskt program

Skickas till
Region Kronoberg
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§91 Dnr KFN2022-0093 860

Uppdrag från planeringsdirektiv - Utredning 
spontankultur Aspebacken

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen och överlämnar den till den 
politiska styrgruppen för beaktning i det fortsatta arbetet med kvarteret Aspebacken 
och Hembygdsparken.

Kultur- och fritidsnämnden understryker att ungdomsperspektivet i denna 
utredning beaktas i den fortsatta utvecklingen av Aspebacken och området i 
anslutning till kvarteret Aspebacken.

Sammanfattning av ärendet
I planeringsdirektivet för 2022 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 
organisation och kostnad för spontankultur för ungdomar samt unga vuxna på 
kvarteret Aspebacken eller i anslutning till kvarteret Aspebacken. Utredningen ska 
vara klart under 2022 och ska även utgå från tidigare beslutade utredningar.

Förvaltningens bedömning och överväganden

För att kunna veta vilka platser och vilken typ av spontankultur som unga och unga 
vuxna önskar att utveckla för platsen har förvaltningen involverat en upphandlad 
landskapsarkitekt, från företaget Afry, för att genomföra ett program som lyfter 
fram och visar idéförslag och konkreta förslag på platser och prioriteringar för 
spontankultur, med fokus på områden i hembygdsparken.

I beslutet för uppdraget ingick det även att utreda organisation och kostnad för 
spontankultur. Detta framtagna program har fokus på förslag till främst fysiska 
åtgärder och det hanterar inte organisation eller kostnader för verksamheter/ 
aktiviteter på ett djupare plan. Förvaltningen bedömer att det i ett första stadium 
behövs tas reda på vad de unga och unga vuxna önskar och prioriterar för platsen. 
Därefter finns det möjlighet att utreda organisering och kostnad för de olika 
insatserna. Förslag på organisering berörs i programmet med en övergripande idé 
kring vilka aktörer som kan ingå.

Utifrån tidigare underlag och utredningar har Afry tagit fram ett förslag på hur vi 
skulle kunna lyfta fram spontankulturen i området. Förslaget har sedan stämts av i 
en workshop för unga. I programmet finns workshopen beskriven och vad den gav 
för resultat. En övergripande idé och koncept har tagits fram av Afry där en 
struktur presenteras som visar på mindre rum i parken och som föreslår olika zoner

kt~l>
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för lek och häng, kultur, mötesplats, naturnära/ekozoner. Pä ett övergripande plan 
synliggörs även grönstruktur samt entréer, stråk och noder. Därefter presenterar 
utredningen en rad förslag för de olika zonerna. Avslutningsvis beskriver 
utredningen kort olika scenarion för hur parken kan utvecklas under lång tid samt 
organisering och förslag till fortsatt arbete.

Programmet som tagits fram speglar en önskan från den unga fokusgruppen och 
pekar på funktionsbehov och visioner de har för området. Programmet är också ett 
verktyg som tål förändring över tid och är även en utredning som ger inspel till det 
fortsatta arbetet för fysisk planering och utveckling av Aspebacken och 
Hembygdsparken. Delar av projektet tar mark inom kvarteret Aspebacken i 
anspråk, där framtiden ännu är oviss.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I det här förslaget lyfts inga kostnadsberäkningar fram. Underlaget som tagits fram 
kan användas i fortsatt planering.

Förvaltningens beredning

Hänsyn har tagits till tidigare beslutade utredningar. För att förankra och utveckla 
förslaget har en workshop med fokusmålgruppen hållits.

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för Aspebacken har varit involverad 
under processen för utredningen. Det har även hållits workshop med inbjudna 
unga och unga vuxna den 6 september 2022.

Tidigare utredningar och underlag från följande sammanhang har överlämnats till 
landskapsarkitekterna:

Prioriteringar från workshop med Demokratiskolan 2020 

Förstudie ån Lagan 2020

Studentprojekt - workshop Halmstad universitet 2019 

Utredning om framtida kulturscener 2017 

Primärkarta & grundkarta 

Kulturhistorisk utredning 

Naturvärdesinventering

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-14
Förslag - Gestaltningsprogram Hembygdsparken/Aspebacken

Justerandes sign



7(13)_j ungby 
kommun

Kultur- och fritidsnämnden

2022-11-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Skickas till
Ko m munstyrelsen 
Ko m m u nfullmäktige 
Workshopdeltagarna 2022-09-06
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§92 Dnr KFN2022-0064 041

Ekonomisk åtgärdsplan 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de föreningsstöd som hållits inne enligt 
beslut i kultur- och fritidsnämnden 2022-05-25 § 52 betalas ut.

Dessa föreningsstöden är: investeringsstöd, ledarutbildningsstöd, större 
arrangemang och stöd till studieförbund.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 §77 om datum för delårsbokslut och 
budgetuppföljning samt instruktion för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Där står 
också att om en nämnd vid årets första eller andra delårsrapport redovisar 
underskott utifrån budgetram överstigande 1 procent ska nämnden redovisa en 
åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

I april månads delårsrapport visar kultur- och fritidsnämndens prognos vid årets 
slut på ett underskott på cirka 1 500 000 kr vilket motsvara cirka 2 procent av 
nämndens totala budget. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2022-05- 
25 § 52 ges förvaltningen i uppdrag att lyfta frågan med kommunledningen 
eftersom driftsökningar för exempelvis el inte är något som nämnden kunnat 
påverka och därmed anser att full kompensation bör ges till nämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade även att hålla inne vissa föreningsstöd för att sedan ta 
upp ärendet igen vid sitt sammanträde i november 2022 för ny bedömning.

En enig nämnd föreslår att de föreningsstöd som hålls inne under året betalas ut. 
Dessa föreningsstöd är: investeringsstöd, ledarutbildningsstöd, större arrangemang 
och stöd till studieförbund.

Beslutsunderlag
Ekonomiuppföljning 2022-10-31 med prognos för utfallet 2022-12-31.

Yrkanden
En enig nämnd yrkar att de innehållna föreningsstöden betalas ut.
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Skickas till
Ko m m lins tyre Isen
Berörda föreningar och studieförbund
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§93 Dnr KFN2022-0072 805

Nämndinitiativ - Betala ut frysta föreningsstöd

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bifallet nämndinitiativet.

Yrkande
Pia Johansson (S) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Pia Johansson har lämnar in ett nämndinitiativ där de 
skriver: På ett av vårens möten bestämdes det att vi i kultur- och fritidsnämnden 
skulle frysa föreningsbidragen medan förvaltningen och styrande allians skulle kolla 
upp hur man ska lösa kultur- och fritidsförvaltningens underskott.

Underskottet kommer till stor del ifrån ökade priser för el och VA. Vi ansåg alla i 
nämnden att det är orimligt att förvaltningen ska bära den kostnaden då det inte är 
något som förvaltningen kan styra över.

Då det uppdrag de styrande åtagit sig ännu inte skett yrkar jag med detta initiativ 
att föreningsbidragen snarast skall utbetalas till studieförbunden och övriga 
föreningar".

Beslutsunderlag
Soc ia Ide mokrate r nas nämnd initiativ.
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§94 Dnr KFN2022-0020 800

Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsärenden redovisas på dagens sammanträde:

• Tilldelningsbeslut ismaskin 2022-11-02.

• Anställningslista

• Ansökan medfinansiering destinationsutveckling Sagobygden
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§95 Dnr KFN2022-0021 800

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information från presidet lämnas på dagens sammanträde:

• Mötesanteckningar och presentation från kommunalt forum 2022-10-20.

:erandes sign
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Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnas på dagens sammanträde:

• Rapport och preservation från Scensommar 2022

• RF-S1SU - Nyhetsbrev 2022-10-28

• RF-S1SU - Nyhetsbrev 2022-11-11

• RF-S1SU - Nyhetsbrev Tema folkbildning

• Poddteater 16 - Nyhetsbrev 2022-11-06

• MUCF - Nyhetsbrev 2022-10-27

• MUCF - Nyhetsbrev 2022-10-28

• Berättarnätet Kronoberg - Verksamhetsdialog 2022-11-08

• Barnens bästa gäller - Nyhetsbrev november -22

• KS 2022-11-08 § 195 Energibesparande åtgärder

• KS 2022-11-08 § 206 Samordning samhällsbyggnadsfrågor

• Actic har sagt upp sitt hyresavtal för gymmet i Sunnerbohallen. Nuvarande 
avtal sträcker sig fram till den 31 juli 2023.

• Föreningsträff den 22 november 2022 kl. 18 på Grand.

• Konstrunda genomfördes på Ekebackenskolan, Klöverängens förskola, 
Regnbågens förskola och Hjortsbergskolan samt information om 
konstverket vid Holmsborgs LSS-boende.


