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Justering
Justerare

Rose- Marie Holmqvist (S)

Plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen onsdagen den 2 mars 2016 klockan 12.00

Justerade paragrafer

§§ 1-15

Ajournering

15.10- 15.30

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………………
Hanna Östrand

Ordförande

………………………………………………………
Eva Johansson (C)

Justerare

………………………………………………………
Rose- Marie Holmqvist (S)
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Bevis om anslag av protokoll
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2016-02-24 är justerat
Anslagsdag

2016-03-02

Anslaget tas ner

2016-03-25

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15 Växjö

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift
………………………………………………………
Hanna Östrand
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§1

Dnr 60

Val av justeringsperson
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Rose- Marie Holmqvist (S) utses att justera dagens protokoll.
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§2

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ingen allmänhet närvarande.
Kultur- och fritidsnämnden anser frågestunden vara genomförd.
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§3

Dnr 2016-00005

Informationsärenden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Information från fritidsavdelningen
Fritidschefen informerar om bowlinghallen och bowlingföreningarna.
Föreningarna efterfrågar ett formellt beslut om bidrag och förvaltningen har
meddelat dem att beslut fattas när föreningarna har tecknat avtal.
Fritidschefen informerar om vilka föreningar som i nuläget letar efter lokaler
att bedriva sin verksamhet i samt vilken problematik som kan uppstå.
Fritidschefen informerar om kommande projektansökan angående planering
av grönytor. Projektet ska ske i samverkan med tekniska förvaltningen och
kommunledningsförvaltningen genom planeringskontoret.
2. Information från kultur- och konstavdelningen
Kultur- och konstchefen informerar om aktiviteter som äger rum under
sportlovet. Kulturnatten 2016 var välbesökt med ca 21 000 besökare på de
olika arrangemangen.
Under kulturnatten lanserades projektet ”Express yourself”. Projektet är ett
samarbete mellan Det fria ordets hus, Växjö bostäder och Araby Park Arena
med syftet att skapa en plattform för ungdomar att uttrycka sig på. Det
arrangeras en workshop gång i veckan på Araby park arena eller Det fria
ordets hus.
Det fria ordets hus ska i samverkan med Kulturparken och Linnéuniversitetet
genomföra ett projekt om det gamla fängelset på Ringsberg/ Kristineberg.
Arbetet med tryckfrihetsåret pågår och Det fria ordets hus arrangerar bland
annat föreläsningar. Det fria ordets hus kommer även att uppmärksamma den
internationella kvinnodagen.
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Kultur- och konstchefen informerar om konstverket som ska placeras vid det
södra stationsområdet, mellan World trade center och Kulturparken. Verket
anknyter till Smålands kulturhistoria och natur.
Kultur- och konstchefen informerar om pågående diskussion kring
Art Site 6.
3. Information från biblioteksavdelningen
Bibliotekschefen informerar om kulturnatten. Biblioteket hade ca 5 000
besökare under kulturnatten. Bibliotekschefen informerar om vårens
aktiviteter, varav många är för barn.
Planeringen av den nya publika IT-miljön är i slutfasen och alla datorer
kommer att bytas ut på stadsbiblioteket.
Bibliotekschefen informerar om pågående läsfrämjande arbete med
exempelvis projektet Läskickar och hoppas ett långsiktigt bra resultat.
4. Förvaltningschefens information
Stf. förvaltningschef har ingen information till kultur- och fritidsnämnden.
5. Ordförandens information
Ordförande informerar om den nuvarande situationen på simhallen och
delger kultur- och fritidsnämnden att en ordningsvakt har varit på plats under
helger samt sportlovet.
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§4

Dnr 2016-00002

Meddelanden och rapporter
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger samtliga meddelanden och rapporter till
handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 18 februari 2016
inkomna meddelanden och rapporter.
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§5

Dnr 2016-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFO 6- 8. 2015
KFAC 16. 2015, 1- 2. 2016
KFB 7- 11. 2015
KFH 1- 3. 2016
KFN kultur del. 122- 123. 2015, 1- 11. 2016
KFN fritid del. 1. 2016
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till
ordföranden, vice ordföranden och tjänstemän enligt en av kultur- och
fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska
redovisas på kultur- och fritidsnämnden närmast efterföljande sammanträde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 18 februari 2016 att
delegationsbeslut är fattade i följande ärenden:
Yttrande över detaljplaner
Personalärenden
Utbetalning av bidrag
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§6

Dnr 2015-00004

Kultur- och fritidsnämndens årsrapport för år 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsrapporten för 2015.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 1 729 tkr. Av dessa är
883 tkr hänförligt till nämndbeslut där kostnader för projekt och utredningar
ska gå mot eget kapital. Resterande underskott har uppstått genom ökade
kostnader vid Araby Park Arena, bidrag för drift av Fortnox Arena till Växjö
Innebandyarena AB och uppgörelse med caféägaren på biblioteket.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden årsrapport för år 2015
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 3 2016-02-10
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomikontoret
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§7

Dnr 2015-00144

Revidering av biblioteksplan för Växjö kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Växjö kommuns biblioteksplan
2007-2010, reviderad 2012 och 2015. Föreliggande plan har reviderats mot
bakgrund av att ny bibliotekslag har trätt i kraft samt att en gemensam
utbildningsnämnd har inrättats. Biblioteksplanen gäller i fem år.
Bakgrund
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ger kommuner och landsting i uppdrag att
anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lagen
uppdrar också åt regionala biblioteksverksamheter och kommuner att följa
upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.
Bibliotekslagen fastslår bland annat att varje kommun ska ha folkbibliotek.
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas
behov. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat
sätt få tillgång till litteratur under viss tid oavsett publiceringsform. För att
ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.
Skollagen (2010:800) fastslår att eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha
tillgång till skolbibliotek.
Övergripande säger bibliotekslagen att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland
annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska
Folkbibliotekens prioriteringar gäller läsfrämjande och tillgång till litteratur.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ska folkbiblioteken verka för att
öka kunskapen om informationsteknik för lärande och kunskapsinhämtning.
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På uppdrag av kulturnämnden 34§2006 arbetade kultur- och
fritidsförvaltningen i samråd med skol-och barnomsorgsförvaltningen och
gymnasieförvaltningen fram en samlad biblioteksplan som antogs av
kommunfullmäktige 167§2007. Under 2012 reviderades planen och antogs
av kulturnämnden 2012-11-21§55 och gällde till ny bibliotekslag hade trätt i
kraft.
Ny bibliotekslag gäller från och med 1 januari 2014 och arbetet med att
revidera planen har pågått under 2015 i en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp enligt nedan:
Kultur- och fritidsnämnden
Anna-Karin Axelsson, bibliotekschef
Elisabet Bernander, bibliotekarie
Lillo-Ann Ericsson, bibliotekarie
Utbildningsnämnden
Rebecka Borg, skolbibliotekssamordnare
Eric Haraldsson, skolbibliotekssamordnare
Ärendet
Syftet med Växjö kommuns biblioteksplan 2015 (reviderad upplaga) är att,
mot bakgrund av bibliotekslagen och skollagen, utveckla en samsyn på
kommunens samlade biblioteksresurser för att ge en god biblioteksservice
till alla kommuninvånare. Planen syftar även till att utveckla en
sammanhållen biblioteksservice som kan tillgodose medborgarnas behov
under livets alla faser. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar
under både skoltid och fritid. De nationella minoriteterna och personer med
annan etnisk bakgrund än svensk samt personer med funktionsnedsättning
utgör prioriterade målgrupper.
Den övergripande visionen för biblioteksplanen är att Växjös samlade
biblioteksverksamhet når alla medborgare i kommunen oavsett ålder,
könsidentitet, utbildning, ursprung eller funktionsmöjligheter och präglas av:


Hög kvalitet och full tillgänglighet



En verksamhet i ständig utveckling



Samverkan och dialog med medborgare och aktörer
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I visionen spelar biblioteken en viktig roll som demokratiskt forum, kreativ
lärmiljö och kulturell mötesplats i såväl digital som fysisk form.
För att uppnå visionen ska biblioteksorganisationerna inom kultur- och
fritidsnämnden och utbildningsnämnden gemensamt, respektive var och en
för sig, driva utvecklingsprojekt inom nedanstående fem områden:


Biblioteken som samlad resurs. Genom nytänkande, samverkan och
effektivisering ska berörda nämnder utveckla verksamheterna utifrån
sina olika uppdrag för att ge alla kommuninvånare god biblioteksservice
oavsett kommunal huvudman.



Jämlikhet och mångfald med betoning på etnicitet,
funktionsnedsättning och genus. Området ska utvecklas i samverkan
med myndigheter, intresseorganisationer och andra aktörer.



Läslust och läsförståelse. Att läsa och skriva utvecklar språket och ger
oss tillgång till sinnliga upplevelser oavsett om vi läser tryckta eller
digitala medier. Med utgångspunkt från litteraturens avgörande
betydelse för språkutveckling och identitetsskapande ges utrymme för
nytänkande och kreativitet. Särskild uppmärksamhet ges åt barn och
unga.



Biblioteken som demokratisk rättighet. Biblioteken gör det möjligt
för den lärande människan att utvecklas till en fungerande
samhällsmedborgare. Utbudet av medier och tjänster präglas av
allsidighet och kvalitet och biblioteken verkar för att öka kunskapen om
informationsteknik.



Tillgänglighet handlar både om att skapa välkomnande lokaler och att
erbjuda digitala arenor för alla målgrupper.

Växjö kommuns biblioteksplan 2015 (reviderad upplaga) gäller i fem år.
Beslutsunderlag
Växjö kommuns biblioteksplan, 2007 – 2010, reviderad 2012 och 2015
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 4 2016-02-10
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
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§8

Dnr 2015-00346

Remiss av motion om att se över lokaler till föreningar i
Växjö kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden anser inte att det är lägligt att gå vidare med att
skapa ett föreningarnas hus vid Bergendahlska gården. I kommunstyrelsens
uppdrag att utveckla Ringsberg/Kristineberg ingår det att undersöka om
verksamheterna vid Bergendahlska gården kan samordnas/samlokaliseras
med verksamheterna i Ringsberg/Kristinebergsområdet. Därför föreslår
kultur- och fritidsnämnden att föreningsperspektivet skall inkluderas i det
uppdraget istället.
Kultur- och fritidsnämnden anser att uppdraget kring inventering av
föreningslokaler är otydligt och syftet behöver definieras och avgränsas.
Tillexempel bör det definieras vilken typ av lokaler som avses inventeras,
om det är lokaler som redan rymmer föreningsverksamhet eller om det är
tomma lokaler som skulle kunna tjäna som föreningslokaler. Även den
geografiska avgränsningen bör definieras.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) har lämnat en motion om att skapa ett
föreningarnas hus, för att möta föreningarnas behov av både större och
mindre, men också billiga lokaler.
Motionsställaren föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inventera
de föreningslokaler som finns runt om i kommunen.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med
kultur- och fritidsnämnden utreda möjligheten att bygga till Bergendahlska
gården och skapa ett föreningarnas hus.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
15(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2016-02-24

Ärendet
Erfarenheten som kultur- och fritidsförvaltningen har är att
idrottsföreningarna i stor utsträckning vill ha sina föreningslokaler, kanslier
och samlingslokaler så nära som möjligt där deras aktiviteter/verksamheter
bedrivs. Det finns även möjlighet att gratis låna möteslokaler i biblioteket för
tillexempel styrelsemöten.
Idag har förvaltningen inte i uppdrag och inte heller möjligheten med
befintliga resurser att agera lokalförmedling. Vi ansvarar för bokning av
tider i de kommunala idrottsanläggningarna vilka bokas per timme. Om man
som förening har ett annat behov än detta så fungerar vi som ett stöd i
sökandeprocessen. Vi kan genom Näringslivskontoret ta reda på
verksamhetslokaler som står tomma och förmedla kontaktuppgifter till
föreningarna så att de i sin tur kan kontakta fastighetsägarna för dialog om
förutsättningar och eventuellt avtalsskrivande.
Beslutsunderlag
Motion om föreningarnas hus – Åsa Karlsson Björkmarker (S)
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 5 2016-02-10
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Ricardo Chavez (KD) yrkar bifall
till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag.
Rose- Marie Holmqvist (S) med instämmande av Marko Kosonen (S),
Håkan Frizén (V) och Pontus Samuelsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
Åsa Karlsson Björkmarker
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§9

Dnr 2015-00364

Remiss från Kulturdepartementet över betänkandet
Gestaltad livsmiljö
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande
synpunkter:
Växjö kommun bifaller förslagen om behovet av nya nationella mål för
arkitektur, form och design. Utgångspunkten i utredningens förslag är en
strävan efter ett inkluderande och demokratiskt samhälle med lika tillgång
till goda livsmiljöer och ökad livskvalitet för människor. En hållbar
samhällsutveckling handlar om att ta tillvara och utveckla resurser i
samhället på bästa sätt. Därför krävs en ny och kraftfull politik på
formområdet med miljöfrågor och sociala frågor i fokus och som vidare
skapar samsyn och tydlig målbild inom området.
Växjö kommun anser att målbilden bör förtydligas inom området arkitektur,
form och design. Vi efterlyser också mer konkreta förslag om kommunernas
roll så att dessa kan hantera, tolka och använda målen på lokal och regional
nivå. Kommunerna ska fortsättningsvis, liksom tidigare, driva sin
arkitekturpolitik, och den nya myndigheten kan med fördel tillhandhålla
stöd, vägledning och metodutveckling. Det är vidare viktigt att kommunerna
kan använda målen som vägledning för bedömningar och utarbetande av
program för samhällsbyggandet på lokal nivå.
Växjö kommun har inga synpunkter på förslaget om inrättandet av ny
myndighet för gestaltad livsmiljö. Det är dock viktigt att den nya
myndigheten har en nära samverkan och utbyte med regionala aktörer och
kan stötta dessa genom metodutveckling, pedagogik och forskning i vår
gemensamma strävan efter socialt hållbart samhälle. Den nya myndigheten
bör bli en samlingsplats för hela branschen. Det är angeläget att man betonar
vikten av att sprida kunskap till fler aktörer, allt från barn/unga till beställare.
Det är vidare viktigt att öka de tvärdisciplinära förbindelserna med större
samverkan mellan offentliga och privata aktörer och låta begreppet gestaltad
livsmiljö genomsyra alla sektorer i samhället.
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Växjö kommun samtycker om förslaget om en utvecklingsfond i syfte att
främja området arkitektur, form och design. Vidare är det angeläget att
stärka det internationella utbytet och exporten.
Växjö kommun stödjer idén om forskningsutlysning i hållbart
samhällsbyggande, liksom ett införande av Wild card system för oetablerade
aktörer, vilket kan öka mångfalden och stimulera nytänkande och innovation
inom området.
Den offentliga konstens roll bör förtydligas och ha en mer framträdande roll
i gestaltningsprocessen, liksom kulturmiljöns roll i samhällsutvecklingen.
Bägge dessa kan om de tillvaratas på ett resursmässigt sätt bidra till ökad
livskvalitet och därmed i förlängningen även ekonomisk tillväxt.
Växjö kommun har inga synpunkter på att Statens arkitektur- och
designcenter (ArkDes) upphör med utställningsverksamhet. Det är dock
angeläget att samlingarna överförs till en statlig aktör med förutsättningar att
klara vård och visning av samlingarna.
Växjö kommun stödjer tanken om att höja kompetensen inom offentligt
upphandling inom områdena arkitektur, design och form utifrån perspektivet
gestaltad livsmiljö. Upphandlingsmyndigheten borde erbjuda och utveckla
nya upphandlingsformer som underlättar inriktningen mot gestaltad livsmiljö
och hållbart och innovativt samhällsbyggande.
Bakgrund
Kulturdepartementet har översänt betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny
politik för arkitektur, form och design på remiss för synpunkter till Växjö
kommun. Kommunstyrelsen har översänt betänkandet för yttrande till kulturoch fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Remiss av betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur,
form och design
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 6 2016-02-10
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 2016-00011

Samråd: Detaljplan för Öjaby 9:4, vid Lunnabyvägen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på Detaljplan Öjaby
9:4, Vid Lunnabyvägen:
Vid ett uppförande av byggnad för skoländamål ska regelverk gällande
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av lokaler för kommunal
verksamhet beaktas enligt kommunstyrelsens beslut § 40/2014.
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandlingar inför Detaljplan för
Öjaby 9:4, vid lunnabyvägen. Syftet med planläggningen är att pröva
skoländamål (förskola) på fastigheten. I detaljplaneförslaget kvarstår syftet
att möjliggöra förskoleverksamhet, medan det inte längre är aktuellt med
bostäder.
Planeringskontoret har tidigare tagit fram ett planförslag för Norra Öjaby,
vilken antogs av kommunstyrelsen den 7 oktober 2014. Syftet med
planprogrammet var bland annat att utreda möjligheterna att bygga bostäder
på fastigheten Öjaby 9:4. På den aktuella delen av fastigheten, vid
Lunnabyvägen, föreslogs det i programmet att området skulle bebyggas med
terränghus samt en förskole byggnad, som skulle anpassas till
terrängförutsättningarna.
Beslutsunderlag
Detaljplan Öjaby 9:4, vid lunnabyvägen, Öjaby Växjö kommun
Arkeologisk utredning Öjaby 9:4
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 7 2016-02-10
Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 11

Dnr 2016-00010

Idrottshusets ansökan om bidrag för år 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Idrottshuset i Växjö ett lokalstöd på
100 000 kronor.
Pengarna tas från verksamhet 30031 – lokal- och anläggningsstöd.
Bakgrund
Idrottshuset i Växjö har kommit in med en ansökan om ett bidrag
motsvarande 100 000 kronor för att kunna erbjuda bra förutsättningar och
funktionella träningsytor till en rimlig kostnad.
Ärendet
När det gäller kommuninvånarnas möjligheter att spela squash och bedriva
klättring på klättervägg finns i dagsläget inget annat alternativ än
Idrottshuset.
Beslutsunderlag
Idrottshusets ansökan om bidrag för år 2016
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 8 2016-02-10
Beslutet skickas till
För kännedom
Idrottshuset

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 2015-00350

Växjö DFF ansökan om projektstöd för år 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Växjö DFF 188 000 kronor till en
fortsättning på föreningens integrationsprojekt med fokus på fotboll för
tjejer.
Pengarna tas från verksamhet 30034, särskilda insatser/projekt.
Rapport/delredovisning av projektet ska göras två gånger, i juni och oktober
samt en slutredovisning efter avslutat projekt.
Bakgrund
Växjö DFF har under 2015 bedrivit ett integrationsprojekt med fokus på
fotboll för tjejer på Arabyområdet. Föreningen vill under 2016 utveckla
projektet vidare. Detta genom att behålla sitt fokus på Arabyområdet men
också vidga projektet mot andra områden som till exempel Lammhult.
Föreningen ser möjligheter till samarbete med kultur- o fritidsnämndens
egna projekt Idrott och demokratiska rättigheter, föreningen Svart-vita rosen
genom Illham Abdala och Araby Park Arena.
Ärendet
Förvaltningen bedömer föreningens förutsättningar att utveckla projektet
vidare som goda. Möjligheterna till ett samarbete mellan föreningarna Växjö
DFF och Svart-vita Rosen upplevs som positiva efter att kontakt tagits med
båda föreningarna gällande projektets framtid.
Föreningen beskriver också ett förslag om att ta fram en modell som kan
implementeras på andra ställen när det gäller spontanfotbollsträningar,
samarbete med lokala föreningar, ledarskola m.m.
Föreningen har även beviljats pengar från Idrottslyftet och
Smålandsidrottens avsatta medel för integrationsprojekt. Man har också för
avsikt att ansöka om pengar från Allmänna Arvsfonden samt arbeta för att
knyta till sig ett antal sponsorer. Detta tillsammans ger större förutsättningar
för projektet att kunna utvecklas, hitta en långsiktighet och sedan så
småningom kunna leva vidare och integreras i Växjö DFFs ordinarie
verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Växjö damfotbollsförenings ansökan om projektbidrag för år 2016
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 9 2016-02-10
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö DFF

Justerandes sign
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§ 13

Dnr 2016-00014

Principer för kartbidrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden godkänner principer för kartbidrag i bilaga 1.
Bakgrund
Växjö OL-allians består av orienteringsklubbarna i Växjö kommun.
Klubbarna ansvarar tillsammans för en 5-årsplan över nyproduktion och
revidering av orienteringskartorna inom kommunen. Planen revideras varje
år för att spegla behovet av kartor under de kommande fem åren. Tidigare
har principer tagits fram av Växjö OL-allians, men dessa nya principer är
framtagna av kultur och fritidsförvaltningen i samråd med Växjö OL-allians.
Ärendet
Genom införandet av dessa principer kan förvaltningen ekonomiskt stödja
kommunens orienteringsklubbar med framtagning och revidering av
orienteringskartor för att möjliggöra för klubbarna att fortsatt ha en hög
aktivitetsnivå vad det gäller träning för alla åldrar, motionsarrangemang och
tävlingsarrangemang. Med införande av nya principer kan föreningarna
endast beviljas bidrag mot uppvisade kostnader.
Beslutsunderlag
Principer för kartbidrag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott förslag till beslut § 10 2016-02-10
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§ 14

Dnr 2015-00338

Ansökan om kartbidrag för år 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Växjö OL Allians ett bidrag på 172 655
kronor för finansiering av orienteringskartor under 2016. Bidraget betalas ut
efter det att föreningarna har redovisat sina kostnader för kartorna och
kostnaderna belastar verksamhet 300 31, Lokalkostnadsbidrag.
Bakgrund
Växjö OL-allians består av samtliga orienteringsföreningar i Växjö kommun.
Växjö OL-allians tar varje år fram en kartplan för 5 år framåt. Inför varje
nytt år revideras kartplanen för att se över behovet av nya orienteringskartor.
Kostnaden för att ta fram nya orienteringskartor för 2016 kommer att uppgå
till 172 655 kronor. Kostnaderna för de olika orienteringsföreningarna är
fördelade enligt följande:
OK Norrvirdarna

41 800 kr

Växjö AIS

5 775 kr

Växjö OK

125 080 kr

Summa:

172 655 kr

Ärendet
I enlighet med det regelverk som är beslutat för föreningsstöd,
”fritidsnämndens regler för föreningsstöd”, ska ett separat beslut tas för
framtagning av kartor.
Beslutsunderlag
Ansökan om kartbidrag för år 2016
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 11 2016-10-02
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö OL-allians

Justerandes sign
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§ 15

Dnr 17

Övrigt
Pontus Samuelsson (S) frågar hur det går med arbetet med ny sporthall i
Lammhult.
Ordförande svarar.
Rose- Marie Holmqvist (S) frågar om musikskolans avgifter.
Ordförande svarar.
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