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Justering
Justerare

Rose- Marie Holmqvist (S)

Plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15
den 25 april 2016 klockan 09.30

Justerade paragrafer

§§ 28-45

Ajournering

15.50- 16.15

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 2016-04-20 är justerat.
Anslagsdag

2016-04-25

Anslaget tas ner

2016-05-17

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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§ 28

Dnr 60

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

Justerandes sign
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§ 29

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ingen allmänhet är närvarande. Kultur- och fritidsnämndens anser
frågestunden vara genomförd.

Justerandes sign
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§ 30

Dnr 2016-00005

Informationsärenden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Information om brukarundersökning
Anette Fransson, verksamhetsutvecklare, informerar om resultatet av
brukarundersökningen av fem verksamheter som genomfördes under hösten
2015. Det är tänkt att brukarundersökningen ska genomföras vartannat år
med syftet att skapa möjligheter att jämföra verksamheters resultat över tid.
Brukarundersökningen ska ge en indikation på huruvida förvaltningen
bedriver sådan verksamhet som medborgaren efterfrågar samt följa upp
verksamheters måluppfyllelse.
Verksamhetsutvecklaren informerar om kvalitetsfaktorer innefattande
bemötande, trygghet och tillgänglighet som brukarundersökningen åsyftar att
mäta. Generellt är resultatet bra men det finns utvecklingsmöjligheter på
respektive verksamhet.
Fritidschefen informerar om Teleborgshallens och Araby Park Arenas
resultat i brukarundersökningen och delger kultur- och fritidsnämnden
vidtagna och kommande åtgärder. Fritidschefen informerar om respektive
anläggning och antagen bakgrund till resultatet i brukarundersökningen.
Kommande arbete utifrån medarbetarenkäten på Teleborgshallen kommer
främst handla om bemötande och trygghet. Arbetet på Araby Park Arena
kommer fokuseras på att fler flickor ska besöka och känna sig trygga på
arenan.
Bibliotekschefen informerar om stadsbibliotekets och Lammhults filials
resultat i brukarundersökningen. Resultatet är generellt bra. Utifrån resultatet
av brukarundersökningen kommer arbetet fokuseras på utveckling av
bibliotekets programverksamhet.
Kultur- och konstchefen informerar om Konsthallens resultat i
brukarundersökningen. Resultatet är generellt bra. Utifrån resultatet av
brukarundersökningen kommer arbetat fokuseras på information kring och
om utställningar samt till viss del trygghet.

Justerandes sign
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2. Information från fritidsavdelningen
Fritidschefen informerar om vikten av att definiera Araby Park Arenas
funktion och uppdrag i förhållande till besökarnas och andra verksamheters
förväntningar.
Fritidschefen informerar om pågående dialog avseende skötselavtal med
Öster samt Idrottshusets renoveringsbehov. Fritidschefen informerar kulturoch fritidsnämnden om stängningen av bowlinghallen den 12 juni och den
pågående dialogen med BTK Frej angående deras behov av ny lokal.
3. Statistik föreningsbidrag
Kultur- och fritidsnämnden delges statistik över föreningsbidrag från 2014.
Statistiken presenteras utifrån deltagartillfällen, unika deltagartillfällen,
totala deltagartillfällen för funktionsnedsatta samt antal godkända
sammankomster. Deltagarsiffrorna presenteras utifrån antalet
föreningsaktiva flickor och pojkar samt redovisar var i åldrarna
föreningsaktiva ungdomar minskar.
4. Information från kultur- och konstavdelningen
Kultur- och konstchefen informerar om konststölden på delar av Artsite 6
samt vandaliseringen av ett verk på Sandgärdsgatan. Verken kommer
återställas inom kort. Kultur- och konstchefen informerar om scensommar
och sommarens satsning på aktiviteter för barn.
Kultur- och konstchefen informerar om Regionteatern och årets upplaga av
Växjö konstrunda.
5. Information från biblioteksavdelningen
Bibliotekschefen informerar om pågående arbete med bibliotekets 350 års
jubileum och den inledande föreläsningen ”350 år på en timme”. Biblioteket
informerar om pågående rekryteringar till biblioteksverksamheten.
6. Förvaltningschefens information
Tf. förvaltningschef har ingen information.
7. Ordförandens information
Ordförande informerar om ICORN generall assambly på nästkommande
nämnd.

Justerandes sign
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§ 31

Dnr 2016-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFO 2. 2016
KFAC 6-7. 2016
KFPA 1- 3. 2016
KFN Del. 5- 7.2016 (fritid)
KFN Del 24- 27. 2016 (kultur)
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till
ordföranden, vice ordförande och tjänstemän enligt en av kultur- och
fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska
redovisas på kultur- och fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 14 april 2016 att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Beslut i brådskande ärende
Personalärenden
Utbetalning av bidrag

Justerandes sign
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§ 32

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 14 april inkomna
meddelanden och rapporter.

Justerandes sign
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§ 33

Dnr 2016-00003

Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter t o m mars 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger den ekonomiska rapporten för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter till och med mars 2016 till handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens redovisar i skrivelse ekonomisk rapport för
kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och mars 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter t o m mars
2016.
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§ 34

Dnr 2016-00062

Kulturpris och kulturstipendier år 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Anette Rosén tilldelas Växjö kommuns kulturpris 2016.
2. Lukas Andersson och Ludvig Stynsberg tilldelas Växjö kommuns
kulturstipendium år 2016 på vardera 25 000 kr.
3. 2016 års kulturpris och kulturstipendier överlämnas i samband med
firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni 2016.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 40/2006 antagit bestämmelser för Växjö
kommuns kulturpris och kulturstipendier. Kultur- och fritidsnämnden
beslutar om vilka som tilldelas kulturpris och kulturstipendier efter samråd
med kommunfullmäktiges presidium. Kulturnämnden har i § 25/2006
beslutat att förslag till kulturpristagare och ansökningar om kulturstipendier
ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 mars varje år.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 24 2016-04-06
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 april 2016 redovisas
nomineringar till kulturpristagare och kulturstipendiater.
Beslutsordning
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kulturpristagare
Kulturstipendiater

Justerandes sign
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§ 35

Dnr 2016-00063

Stipendium till ideellt arbetande föreningsledare 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ellen Michaelsdotter Holm, Jorge Alvarez och Lars- Göran Pehrsson
tilldelas stipendiet till ideellt arbetande föreningsledare 2016.
2. 2016 års stipendium till ideellt arbetande föreningsledare överlämnas i
samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni 2016.
Bakgrund
Varje år delas ett stipendium till ideellt arbetande föreningsledare ut.
Stipendiet avser att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande
föreningsledare till fortsatt föreningsarbete. Stipendiet ska i första hand
tilldelas föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete. Stipendiet kan
erhållas av en föreningsledare som är bosatt i Växjö kommun och verksam
inom en hos Växjö kommun registrerad, lokal förening som huvudsakligen
bedriver idrotts-, kultur- eller annan ungdomsverksamhet. Stipendiet består
av ett belopp på 10 000 kr. Högst tre stipendier får utdelas årligen.
Stipendiet kan sökas av alla som uppfyller de krav som ställs i
stipendiebestämmelserna. En stipendiat kan också föreslås av enskild person
eller förening. Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat ska
innehålla upplysning om föreningens verksamhet och sökandens/den
föreslagne stipendiatens uppgift i föreningen.
Stipendiet kan endast tilldelas en person vid ett tillfälle.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämndens presidium lämnar förslag på stipendiater i
samråd med kommunfullmäktiges presidium och tjänstemän på kultur- och
fritidsförvaltningen. Stipendiet delas ut i samband med firandet av Sveriges
nationaldag den 6 juni 2016.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 25 2016-04-06
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 april 2016 redovisas
nomineringar till stipendium till ideellt arbetande föreningsledare.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Stipendiater
Förslagsställare

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 2016-00064

Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar framtagen handlingsplan utifrån
medarbetarenkäten 2015 för kultur- och fritidsförvaltningen.
Bakgrund
Växjö kommun genomförde hösten 2015 en medarbetarenkät. Syftet med
medarbetarenkäten är att få en bild av hur medarbetarna upplever sin
arbetssituation. Resultaten i rapporten visar vad som fungerar bra i
verksamheten och var det finns utrymme för förbättringar. Arbetet med
resultatet är ett stöd till chefer och medarbetare för att jobba med
förbättringar kopplade till enkätresultatet.
Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen ansvaret för
förvaltningens handlingsplan. De följer också upp att handlingsplaner tagits
fram och arbetas med på arbetsplatserna. Handlingsplanen samverkas i den
förvaltningsövergripande samverkansgruppen den 14 april 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- fritidsnämndens arbetsutskott § 26 2016-04-06
Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten 2015

Justerandes sign
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§ 37

Dnr 2015-00237

Driftbidrag till bowlingföreningarna
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar driftbidrag på totalt 350 000 kr till
bowlingföreningarna Team Växjö BC och Växjö AIS som stöd för
hyreskostnad i ny bowlinghall, under tre år med start i augusti 2016.
Bidraget fördelas mellan föreningarna utifrån storlek på verksamhet de
bedriver för barn, unga respektive funktionsnedsatta.
2. Föreningarna kommer att kunna ansöka om lokal- och anläggningsstöd
enligt nämndens gällande regelverk för resterande lokalkostnader efter
avräknat driftsbidrag.
3. Både driftsbidrag och lokal- och anläggningsstöd kommer att betalas ut
månatligen under augusti – maj, efter mottagen redovisning från
föreningarna.
Bakgrund
Föreningar som inte är berättigade till stöd inom det generella regelverket
kan erhålla driftbidrag av kultur- och fritidsnämnden efter särskilt beslut.
Pengarna tas från verksamhet 34021, driftbidrag. Föreningarna lämnar in
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse till
kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärendet
Flytten av verksamheten till ny bowlinghall innebär en ökad hyreskostnad
för föreningarna. I dialog med föreningarna har framkommit att de inte har
möjlighet att bära den höjningen på egen hand. För att säkerställa att de
prioriterade målgrupperna – barn, unga och funktionsnedsatta – ska kunna
fortsätta utöva sin idrott anser förvaltningen att driftsbidraget är en
förutsättning. En avstämning ska genomföras med föreningarna efter tre år
för att göra en ny bedömning av eventuellt fortsatt driftsbidrag.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Avtal mellan bowlingföreningarna Team Växjö, VAIS och Knock ém down
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 27 2016-04-06

Beslutet skickas till
För kännedom
Team Växjö BC
Växjö AIS

Justerandes sign
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§ 38

Dnr 2016-00053

Samråd: Del av Gårdsby-Tofta 1:362
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan
Gårdsby-Tofta 1:362 Sandsbro:
Nämnden anser att det är positivt att naturmark behålls då detta tjänar som
pedagogisk miljö för den intilliggande förskolan
Nämnden vill också påminna om, att vid ny-, till och ombyggnation av
lokaler där Växjö kommun är hyresgäst ska 1 % av beslutade
investeringsutgifter investeras i konstnärlig utsmyckning i enlighet med
Växjö kommuns ”Riktlinje för konstnärlig utsmyckning vid ny-, till och
ombyggnad av lokal för kommunal verksamhet” (KS § 40/2014).
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelse på del av
fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 i form av flerbostadshus i två plan.
Gällande detaljplan för aktuellt planområde är Prästmarken 2, vilket omfattar
ett större område nordöst om aktuellt planområde med en blandning av
naturmark och villabebyggelse samt ett par kvarter med bostad, skola, handel
och kontor. Aktuell del av planområdet är idag planlagt som natur och
huvudgata. Våren 2015 inkom Vidingehem med ansökan om planändring för
aktuellt område. Byggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 § 86 att pröva
ändring av gällande plan i syfte att skapa möjlighet till fler bostäder för äldre
inom del av den kommunägda fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 i Sandsbro.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar för del av Gårdsby- Tofta 1:362
Detaljplan för Gårdsby- Tofta 1:362
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 28 2016-04-06
Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 39

Dnr 2016-00049

Samråd: Detaljplan för Alabastern 3 m.fl. Araby
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan för
Alabastern 3 m.fl. Araby:
Kultur- och fritidsnämnden anser att i delar av staden kan förtätning vara en
fördel men i Araby anser nämnden att rymligheten är en kvalitet att värna
om. Storlek på ytor har sin betydelse för hur mycket de används.
Nämnden vill påvisa att styrdokumentet ”Riktlinjer för spontanytor i
stadsplaneringen” ska beaktas enligt kommunstyrelsens beslut i KS §
318/2015.
Eftersom detaljplanen kommer ta bort användningsområdet Idrott i aktuellt
område kan detta få konsekvenser för framförallt barnperspektivet. När det
gäller fysisk aktivitet är tillgängligheten av avgörande betydelse eftersom
människor tillbringar huvuddelen av sin tid i sina bostadsområden.
Avstånden har en stor betydelse för benägenheten att utnyttja
motionsanläggningar. Närmiljöns utformning har avgörande betydelse för
om man är fysiskt aktiv eller inte. Barn under skolåldern i stadsmiljö rör sig
generellt 50-150 meter från sitt hem, medan barn i åldern 7-9 år håller sig
inom 400 meters avstånd från hemmet. För barn i dessa åldrar är den egna
gårdsplanen och närområdet de viktigaste platserna för rörelse och
grusplanens betydelse ska inte förringas.
I samrådshandlingens bedömning av miljöpåverkan bedöms att detaljplanen
inte kommer ha någon påverkan på barnperspektivet och hälsan. För vissa
personer kan denna yta vara en mycket viktig idrottsyta/lekyta och ha en
bidragande effekt på dessa personers hälsa. En tydligare konsekvensanalys
borde göras utifrån barnperspektiv och hälsa.
Området behöver stärkas socialt och grusytan kan ha en viktig roll i
framtiden. Kanske är det inte just en grusyta som behövs men genom en
förädling av innehållet kan den få en allt mer betydande roll för det sociala
mötet, hälsan, leken och idrotten i området. Tekniska nämndens och Kulturoch fritidsnämndens presidium har pratat om att tillsammans göra en
utredning över hur befintliga grusplaner i Växjö ska utvecklas i framtiden.
Tanken är att utredningen både ska titta på vad de ska innehålla och en
tidplan för i vilken ordning och takt som ytorna ska utvecklas. Här skulle
grusytan vid Alabastern kunna vara en del i.
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Eftersom planen ger möjlighet för att tillexempel skapa lokaler och ytor för
skolverksamhet med mera vill nämnden påtala att det vid ny-, till och
ombyggnation av lokaler där Växjö kommun är hyresgäst ska 1 % av
beslutade investeringsutgifter investeras i konstnärlig utsmyckning. Detta i
enlighet med Växjö kommuns ”Riktlinje för konstnärlig utsmyckning vid
ny-, till och ombyggnad av lokal för kommunal verksamhet” (KS §
40/2014).
I befintlig bebyggelse ryms idag bland annat ett minibibliotek. Det kan bli
aktuellt att se över behov av större yta för biblioteksverksamhet.
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandlingar för detaljplan för
Alabastern 3 m.fl. Araby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad
exploatering för att skapa fler bostäder inom stadsdelen. Möjlighet ges också
att skapa lokaler och ytor för centrum- och skoländamål inom hela
planområdet. Inom det föreslagna planområdet gäller idag två detaljplaner,
”Alabastern 3, Araby i Växjö” som medger ändamålen Skola, Centrum och
Bostäder samt planen ”Kv. Bärnstenen m.fl. i Araby, Växjö”, där ändamålen
är Idrott och Skola.
Fastighetsägaren till Alabastern 3, Växjöbostäder AB, har ansökt om att
ändra detaljplanen i området för att kunna bygga fler bostäder. Önskemålet
är bland annat att få bygga högre bebyggelse i den nordvästra delen av
fastigheten. Kommunstyrelsen har även tagit beslut om att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för grusplanen, för att
möjliggöra byggande av höghus också i det området. Användningsområdet
Idrott försvinner från området
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar för Alabastern 3 mfl. Araby
Detaljplan för Alabastern 3 mfl. Araby
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutkott § 29 2016-04-06

Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
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§ 40

Dnr 2016-00047

Samråd: Detaljplan för Växjö 10:56 (Bäckaslöv etapp II)
i Växjö
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på Detaljplan Växjö
10:56 m.fl (Bäckaslöv etapp II) Regementsstaden:
Nämnden vill göra ett förtydligande om spontanytan. Inom området planeras
för en spontanyta/aktivitetsyta som ska innehålla ett varierat utbud för
spontanidrott och belysning ska finnas. Ytan kommer i första hand sörja för
de boende i ett upptagningsområde om 500-800 meter från spontanytan men
kan också bli en anläggning med ett bredare innehåll med ett mer unikt
utbud än övriga ytor inom staden/orten.
Vid byggnation av Boulevarden kommer den att i den nordvästra
sträckningen att byggas på en för Arenastaden viktig vattenledning. Här går
en sjövattenledning från norra Bergundasjön till Arenastaden som försörjer
idrottsplanerna med vatten. Denna funktion måste även fortsättningsvis
finnas och vid eventuell flytt av denna ledning anser nämnden ska bekostas
av exploateringen. Eftersom vattenåtgången är omfattande bör inte
färskvatten användas, utan även fortsättningsvis bör sjövatten användas.
I detaljplaneområdets västra del berörs motionsspåren från I11 tiden. Trots
att området endast haft skogsskötsel och ingen skötsel av det gamla spåret,
används det flitigt för MTB, promenader och löpning av närboende och även
företag. Flera föreningar som utgår från Arenastaden använder dessa spår
och Bokhultet för träning mellan mars och oktober. Med framtida
beräkningar om över 3000 närboende i området och med bostäder på
Arenastaden kommer trycket att öka på Bokhultet och det djurliv som finns
där. För att fortsätta låta Bokhultet upplevas som en ganska rofylldplats kan
motionsspåren i väster vara ett viktigt komplement och vara en avlastning
för Bokhultet. Därför bör den delen av motionsspåret som blir kvar bli ett
mer permanent område med motionsspår. Tillgången till området från
Arenastaden bör stärkas med säkra stråk över eller under järnvägen för
gående och cyklister.
I texten omnämns bland annat planer på lokaler för verksamheter som vård,
idrott och undervisning. Vid ny-, till och ombyggnation av lokaler där Växjö
kommun är hyresgäst ska 1 % av beslutade investeringsutgifter investeras i
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konstnärlig utsmyckning i enlighet med Växjö kommuns ”Riktlinje för
konstnärlig utsmyckning vid ny-, till och ombyggnad av lokal för kommunal
verksamhet” (KS § 40/2014).
Kultur- och fritidsnämnden önskar att kommunens planeringskontor initierar
ett konstnärligt projekt för den nya stadsdelen. Exempel på tänkbara platser
är tillexempel:
- Exponerade och signifikanta infarter till stadsdelen
- Symboliskt värdefulla och centrala delar av stadsdelen
- Vitala mötesplatser och stråk med flöden av människor
- Platser med markant stadshistorisk eller idémässig lyskraft.
I det aktuella området kan tänkbara platser vara t.ex. det planerade torget
eller parkmiljön.
För att den nya stadsdelen ska kunna hysa offentliga arrangemang är det bra
att på ett antal platser ordna tillgång till el och tänka ytor för t.ex. en mindre
scen och publikplatser. Scener kan hyras in alternativt vara av enklare
konstruktion som t.ex. den kombinerade sittbänken/scenen utanför
Kulturhuset Palladium i Växjö. Tänkbara platser är torget, parken och/eller
någon större lekplats. Exempel på utomhusarrangemang kan vara program
som ingår i Växjö kommuns serie Scensommar.
Inom området finns ett antal registrerade fornminnen såsom en minnessten
från 1929, fossil åkermark samt gravfält. Om ytterligare fornlämningar
påträffas vid en exploatering av marken ska arbetet avbrytas omedelbart och
Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. Vad gäller minnesstenen framgår att
den måste flyttas. Då stenen är registrerad ska samråd ske med Länsstyrelsen
då de är den tillsynsmyndighet som prövar ansökningar och ger tillstånd till
förändringar. Kultur- och fritidsnämnden ser det som värdefullt att stenen
bevaras inom området så att både dagens och morgondagens generationer
ska kunna förstå och uppleva områdets äldre historia och det kulturhistoriska
kulturarvet.
Av texten framgår att det i södra delen av stråket finns en stenmur.
Stenmurar är sedan 1994 skyddade av ett generellt biotopskydd vilket
medför att det inte är tillåtet att ta bort eller skada dem. Länsstyrelsen får
medge dispens endast om det finns särskilda skäl.
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Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandlingar för detaljplan Växjö
10:56 m.fl. (Bäckaslöv etapp II). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en
utbyggnad av Bäckaslöv etapp II, en helt ny stadsdel med en variation av
såväl bostäder som lokaler för verksamheter, vård, idrott och undervisning.
En tät och mångfunktionell stad som möter Bokhultet i söder. Med en
variation i bebyggelsens användning skapas mångfald och att området
befolkas under alla tider på dygnet. Syftet är även att skapa ändamålsenliga
förbindelser över/under järnvägen för både gående, cyklister, bilister och
kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar för Växjö 10:56 (Bäckaslöv etapp II)
Detaljplan för Växjö 10:56 (Bäckaslöv etapp II)
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 30 2016-04-06

Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
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§ 41

Dnr 2016-00040

Samråd: Detaljplan för Växjö 9:32 m. fl, Växjö
återbruksby
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan Växjö
9:32 m.fl, Växjö återbruksby:
Kultur- och fritidsnämnden vill påvisa att regelverk gällande konstnärlig
utsmyckning vid nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet ska
beaktas enligt kommunstyrelsens beslut § 40/2014. Förslagsvis kan
konstverket vara ett externt profilskapande element som skvallrar om
byggnadens/verksamhetens funktion och som har ett tydligt recycling tänk,
som ett permanent återvinningskonstverk.
Nämnden är positiv till att vägen ner till Norremarks IP är separerad från
vägen till återvinningen en stäcka men nämnden vill också att det säkerställs
att de som ska på träning eller match på IP inte fastnar i bilkö tillsammans
med dem som ska till återvinningscentralen. Kostnader för vägen ska inte
åläggas nämnden eftersom det redan i nuläget finns en full god väg till
idrottsplatsen.
Nämnden vill även påvisa att det kan bli aktuellt med att sätta upp viss
belysning i den delen som är utpekat som användningsområde NR.
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandlingar för detaljplan för
Växjö 9:32 m. fl, Växjö återbruksby. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra etableringen av en återbruksby i anslutning till Norremarks
återvinningscentral. Basverksamheten ska bygga på att ta till vara, förädla
och sälja produkter som samlas in från besökande till återvinningscentralen.
Tanken är också att återbruksbyn ska fungera som ett informationscentrum
för hållbar utveckling och även skapa sysselsättning för personer som av
olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Planförslaget syftar också
till att säkra ytor för den befintliga återvinningscentralen, samt för idrott och
friluftsliv.
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Beslutsunderlag
Samrådshandlingar för Växjö 9:32 mfl. Växjö återbruksby
Detaljplan för Växjö 9:32 mfl. Växjö återbruksby
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 31 2016-04-06
Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
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§ 42

Dnr 2016-00072

Skrivelse från kommunrevisionen till kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande svar på kommunrevisionens
frågor:
Kommunen har nyttjat Myresjöhus Arena i totalt 35 timmar under 2015
enligt nedan.

Poolspel för de yngsta arrangerat av Öster
13 h
DFF A-lag
2,5 h
Hyundai cup
VDFF A-lag
2,5 h
Svenska cupen
VDFF Dagen
6,5 h
VDFF Dagen
VDFF F17
2,5 h
DM Mot Rosengård
SUF Star
2,5 h
Svenska cupen Öster
SUF Star
2,5 h
Svenska cupen
Elfsborg
Spontanfotboll
3h
Säsongsavslutning
Totalt 35 timmar.
Det är i praktiken inte möjligt att nyttja 500 timmar även om det är det antal
som omfattas av avtalet. När avtalet skrevs planerade man för konstgräs på
Myresjöhus arena, men i och med att Växjö tilldelades dam-EM i fotboll
2013 ändrades planeringen till naturgräs. Naturgräs kan inte nyttjas i
närmelsevis så många timmar om året som konstgräs. 2015 nyttjades
Myresjöhus arena totalt 300 timmar, varav 35 timmar var kommunens
timmar. 2015 hade Öster en hyresgäst utöver kommunen och det var Växjö
DFFs A-lag.
Vi kan i nuläget inte svara på hur många timmar som kommer att nyttjas på
arenan under 2016. Östers målsättning är att arenan ska nyttjas totalt 350400 timmar, vilket de menar är maximalt för en naturgräsplan som ska hålla
elitnivå. De har i år två hyresgäster utöver kommunen, Växjö DFF A-lag och
IF Rejban. Kommunens målsättning bör rimligen vara att kommunens
timmar ska nyttjas i ungefär samma utsträckning som under 2015.
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Uppföljning av skötseln har skett genom besiktningar där representanter från
kultur- och fritidsförvaltningen samt Öster har deltagit. Förvaltningen har
representerats av fastighetskoordinator och platschef för Arenaservice, Öster
har representerats av ansvarig för skötselorganisationen. Besiktningarna ska
enligt avtal genomföras månatligen men så har inte skett. Under hösten 2014
genomfördes fem besiktningar och under 2015 genomfördes fem
besiktningar. Varje enskild besiktning har inte omfattat samtliga
anläggningar som ingår i skötselavtalet utan man har valt ut en eller två vid
för varje tillfälle. Anteckningar har gjorts av fastighetskoordinator vilka
sedan har skickats över till Öster för information och eventuella åtgärder av
Öster, förvaltningen eller Vöfab, beroende på åtgärdens karaktär.
Utfallet av uppföljningen har hittills varit åtgärder som Öster ålagts att
genomföra och har handlat om städning både inomhus och utomhus,
säkerhetsåtgärder för fria utrymningsvägar, brister i skötseln på
anläggningarna av olika karaktär ex på fotbollsplanerna där schema inte
följts, reparation av målnät och ställningar, misskötsel på Värendsvallen bla
av hoppgropar, sönderkörda sarger runt löparbanor och hoppgropar, brister i
skötseln av löparbanorna och rännorna intill, stopp i avrinningssilar.
För att säkerställa att den ersättning som betalas för skötsel och drift enbart
används för att sköta kommunens anläggningar har förvaltningen tidigare
efterfrågat ekonomisk redovisning på detta men det har enligt Öster inte varit
möjligt att ta fram det, det har inte särredovisats från deras sida. Nu har de
dock utlovat en redovisning för 2015, och vi inväntar denna. Av den
anledningen har kommunen inte kunnat kontrollera att den ersättning som
hittills betalts ut endast avser personal som arbetar med kommunens
anläggningar eller att ersättningen motsvarar de faktiska kostnaderna som
Öster har för att sköta kommunens anläggningar.
Bakgrund
Kommunrevisionen har inkommit med frågor rörande nyttjandet och
skötseln av Myresjöhus arena. Frågorna rör också uppföljningen av driften
av anläggningarna samt den ersättning för skötsel och drift som enbart
används för att sköta kommunens anläggningar.
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Kommunrevisionen har begärt svar på följande frågor från kultur- och
fritidsnämnden:
Hur många timmar har kommunen nyttjat Myresjöhus Arena Under 2015?
Hur många timmar planerar kommunen att nyttja arenan under 2016?
Hur och i vilken omfattning har kommunen följt upp de utlagda driften och
skötseln av kommunens anläggningar under 2014 och 2015
Vad har utfallet varit av uppföljningen hittills?
Hur säkerställer kommunen att den ersättning som betalas för skötsel och
drift enbart används för att sköta kommunens anläggningar?
Har kommunen vid uppföljningen kunnat konstatera att den ersättning som
hittills betalts ut endast avser personal som arbetar med kommunens
anläggningar
Motsvarar ersättningen de faktiska kostnaderna som öster har för att sköta
kommunens anläggningar?
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse angående avtal med Öster
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisionen
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§ 43

Dnr 2016-00085

Överenskommelse mellan Växjö kommun och Region
Kronoberg kring Det fria ordets hus
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget om en långsiktig
överenskommelse för Det fria ordets hus.
Bakgrund
Växjö kommun och Region Kronoberg vill utveckla samarbetet inom
kulturområdet för att förena det småländska litterära arvet och
yttrandefrihetskampen idag. Det fria ordets hus ska knyta samman dagens
frågor om yttrandefrihet i Växjö kommun och samtidigt fungera stödjande
för frågorna i Kronobergs län. För att säkra ett gott samarbete mellan
parterna över tid behövs en långsiktig överenskommelse om samarbete kring
dessa frågor.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan Växjö kommun och Region Kronoberg kring Det
fria ordets hus
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 35 2016-04-20
Beslutet skickas till
För kännedom
Region Kronoberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
30 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2016-04-20

§ 44

Dnr 2016-00084

Upprustning av Östra IP
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra sanering av kolstybben på Östra idrottsplatsen, bygga om
dräneringen samt anlägga nya allvädersbanor till en total kostnad av
2 600 000 kronor. Enligt överenskommelse med utbildningsförvaltningen
delas kostnaden för upprustning av Östra IP lika mellan förvaltningarna.
Bakgrund
Östra idrottsplatsen i Växjö ingår i kultur- och fritidsförvaltningens
ansvarsområde. Fotbollsplanen är Växjö DFF:s hemmaarena där man har
byggt klubbhus med omklädningsrum. Löparbanorna runt planen samt plats
för längdhopp har använts av gymnasieskolorna i området. Friidrottsytorna
har dock använts mycket sparsamt på senare år delvis på grund av att
området har varit vattensjukt men också beroende på att underlaget består av
kolstybb. Kolstybben behandlas som miljöfarligt ämne då det innehåller
arsenik och olika tungmetaller som kadmium, bly, vanadium och kvicksilver.
Kultur- och fritidsförvaltningen har också blivit kontaktad av såväl
utbildningsförvaltningen som Växjö DFF och även privatpersoner som
önskar att kultur- och fritidsförvaltningen åtgärdar problemen med
framförallt stående vatten på löparbanorna. Men det finns också en oro för
eventuella risker barnen utsätts för när de kommer i kontakt med kolstybben
vid träning och matcher.
Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare beslutat att utföra analys av
kolstybben samt undersöka statusen på dräneringsledningarna. Analysen av
kolstybben visar att den innehåller arsenik och olika tungmetaller. Dock inte
i sådan mängd att man avråder från användning av idrottsplatsen. Miljö- och
hälsoskyddskontoret menar däremot att kommunen inte bör medverka till
ökad miljöbelastning och därför bör kolstybben tas bort. Norregårdsskolans
kolstybbanor har t.ex. sanerats för några år sedan i VÖFAB:s regi.
Undersökning av dräneringsledningarna har utförts. De visar att ledningarna
till stora delar har rasat ihop och därmed inte fungerar.
I nuläget finns 4 st. löparbanor runt fotbollsplanen samt 8 st. sprintbanor upp
till 110 meter. Förslaget är att behålla 4 st. 400 metersbanor runt
fotbollsplanen samt 6 st. sprintbanor upp till 110 meter längd.
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Utbildningsförvaltningen har meddelat att man är villig att finansiera den del
av kostnaden som avser anläggandet av allvädersbanor ovanpå gruset.
Inkomna anbud ligger på 2 480 000 kronor för ombyggnaden. Kostnad för
projektering och byggkontroll tillkommer. Totalkostnaden för projektering,
sanering av kolstybb, renovering av dräneringen och anläggning av
allvädersbanor beräknas till 2 600 000 kronor. Kostnaden enbart för
allvädersbanorna beräknas till 1 300 000 kronor. förvaltningen gör därför
bedömningen att utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden delar
på kostnaden för ombyggnaden av Östra idrottsplatsen. D.v.s. 1 300 000:kronor vardera.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 36 2016-04-20

Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
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§ 45

Dnr 17

Övrigt
Håkan Frizén (V) frågar när arbetet med Ringsberg/Kristineberg
återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden.
Ordförande svarar.
Eva Johansson (C) frågar kultur- och fritidsförvaltningen vad som görs för
att säkra kvaliteten på avtalet med Öster.
Fritidschefen svarar.
Einar Håkansson (C) undrar hur idrottsföreningars ekonomiska generellt sätt
ser ut.
Fritidschefen svarar.
Cenneth Quick (M) frågar om kommunstyrelsen har fått information om
projektet idrott och demokratiska rättigheter.
Ordförande svarar.
Cecilia Lundin Danielsson (S) frågar om ordförande och vice ordförande har
fått kontakt med årets stipendiater.
Ordförande svarar.
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