
Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 
 

Kommun: Ljungby kommun 

 

Kulturnämnd: 

Kultur- och 

fritids-

nämnd 

Kvinnor:  

6 ordinarie,  

3 ersättare  

Män:  

5 ordinarie,  

8 ersättare   

 

 

Kulturplan/ 

kulturstrategi: Nej. 

Kultur / musikskola: 

Musikskola. 15 lärare.  

 

Antal platser 2010: 626 elever. Ca 100 i kö.  

 

Program: Undervisning i instrument, enskilt och/eller i grupp.  Även 

undervisning i musikteori, scenisk beredskap och rytmik. Ett flertal 

orkestrar och ensembler samt flera körer för olika åldrar/inriktningar. 

Verksamheten riktar sig till barn och unga men ger även 

undervisning till vuxna i mån av tid. Musikskolans verksamhet följer 

grundskolans läsår. Minst 12 speltillfällen per termin garanteras.  

 

Avgifter:  

Instrumentkurser: 700 kronor per termin.  

Musikteori, scenisk beredskap, rytmik, instrumenthyra: 350 kronor 

per termin. 

Spel i ensemble/orkester och/eller körsång ingår i avgiften för 

instrumentkurs. 

Musikscen: 

- Garvaren Nöje 

Spelningar med rikskända artister.  

- Kultur- och fritidsförvaltningen  

Konserter med rikskända artister under sommartid, lokala band ges 

speltillfällen under kulturnatten.  

- Hotell Terraza  

Arrangerar Ljungbydagarna med uppträdanden av både rikskända 

och lokala band.  

- Föreningen Ljungby Musik och Teater  

Samordnande förening för lokala rockband. Ordnar emellanåt 

spelningar med lokala band. Har dock ingen egen spellokal. 

- Ljungbergmuseet  

Konserter; klassiskt, visor, akustiskt till barnmusikföreställningar. 

- Kyrkorna 

Musikscener med ett brett konsertutbud.  

 

Teaterscen: 

I Ljungby: Grand, Godsmagasinet, Ljunggården.  

Bygdegårdar där föreställningar ordnas: Ryssby, Angelstad, Bolmsö, 

Odensjö, Södra Ljunga, Tannåker.  

Lidhult: Gautablick.  

Dansscen: 

Passande scener att använda vid dansföreställningar är under 

utredning.  

Repetitionslokaler: 

Replokaler för lokala band:  

- Ljungby musik och teater: 22 replokaler i Ljungby 



- Medborgarskolan: 11 replokaler i Ljungby 

- Bolmenbygdens kulturförening replokal på Bolmsö 

Studio: 

Musikstudios:  

- Ljungby musikskola 

- Ljungby musik och teater 

- Bolmenbygdens kulturförening 

 

Dansstudios:  

Tess Dansstudio 

Judys Danscenter  

MBJ Dansstudio 

Fria teatergrupper 

- Bolmenbygdens kulturförening är en kulturproducerande förening 

som bland annat arbetar med egna teateruppsättningar. 

- Nybildade Ljungby kulturförening sätter upp egna teater- och 

musikalföreställningar.  

Fria musikgrupper: 

- Inom föreningen Ljungby Musik och Teater ryms 25 band 

- Ljungby Blåsorkester 

- Ljungby Manskör 

- Sunnerbokören 

- Bygdeton 

- Ljungby Suzukiförening 

- Bosniska föreningen 

- Jazzorkestern Jazz i Baljan 

Utställningslokaler: 

- Ljungbergmuseet.  

- Sagomuseet.  

- Utställningshall i anslutning till Ljungby bibliotek där 

utställningsverksamheten drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i 

samarbete med Ljungby konstförening.  

Ateljeer/ 

kollektivverkstad: Flertalet konstnärer med privata ateljéer. Inga kollektivverkstäder. 

Bibliotek: 

Huvudbibliotek i Ljungby, integrerade filialer i Lagan och Ryssby, 1 

bokbuss.  

Filialen i Lidhult ligger för närvarande i malpåse men planering för 

en ny filial pågår. Eventuellt samlokalisering med ICA-butiken. Stort 

riksintresse för detta projekt.  

17 skolbibliotek. 

Biograf: 

Garvaren Bio drivs av privat entreprenör. Ej digitaliserad fullt ut.  

Föreningen Ljungby Bio Kontrast arrangerar regelbundet visningar i 

biografen. 

Muséer: 

Ljungby Museum, Ljungbergmuseet, Sagomuseet, 

Begravningsmuseet, Skolmuseum, Buss- och teknikmuseet, 

Lingmuseet.  

 

Museer i bevarade äldre miljöer:   

Gårdsmuseet Perstorpsgården, Gårdsmuseet Tildas gård, 

Gårdsmuseum, Fridtuna, Hembergs Lanthandel, Hamneda gamla 

gästgivargård, Tjurkökvarn, Bergssmedjan och Strands Jordkula.  

 

Hembygdsmuseer:  

Angelstad Hembygdsmuseum, Kjöpets hembygdsgård, Kånna 



hembygdsmuseum, Lagans hembygdsmuseum, Odensjö 

hembygdsmuseum. 

 

Kulturminnen: Stiftelsen Ljungby Gamla torg 

Arkiv: 

Ljungby kommunarkiv  

Ljungby museums arkiv 

Ljungbergmuseet: Sven Ljungbergs och Ann-Margret Dahlquist 

Ljungbergs privata samlingar, sökbart arkiv är under uppbyggnad.  

Hembygdsgård: 18 hembygdsföreningar 

Länskulturinstitution: Nej 

Folkhögskola: Nej 

Estetisk utbildning: 

Sunnerbogymnasiet: 

Estetiska programmet bild 

Estetiska programmet musik 

Hantverksprogram inriktning trä 

Hantverksprogram inriktning mode 

 

Arrangörer: 

Bygdegårdsföreningarna – 15 stycken 

Studieförbunden 

Ljungby kristna samarbetsråd 

De kyrkliga församlingarna: Svenska kyrkan, Betelkyrkan, 

Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Allianskyrkan 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Biblioteken i Ljungby kommun 

Ljungby musikskola 

Stiftelsen Ljungby gamla torg 

 

Riksteatern Ljungby 

Sagomuseet 

Ljungbergmuseet 

Bolmenbygdens kulturförening 

Ljungby Bio Kontrast 

Ljungby föreläsningsförening 

Torpa föreläsningsförening 

Ljungby blåsorkester 

Sunnerbokören 

Bygdeton 

Ljungby suzukiförening 

Ljungby konstförening 

Hamneda Ungas förening 

 

Privata nöjesarrangörer: Garvaren Nöje, Hotell Terraza 

                              

 



Nulägesbeskrivning av den lokala kulturella infrastrukturen 
 

Utbildningar 
I Ljungby finns estetiska utbildningar inom bild och musik på gymnasieskolan 

Sunnerbogymnasiet. Eleverna deltar i kulturlivet genom offentliga musikframträdanden och 

deltagande i utställningar.  

 
Stödmöjligheter 
Ljungby kommuns kultur- och fritidsförvaltning erbjuder flera stödmöjligheter till 

kulturaktörer: Långsiktigt kulturstöd, större kulturprojekt och snabbservice. 

Långsiktigt kulturstöd har som syfte att ge goda planeringsförutsättningar för föreningsliv och 

andra aktörer som ordnar offentligt riktad verksamhet. Stöd ges även till grupper som håller 

specifika kulturyttringar levande genom regelbundna träffar. 

Större kulturprojekt kan sökas av kulturaktörer för tidsbegränsade kulturprojekt som kan bidra 

till utveckling och förnyelse av kulturlivet i Ljungby kommun. Projekt för och med barn och 

ungdomar samt projekt som karaktäriseras av nytänkande prioriteras särskilt.  

Snabbservice ger kulturaktörer möjlighet att söka ett mindre bidrag med snabb handläggning. 

Stödet ges för offentliga kulturarrangemang över hela det konstnärliga området. Särskild 

prioritet har arrangemang riktade mot barn och ungdomar. Snabbservice kan sökas av 

föreningar, grupper och enskilda och ska bygga på ideellt arbete.  

Kulturföreningar kan även söka aktivitetsstöd för verksamhet riktad mot barn och unga i 

åldrarna 7-20 år. Föreningar med egna lokaler där arrangemang ordnas kan söka lokalbidrag 

samt investeringsbidrag.   

  

Institutioner 
 Ljungby kommunbibliotek 

Ljungby kommunbibliotek går mot strömmen då det gäller utlåning av medier. 

Vi ökar stadigt och kom på 8:de plats i Sverige 2009. Detta har säkert sin grund i att vi lever 

och verkar i en stark berättar- och lästradition. Vi bedriver också ett medvetet läsfrämjande 

arbete bland barn och unga i hela kommunen. Bokprat är beprövad metod som används på 

alla filialer, bokbuss och huvudbibliotek. 

 

Biblioteken har många förlängda armar ut i samhället och samverkar med följande:  

- Samtliga studieförbund 

- Föreningslivet, speciellt hembygdsföreningar och olika kulturföreningar/ 

invandrarföreningar 

- Alla kommunala förvaltningar, speciellt skola och social 

- BVC-MVC-logopeder 

- Organisationslivet, speciellt författarföreningar, IFLA m fl 

- Lokala museer som Sagomuseet och Ljungbergmuseet 

- Bibliotek på lokal/regional och nationell nivå. Även utländska bibliotek. Gäller folk- skol- 

special- och forskningsbibliotek. 

- Företag inom bok- inredning-, medie- och reklambranscherna 

- Internationella kontakter (Sydafrika/Estland och Litauen) 

 

Biblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslagen (SFS 1996:1596; SFS 2004:1291) samt av 

kommunens centrala dokument och av bibliotekens egna dokument. Det främsta redskapet är 

Biblioteksplan 2009-2011. 

Det finns 18 skolor och 17 skolbibliotek i kommunen. Ljungby kommunbibliotek samverkar 

med skolbiblioteken genom att samordna träffar 2 gånger /läsår. 



 

Personal: 9 bibliotekarier med specialansvar (barn/social/bokbuss/filial/studier/chef/IT och 

medier), 8 assistenter, 5 övriga (kafépersonal/städare). 

 

Inom den senaste 10-årsperioden har infrastrukturen inom biblioteken stärkts på olika sätt. Ett 

viktigt sätt för att kunna bedriva biblioteksverksamhet har varit att ge medborgarna tillgång 

till ändamålsenliga lokaler, inredda så att de kan tillmötesgå framtida behov. 

Huvudbiblioteket har medverkat i tillkomsten av biblioteket på CIL (lokal högskola i 

Ljungby) och har även gjort följande satsningar:    

- Ny inredning i det integrerade biblioteket i Lagan 

- Ny bokbuss 

- Ny inredning på huvudbiblioteket i Ljungby  

- Nytt integrerat bibliotek i Ryssby 

- Ny planering av filialen i Lidhult påbörjad 2010.  

 

En läsfrämjandeplan 10-11 tas fram tillsammans med skolan. Här arbetar biblioteket  

med läs- och skrivsvårigheter/funktionsnedsättningar och invandrarperspektiv. 

 

Beredskap inför framtiden 

Framtiden är här och nu. Biblioteket är inne i en intensiv period av utveckling både då det 

gäller arbetsmetoder/bemötandefrågor/IT/medier och biblioteken som mötesplatser. För att 

fånga upp tendenser och utveckla verksamheter är projektformen ett bra sätt och i nuläget är 4 

projekt igång:  

- Cross over: Ett projekt som arbetet med att ta fram nya metoder för bokprat 

- Kombib.eu: Utbildning av utvecklingsledare. I Ljungby 4 bibliotekarier samt 

bibliotekschefen utbildats i en framtidsinriktad utbildning. 

- Futurum.kom: Ett marknadsföringsprojekt av bibliotekens tjänster i 25 kommuner i 

Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. 

- Reading Kids: Ett lokalt projekt tillsammans med barn-och utbildningsförvaltningen där 

målet är att utröna om folkbibliotekens insatser kan utgöra ett mervärde i läsinlärnings-

processen. Stöds av Statens Kulturråd. Har rönt stor uppmärksamhet och forskas kring både 

av pedagog- och biblioteksinformationsvetenskapen vid Linnéuniversitetet. 

 

Framtid 

Samverkan med Regionförbundet Södra Småland är viktigt ur många perspektiv, framför allt 

inom den tekniska utvecklingen. Idag har biblioteken en gemensam server i Kronobergs län.  

Just nu står biblioteken inför samverkan vad gäller en ny OPAC-server. Det så kallade Arena- 

konceptet kan utvecklas till bland annat en gemensam katalog, gemensamma lånekort och 

gemensamma datatjänster. Behöver lyftas fram och arbetas med mer. Det skulle vara bra med 

gemensamma utvecklingssatsningar då det gäller hur biblioteken arbetar med vissa grupper, 

till exempel  invandrare/mångkultur/funktionsnedsättningar och personer med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

 Ljungbergmuseet  

En viktig institution för konstverksamhet i Ljungby kommun. Museet visar konstutställningar 

av internationell klass och nyligen har satsningar gjorts för att öka konstverksamheten för 

barn och unga genom öppna workshops samt arrangemang riktade mot skolor. 

Ljungbergmuseet ordnar även kulturarrangemang av skilda slag, musik- och poesiaftnar, 

konserter, dans, kreativa träffar med mera.  

 



 Sagomuseet 

Institutionen för muntligt berättande och storytelling. Museet bedriver en bred verksamhet 

med offentliga berättararrangemang, en internationell berättarfestival sedan 20 år tillbaka, 

digital storytelling, projekt för barn, ungdomar samt specialprogram för äldrevården.  

 

 Ljungby museum ingår i Ljungby Gamla torg och bedriver utställningsverksamhet, 

verksamhet för skolklasser, innehar lokalhistorisk samling samt stor samling 

sydsvenska bonadsmålningar.  

 

Konst 
Ljungby konstförening driver i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen 

utställningsverksamhet i utställningshallen på Ljungby bibliotek. Ljungby konstförening 

ansvarar för urvalet av utställande konstnärer. Målet är att genom urval av i huvudsak  

konstnärer med kopplingar till Ljungby kommun och dess närområden stödja Småländska 

konstnärer. Kommunens inköp av konst görs främst vid utställningarna i Ljungby bibliotek. 

Satsningar på konstsalong, ett samarbete mellan kommuner och konstföreningar i Ljungby,  

Alvesta och Älmhults kommuner har tidigare genomförts. Konstsalongen var en jurybedömd 

utställning till vilken boende eller de med koppling till de tre kommunerna var välkomna att 

söka.  

 

Nätverk 
Nätverk, dock informellt uppbyggda, finns för kulturarrangemang på landsbygden ( kultur- 

och fritidskontoret och lokalhållande föreningar på landsbygden) och barnkultur ( kultur- och 

fritidskontoret, teaterförening, föräldraföreningar och lokalhållande föreningar på 

landsbygden).  

 

I Ljungby kommun finns ett brett musikliv som täcker många musikgenrer; Storband och 

blåsorkester, en aktiv musikskola, ett stort antal ungdomsband med mera. Kyrkorna är aktiva 

musikarrangörer. Fasta nätverk finns inte, dock görs många samarbetsprojekt.  

 

Något formellt nätverk för arrangerande föreningar finns inte. Trots ett i övrigt stort 

föreningsliv är de stora arrangerande föreningarna få. En brist är att det inte finns någon nu 

aktiv konsertförening som arrangerar konserter på en regelbunden basis.   

 

Kommunens egna prioriterade områden.  
Ljungby kommun har tagit fram en handbok för visionsarbete/ mål- och verksamhetsstyrning 

2010 där ledorden är kreativitet, mångfald och trygghet. De tre övergripande målen för 

kommunens verksamhet är att Ljungby ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i, 

Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor samt att Ljungby 

kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  

Varje nämnd och förvaltning tar årligen fram delmål och aktivitetsplaner inom de 

övergripande målen för verksamheten. För kulturverksamheten var delmålen 2010: 

- Biblioteken som kulturella mötesplatser (Bibliotek) 

- Särskilda insatser för barn, ungdomar, funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter. 

(Bibliotek) 

- Arbeta för en geografisk spridning av kulturarrangemangen i Ljungby kommun. 

(Allmänkultur) 

- Samtliga elever som går på musikskolan erbjuds plats att delta i någon form av ensemble 

eller projekt. (Musikskola)  

Utveckla samverkan med näringslivet genom möten med företagsgrupper. (Bibliotek) 



 

Utöver visionsarbetet anges barn och unga som en prioriterad målgrupp, både vad gäller 

utbudet av professionell kultur samt aktiviteter för eget skapande. Kommunen skall 

komplettera föreningslivets offentliga kulturarrangemang så att kommuninvånarna erbjuds ett 

variationsrikt kulturutbud.  

 

Utredningar pågår kring ett centralt placerat kulturhus för arrangemang och aktiviteter samt 

mötesplatser för ungdomar. Ljungby kommun nyligen köpt teaterlokalen Grand i centrala 

Ljungby, vilken i framtiden kanske kan komma att fungera som kulturhus. En upprustning av 

byggnaden kommer att påbörjas inom kort. 

 

Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala kulturplanen. 
 Ljungbergmuseet blir regionalt konstmuseum.  

 Ungdomssatsningar. Uppmuntra unga arrangörer genom  t ex regionala nätverk kring 

arrangörsfrågor, utbildningar i arrangörskap. Fler unga arrangörer behövs för att 

utveckla kulturutbudet. 

 Kulturmiljöer skulle kunna utvecklas ytterligare som besöksmål. Det vore en stor 

fördel om projekt kring levandegörande och uppmärksammande av kulturmiljöer 

kunde göras genom regionala samarbeten. 

 

Beskriv även om kommunen har en vilja att utveckla någon verksamhet till ett 
länsuppdrag. 

Ljungby kommun vill verka för att Ljungbergmuseet i Ljungby ska få uppdraget regionalt 

konstmuseum.  

 

 


