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Övriga

Justering
Justerare

Susanne Rydén, Orkesterchef Musica Vitae §§ 125
– 127 punkt 1
Mike Fredriksson, Växjö Volley §§ 125 – 131
Magnus Bengtsson, Växjö Volley §§ 125 – 131
Allmänheten, ej ärende §§ 127 punkt 3 – 142

Rose-Marie Holmqvist (S)

Plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15
Växjö, den 4 januari 2017 klockan 10:40

Justerade paragrafer

§§ 125 – 142

Ajournering

14:01 – 14:12 för allmänhetens frågestund
14:13 – 14:43 uppträdande av Musica
Vitae/Information från Susanne Rydén
15:29 – 15:45 fika
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Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Nedim Ramic

Ordförande
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Eva Johansson (C)

Justerare
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Rose-Marie Holmqvist (S)
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2016-12-21 är justerat.
Anslagsdag

2017-01-04

Anslaget tas ner

2017-01-26

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
………………………………………………………
Nedim Ramic
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§ 125

Dnr 60

Val av justeringsperson
kultur- och fritidsnämndens beslut
Rose-Marie Holmqvist (S) utses att justera dagens protokoll.
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§ 126

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
kultur- och fritidsnämndens beslut
Ordföranden ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.
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§ 127

Dnr 2016-00005

Informationsärenden
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Information från Musik i Syd/Musica Vitae
Ordförande ajournerar sammanträdet.
2. Information från fritidsavdelningen
Fritidschefen informerar om dialogen med Östers IF och Växjö DFF
om underlaget till Myresjöhusarea. Klubbarna har inkommit med en
sammanställning om vilket underlag de föredrar. Växjö DFF är
positivt inställda till hybridgräs. Östers IF vill följa hybridgräset i
Ljungby innan några beslut fattas. Fritidschefen föreslår att kulturoch fritidsnämnden avvaktar med att fatta några beslut.
Fritidschefen informerar om Norra stugan vid Åbo idrottsplats.
Fritidschefen informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen har
tagit fram en konsekvensanalys av att ytterligare exploatera g-planen
i arenastaden.
Fritidschefen informerar om upphandlingen av skötseln av de
kommunala ytorna. Förvaltningen har tittat på hur andra kommuner
jobbar med sin idrottsskötsel.
3. Information från kultur- och konstavdelningen
Kultur- och konstchefen informerar om Raoul Wallenberg dagen.
Kultur- och konstchefen informerar kultur- och fritidsnämnden om
att Ingegerd Råmans nya konstverk shadow of shape är på plats.
Kultur- och konstchefen informerar om konstprojektet Blända.
Kultur- och konstchefen informerar om vad som händer i konsthallen
framöver.
Kultur- och konstchefen informerar om att det fria ordets hus har haft
ett gemensamt projekt med kungsmadskolan om yttrandefrihet.
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Kultur- och konstchefen informerar om biljettcentrum.
Kultur- och konstchefen informerar om kulturnatten. Invigningen
kommer vara på Ringsberg/Kristineberg. Återigen är det många
anmälningar.
Kultur- och konstchefen informerar om att Växjö Kommun har blivit
utsedd till årets kulturkommun.
Kultur- och konstchefen informerar om Ringsberg/Kristineberg
projektet.
4. Information från biblioteksavdelningen
Tf. förvaltningschefen informerar om att biblioteket beviljades
250 000 kr från kulturrådet.
Tf. förvaltningschefen informerar om att biblioteket arbetar med att
ta fram en jubileumsskrift inför bibliotekets 350-års jubileum.
Jubileumsskriften kommer presenteras på kulturnatten.
5. Förvaltningschefens information
Tf. förvaltningschefen informerar om arbetet med den framtida
inriktningen för Araby Park Arena. Det pågår en rekrytering av ny
platschef.
Tf. förvaltningschefen informerar om att förvaltningen har fått sitt
miljöcertifieringsdiplom och mångfaldscertifieringsdiplom.
Tf. förvaltningschefen informerar om priset som årets
kulturkommun. Tf. förvaltningschefen läser upp juryns motivering.
6. Ordförandens information
Ordförande informerar om den nya simhallen.
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§ 128

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 15 december
inkomna meddelanden och rapporter.
Beslutsunderlag
Meddelanden och rapporter 2016-12-21.
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§ 129

Dnr 2016-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFO 21-22. 2016
KFO 23. 2016
KF 7. 2016
KFAC 18. 2016
KFAC 19. 2016
KFE 2. 2016
KFB 10. 2016
KFN 90-96, 98-100. 2016 (kultur)
KFN 15. 2016 (fritid)

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 fritidsnämndens närmaste efterföljande
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelsen den 15 december att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Yttrande över detaljplan
Beslut i brådskande ärenden
Personalärenden
Utbetalning av bidrag
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§ 130

Dnr 2016-00003

Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter t o m november 2016
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger den ekonomiska rapporten för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter till och med november 2016 till handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i skrivelse ekonomisk rapport för
kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och med november 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och
med november 2016.
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§ 131

Dnr 2016-00214

Inkommen skrivelse med önskemål om tre nya
beachplaner
kultur- och fritidsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsförvaltningen med motiveringen
att underlaget behöver kompletteras.
Bakgrund
Föreningen Växjö Volley har inkommit med en skrivelse med önskemål om
tre nya beachvolleybollplaner, färdigställda 2017, i anslutning till de planer
som anlades 2015 på området kampen. Föreningen menar att trycket har
varit enormt och att nya planer är nödvändiga för att föreningens verksamhet
ska kunna utvecklas och för att alla som spontant vill spela beachvolleyboll
ska kunna göra detta.
Föreningen menar att placeringen av nya planer ska vara i närheten av
befintliga planer då man in framtiden vill kunna arrangera större
turneringar/arrangemang samt kunna nyttja redan uppbyggda funktioner
(tappvatten, förråd, wc, soptunnor m.m.).
Av de tre befintliga beachvolleybollplanerna är två planer bokningsbara och
en ämnad för spontan aktivitet. Växjö volley har under perioden V.18-26
varit bokad på två banor 17.30-19.30 och vissa dagar fram till klockan 20.00.
I övrigt har Växjö HF bokat totalt ca 30 timmar för beachhandboll och vid
ett fåtal tillfällen har privatpersoner och andra föreningar bokat enstaka tider.
Enligt bokningsschemat har det funnits möjlighet för föreningen att boka
flera tider än man gjort. Planerna har sällan varit bokade mellan 16.30-17.30
och efter klockan 20.00. I och med att belysning finns ska verksamhet kunna
bedrivas även efter klockan 20.00.
På kultur- och fritidsförvaltningen pågår ett arbete med att ta fram en lokal
och anläggningsplan. Tanken är att denna plan ska vara till hjälp för att
kunna prioritera utifrån de behov och önskemål förvaltningen har vetskap
om vad det gäller nyinvesteringar, utveckling eller underhåll av befintliga
anläggningar.
Investeringskostnaden för av tre nya beachvolleybollplaner 2015 uppgick till
ca 1 150 000 kr.

Justerandes sign
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Bedömning
Budget för 2017 är redan beslutad och en eventuell utökning av kommunala
beachvolleybollplaner kan tidigast vara aktuellt 2018.
I och med att förvaltningen arbetar med att ta fram en lokal och
anläggningsplan så bör önskemålet för utökning av beachvolleybollplaner
lyftas in i den planen. På så sätt finns den med och bedöms om eller när den
är en prioriterad åtgärd.
Platsen som föreningen önskat få beachplaner på är inte ett område som
kultur och fritidsförvaltningen råder över vilket innebär att man måste utreda
vidare kring vilken placering som kan vara möjlig. Förvaltningen för en
dialog tillsammans med tekniska förvaltningen huruvida man i framtiden kan
ta i anspråk mer mark på kampen för ändamålet.
I och med att många tider under 2016 inte varit bokade så borde föreningen
om man har ambition att öka sin verksamhet boka redan befintliga planer
mer.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 104 2016-12-07 beslutade att:
1. Inte anlägga nya beachvolleyplaner då detta inte är prioriterat i
nuläget.
2. Förvaltningen får i uppgift att inkomna önskemål tas med i den lokaloch anläggningsplan som håller på att tas fram.
Inkommen skrivelse med önskemål om tre nya beachplaner.
Yrkanden
Eva Johansson (C) yrkar på återremittering med motiveringen att underlaget
behöver kompletteras.
Håkan Frizén (V) med instämmande av Cecilia Lundin Danielsson (S),
Rose-Marie Holmqvist (S) och Lena Wibroe (M) yrkar bifall på Eva
Johanssons (C) yrkande om återremittering.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att återremittera ärendet.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Volley
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§ 132

Dnr 2016-00220

Långsiktigt kulturstöd för år 2017: Palladiums vänner
kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Föreningen Palladiums Vänner får ett långsiktigt kulturstöd om
1 035 000 kronor per år 2017-2018. I stödet ingår uppdrag som
parterna arbetar fram tillsammans (separat bilaga).
2. Pengarna tas från verksamhet 31533 – Långsiktigt kulturstöd.
Bakgrund
Föreningen Palladiums Vänner har under perioden 2015-2016 haft ett
långsiktigt kulturstöd om 985 000 kronor per år. Stödet består, i enlighet med
regelverk KN§53/2005, av uppdrag som parterna arbetar fram tillsammans.
Föreningen Palladiums Vänner har tillskrivit kultur- och fritidsnämnden med
en önskan om förnyat och utökat stöd för att fortsätta att bedriva och
utveckla verksamheten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 98 2016-12-07.
Långsiktigt kulturstöd för år 2017 Palladiums vänner.
Förslag på Långsiktigt kulturstöd för år 2017 och 2018 föreningen
Palladiums vänner.
Avtal mellan Palladiums vänner och Folkets bio.
Beslutet skickas till
För kännedom
Föreningen Palladiums Vänner
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§ 133

Dnr 2016-00221

Långsiktigt kulturstöd för år 2017-2018: Folkets bio
Växjö
kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Folkets Bio Växjö får ett långsiktigt kulturstöd om 250 000 kronor
per år 2017-2018. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram
tillsammans (separat bilaga).
2. Pengarna tas från verksamhet 31533 – Långsiktigt kulturstöd.
Bakgrund
Folkets Bio Växjö har under perioden 2015-2016 haft ett långsiktigt
kulturstöd om 200 000 kr per år. Stödet består, i enlighet med regelverk
KN§53/2005, av uppdrag som parterna arbetar fram tillsammans. Folkets
Bio Växjö har tillskrivit kultur- och fritidsnämnden med en önskan om
förnyat och utökat stöd för att fortsätta att bedriva och utveckla
filmverksamheten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 99 2016-12-07.
Långsiktigt kulturstöd år 2017-2018 Folkets bio Växjö.
Förslag på Långsiktigt kulturstöd för år 2017-2018 föreningen Folkets bio.
Avtal mellan Palladiums vänner och Folkets bio.
Yrkanden
Håkan Frizén (V) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Folkets Bio Växjö
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§ 134

Dnr 2016-00218

Ansökan om verksamhetsbidrag: Växjö BK
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Växjö BK ett särskilt stöd om 200 000
kr och uppdrar åt föreningen att starta förstudie inför kommande projekt med
inriktning på integration och verksamhet för funktionsnedsatta.
Nämnden poängterar också att föreningen måste ta den ekonomiska
situationen på största allvar och vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra
situationen omgående.
Föreningen ska inkomma med ekonomiska rapporter till förvaltningen
månatligen.
Bakgrund
Växjö BK har inkommit med ansökan om extra stöd då föreningens ekonomi
är hårt belastad, både vad gäller soliditet och likviditet. Årets resultat pekar
på ett underskott på 100 000 kr och föreningen har skulder till
fordringsägare.
Föreningen har bland de största verksamheterna för barn och unga i
kommunen och stadsdelen Teleborg har vuxit de senaste åren och kommer
att fortsätta växa i hög takt de kommande åren. Växjö BK arbetar också
aktivt för att främja integrationen i stadsdelen genom att arrangera
spontanidrott i Teleborgshallen och man har också verksamhet för
funktionsnedsatta genom Kul med boll. Denna verksamhet har föreningen
tankar på att utöka då man ser det som angeläget, men i nuläget finns inte
resurser till detta.
Föreningens styrelse jobbar aktivt med att skapa långsiktiga lösningar för att
säkra föreningens ekonomi på sikt men för att klara det akuta läget ansöker
man om bidrag på motsvarande 200 000 kr om året under 2016-2018.
Föreningen har tagit fram ett sponsringspaket som man kommer att arbeta
med för att öka sponsorförsäljningen och man kommer starta en ungdomscup
från och med 2017 för att öka intäkterna i föreningen. Föreningen har också
under flera år nattvandrat på uppdrag av Växjö kommun och den
verksamheten avser man öka under kommande år. För att förbättra ekonomin
i det akuta läget har man påbörjat försäljning av olika produkter där alla lag
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har ålagts att bidra och man har begränsar för bokningar för träning under
vintern.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att föreningen nu verkligen tar tag i sina
ekonomiska problem som varit ett faktum i föreningen under en lång tid och
tror att de långsiktiga satsningar man gör på sikt kan hjälp föreningen på rätt
köl. Utifrån nuläget måste föreningen vidta kraftfulla åtgärder för att
omgående förbättra den ekonomiska situationen.
Föreningens satsning på integration och verksamhet för funktionsnedsatta är
angeläget för hela staden och är ett prioriterat område utifrån Kultur- och
fritidsnämndens fritidspolitiska utgångspunkter därför anser förvaltningen att
föreningen bör få ett extra stöd för att komma på fötter igen. Som
motprestation förslår förvaltningen att nämnden ger föreningen i uppdrag att
starta förstudie inför kommande projekt i syfte att intensifiera föreningens
arbete med integration och verksamhet för funktionsnedsatta.
Idrottsverksamhet för funktionsnedsatta är begränsat i staden och behovet är
därför stort. Teleborg är utpekat som ett särskilt socioekonomiskt utsatt
område där behovet av integrationsinsatser är stora.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 100 2016-12-07.
Ansökan om verksamhetsbidrag: Växjö BK.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö BK
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§ 135

Dnr 2015-00052

Utredning av lokal- och anläggningsstöd till föreningar
kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsätta extra resurs på
föreningsservice motsvarande 50 procent av heltidstjänst för att
färdigställa utredningen om lokal- och anläggningsstöd.
2. Kostnaden tas från verksamhet 30011 utveckling fritid, budget 2016.
Bakgrund
Dåvarande fritidsnämnden gav 2014 (FN/2014:70) förvaltningen i uppdrag
att utreda föreningarnas lokal- och anläggningsstöd.
Syftet med utredningen är att ge förslag på hur kommunen ska stödja
föreningslivet med deras lokal-/anläggningskostnader. Idag kan föreningar få
stöd med högst 55 % av godkända kostnader för egna lokaler och
anläggningar samt ett schablonstöd för drift av anläggning enligt tabell.
Föreningar som hyr anläggning och/eller verksamhetslokaler kan få stöd
med högst 45 % av godkända lokalkostnader. Utredningen ska undersöka om
dessa nivåer är rimliga, strukturerade, förutsägbara och transparenta samt vid
behov föreslå nya former. Dessutom finns det idag en tredje ägandeform som
bör tas i beaktande i utredningen, där det är bolag som äger lokalerna och
sedan hyr ut till föreningen. Det finns ett behov av att se över hur dessa ska
behandlas i förhållande till övriga.
Konsult anlitades för att genomförande utredningen, slutrapporten gav
förslag på förändringar vilka i sin tur behövde analyseras närmare innan
beslut. Detta arbete är nu återupptaget och planen är att kunna lägga fram
förslag till beslut sommaren 2017.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är angeläget och bör prioriteras
högt. På grund av andra prioriteringar har utredningen varit vilande under ett
års tid. För att kunna slutföra utredningen är det förvaltningens bedömning
att extra personella resurser behöver tillsättas. En extern konsult kan inte
göra den slutliga analysen och lägga fram förslag utan det kvarvarande
arbetet bör göras av förvaltningen som är väl insatta i behov och möjligheter.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 101 2016-12-07.
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§ 136

Dnr 2016-00241

Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv för Regionteatern Blekinge
Kronoberg
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner de nya avtalen om bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv för Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Jäv
Lena Wibroe (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Anders Jeppsson (M)
ersätter Lena Wibroe (M).
Bakgrund
Regionteatern Blekinge Kronoberg inkom i april 2015 med en hemställan
om ett förändrat grunduppdrag med anledning av det utvecklingsarbete kring
professionell dans som bolaget drivit sedan 2012 på gemensamt uppdrag av
de tre ägarna. Vid gemensamt ägarsamråd mellan ägarna beslutades i
oktober 2015 att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till ett förändrat
grunduppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg och i samband med det
se över bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Bedömning
Förslaget till nya styrdokument för bolaget har arbetats fram gemensamt av
alla tre parterna och dess respektive förvaltningar. Förslaget utgår från
Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg. Förtroendevalda med
kulturansvar har stämt av underlaget vid särskilda ägaröverläggningar i april
och maj 2016. Förslaget har även diskuterats vid formellt ägarsamråd mellan
ägarna i september 2016. Ägarsamrådet beslutade att rekommendera
respektive fullmäktige att godkänna de nya styrdokumenten för bolaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 102 2016-12-07.
Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av
ägardirektiv för Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Förslag på reviderad bolagsordning.
Förslag på reviderat aktieägaravtal.
Förslag på nya ägardirektiv.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige
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§ 137

Dnr 2016-00230

Samråd: Detaljplan för Regementsparken 1 i Växjö
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplanen för
Regementsparken 1 i Växjö:
Regementsparken behöver ses i ett större sammanhang än i denna enskilda
detaljplan. Regementsparken ligger i den del av staden som har sämst
tillgång till stadsdelsparker, kvartersparker eller övriga gröna ytor. Den
ligger också i anslutning till två områden där det bedrivs omfattande
stadsutvecklingsprojekt, Arenastaden och Bäckaslöv, där gröna ytor kommer
att exploateras.
Kultur- och fritidsnämnden saknar tydliga konsekvensbeskrivningar för vad
exploatering i Regementsparken kommer att innebära för naturvärden,
grönstrukturen och för kulturvärdena.
Regementsstaden I11:s historiska byggnader har trotts omvandlingen till
bland annat företagscentrum lyckats behålla sin karaktär och så kallade
monumentala arkitektur på ett exemplariskt sätt som gjort att området är
attraktivt. Men då även Regementsparken ingick i den helhet som ritades för
regementet är detta en struktur som bör behållas. Parken är en viktig grön
lunga där natur och kultur går hand i hand. Den bär på ett kulturarv och
tradition som inte går att ersätta om den försvinner. Istället för
bostadsbebyggelse borde parken få ökad skötselgrad och utvecklas till en
kvarters park där dess kulturhistoriska miljö tas tillvara och lyfts fram, där
även minnessten får en genomarbetad placering så att både dagens och
morgondagens generationer ska kunna förstå och uppleva det historiska
kulturarvet. Nämnden anser att Regementsparken är en viktig kvalité för
såväl boende i området som för anställda i verksamhetsområdet på I11 men
även för Växjös kulturhistoriska identitet.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning och
byggnation av framförallt nya bostäder. Ett förslag till ny detaljplan togs
fram under 2014 (efter ett positivt planbesked 2013) men efter samrådet
avbröts planprocessen. Byggnadsnämnden beslutade senare att ”BN är
beredd att ändra gällande detaljplan i syftet att möjliggöra ytterligare
exploatering inom Regementsparken 1 under förutsättning att tidigare
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prövat förslag med två stycken 16-våningshus omarbetas efter inkomna
synpunkter i ärendet”. Fastighetsägare till Regementsparken 1 i Växjö har nu
lämnat in ett omarbetat förslag, som härmed prövas på nytt, genom denna
planprocess. Detaljplanen medger byggrätt för bostäder samt
kontor/centrumverksamhet/skola i kvarteret närmast Storgatan, med en
varierad höjd mellan 3 och upp till 12 våningar. Byggrätten på marken
begränsas till att max. 40 % av tomtytan får bebyggas (BYA-byggnadsarea)
med hus.
Bedömning
Till grund för förvaltningens bedömning ligger det av kommunstyrelsen
antagna Grönstrukturprogrammet i §123/2014.
Under detaljplanens rubrik Planförutsättningar står det att ÖP
(Översiktsplanen) redovisar den aktuella marken som ”Omvandlingsområde
längs järnvägen, Centrum-Bäckaslöv” med användning ”Den blandade
stadsbygden – stadsbebyggelse som i huvudsak används för bostäder,
handel, kontor eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder i
närheten”. Här redovisas också att områdets naturvärden i området bedömts
till en 6:a på en skala mellan 1-10 i grönstrukturprogrammet. Riktlinjerna i
programmet säger att naturvärden över sex betraktas som skyddsvärda
miljöer ur ett biologiskt perspektiv. Det står också att området är utpekat
som en del av stadens övergripande grönstruktur. Men kommunstyrelsen har
i §79/2015 uttryckt att kommunens vilja är att byggnation ska prövas enligt
översiktsplanen och inte att säkerställa grönstrukturprogrammets intentioner.
Men i ÖP står också att den blandade stadsbygden utöver användning för
bostäder, handel, kontor eller annan verksamhet som är förenlig med
bostäder i närheten även ingår trafik- och parkeringsytor, fritidsanläggningar,
stadsdelsparker och andra grönytor.
Regementsparken ligger i den del av staden som har sämst tillgång till
stadsdelspark eller kvartersparker. Den ligger också i anslutning till två
områden där det bedrivs omfattande stadsutvecklingsprojekt, Arenastaden
och Bäckaslöv, där gröna ytor kommer att exploateras. Viktigt är att tillgång
till gröna ytor sker i ett större perspektiv än till den enbart att omfatta den
enskilda planen. Därför bör planen ha en tydligare konsekvensbeskrivning
vad gäller naturvärden, både ur ett hållbarhetsperspektiv och vad gäller
rekreativa värden men även konsekvenser för kulturvärdena.
I det av kommunfullmäktige antagna ”Miljöprogram för Växjö kommun”
finns även följande formulering med under ”Mätbara mål för Vår Natur”:
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I Växjö stad ska andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt
park- eller naturområde större än en hektar öka till 95 procent senast år
2020. Regementsparken är idag ca en hektar. Om ytan bebyggs kommer
således denna grönyta inte att vara en hektar längre.
En förändring av det tidigare parkområdet till bostadsområde kommer att ha
stor påverkan på den kulturhistoriska miljön samt stads- och
landskapsbilden.
Vid nybyggnation önskar kultur- och fritidsnämnden att minnesstenen får en
annan lämplig placering i parken. Den har flyttats från parkområdet och
placerats på baksidan av 11-gården. Samråd med Länsstyrelsen bör ske då de
är den tillsynsmyndighet som prövar ansökningar och ger tillstånd till
förändringar. Det vore värdefullt att stenen bevaras inom området så att både
dagens och morgondagens generationer ska kunna förstå och uppleva det
historiska kulturarvet.
I kontakt med Kronobergs Regementes kamratförening har vidare
information inskaffats vad gäller Regementsparkens användning då I11 var
ett regemente. När regementet lokaliserades till Växjö följdes en plan
rörande kasernerna, ritad av arkitekten Magnus Dahlander. Sex regementen
fick kaserner av samma typ som Kronobergs regemente. I Växjös fall var
man noga med att genom en park skapa en traditionsplats och fick ett
ceremoniellt syfte. Inom dess gröna ram hölls korum, minnesdagar och
högtider. Här togs gäster emot och nya åldersklasser av värnpliktiga. Det var
viktigt för ett regemente att ha en minnessten och 1923 vid Regementets 300
års jubileum avtäcktes minnesstenen av kung Gustav V. Vidare var tanken
att parken skulle vara en grön inramning till underofficersvillorna och skilja
dem från de verksamhetsområden som gradvis närmade sig från staden.
I ÖP beskriv Regementsstaden I11 som ett större friliggande
karaktärsområde, här är det viktigt att ha med sig att Regementsparken fanns
med i den ursprungliga planen som en tillhörande helhet vid uppförandet av
regementsområdet.
Konsekvensanalys
Risken finns att vi minskar Växjös attraktivitet när vi inte tar tillvara de
gröna värdena. En tät stad behöver inte vara motsatsen till en grön stad. För
att åstadkomma en stad med mer grönska behövs en bättre planering för att
grönytor ska bevaras. Att förtäta grönområden bör i största mån undvikas
eftersom det kan leda till negativa konsekvenser för både miljön och hälsan.
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Kulturvärden kan inte återskapas. Här kombineras den gröna miljön och den
kulturhistoriska betydelsen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 103 2016-12-07.
Detaljplan Regementsparken 1 i Växjö.
Bullerutredning för detaljplan.
Förslag på utformning av ny bebyggelse inom kv Regementsparken 1 i
Växjö.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
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§ 138

Dnr 2016-00125

Tillägg till Hyror och avgifter för år 2017
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till komplettering av taxor och
avgifter för år 2017.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har i § 67 2016 fattat beslut om taxor och
avgifter för 2017. Under hösten har det tillkommit en hall för skate som inte
var med i beslutet.
Timtaxa för skatehallen ser ut enligt följande:

Timtaxa

Förening

Privat

Dubbel hyra
förening

Dubbel hyra
privatperson

345 kr

518 kr

690 kr

1 036

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 105 2016-12-07.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Skate
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§ 139

Dnr 2016-00239

Satsningar ridsport 2016
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ridsportsalliansen 370 250 kr i
projektstöd.
Pengarna tas ur budget för ridsporten 2016.
Förvaltningen får i uppdrag att utse personer som ska vara delaktiga i
projektgruppen från kommunens sida.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt extra medel som satsning på
ridsporten i kommunen. Under 2015 tilldelades de fem ridskoleföreningarna
stöd för att vidta akutåtgärder på respektive anläggning.
För fortsatt satsning på ridsporten har de fem föreningarna gått samman i
gemensam allians och vill genom denna bedriva projekt med inriktning på
ridsportens förutsättningar i Växjö kommun. Alliansen vill tillsätta en
styrgrupp för att styra och leda arbetet, man vill anlita en projektledare som
ska hålla samman och genomföra projektet i samverkan med projektgrupp
bestående av föreningsrepresentanter från respektive förening tillsammans
med tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen. Återrapportering till
kultur- och fritidsnämnden ska ske kontinuerligt.
Under januari till och med maj 2017 kommer ett antal studiebesök göras på
ridanläggningar i kommuner i södra Sverige. Workshops kommer att
genomföras och en rapport ska tas fram.
Projektet ska ge utvecklingsförslag och idéer för kommande satsningar på
ridsporten i kommunen både vad gäller anläggningar och föreningsstöd.
Projektrapporten ska ses som ett komplement till tidigare underlag som tagits
fram vad gäller verksamheten i respektive förening och genomförda
statusbesiktningar på anläggningarna
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att ett gemensamt projekt kan ge en bra
gemensam summering med förslag på hur den fortsatta satsningen på
ridsporten i Växjö kommun skulle kunna se ut.
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Att involvera både föreningsrepresentanter och tjänstepersoner i projektet
bör vara en framgångsfaktor för en ökad förståelse och inblick i behoven.
Tidigare genomförda statusbesiktningar och utredning kring föreningarnas
verksamheter visar sammanlagt på stora investeringsbehov för framtiden.
För att kunna göra en bedömning av vad som är mest hållbart för framtiden
behöver vi nu också se på olika handlingsalternativ för att hantera
anläggningsbehoven och även se över ridsportens förutsättningar i
kommunen generellt.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 106 2016-12-07.
Projektplan Ridsportens framtid i Växjö kommun.
Beslutet skickas till
Braås ponny- och ridklubb
Lammhults ridklubb
Theleborgs ryttarsällskap
Växjö fältrittklubb
Växjö ridklubb
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§ 140

Dnr 2016-00240

Satsningar ridsport 2017
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Lammhults ridklubb ett bidrag på
150 000 kronor för utbyggnad av ridhus.
Pengarna tas ur budget för ridsporten 2017.
Bakgrund
Lammhults ridklubb har ansökt om ett investeringsstöd om 300 000 kronor
för byggnation av ridhus. Föreningen har en växande verksamhet i antal
medlemmar och aktiva och ett nytt ridhus ger nya aktivitetsytor för att
tillgodose behovet av träningstider. Främst gynnar detta barn- och
ungdomsverksamheten då nya ytor genererar fler och bättre tider för denna
grupp. Utbyggnaden möjliggör också för fler tävlingar.
Föreningen har i det närmaste full finansiering klar genom Jordbruksverket,
lån, idrottslyftet, sponsring och egna insatser. Ett kommunalt bidrag från
kultur- och fritidsnämnden på 150 000 kronor har beviljats under 2016, KFN
2016-00141.
Bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att Lammhults ridklubb har
behov av ytterligare ytor för att kunna möta det faktiska behovet samt
möjligheten till en utökad verksamhet för barn och unga. Investeringen
öppnar också upp möjligheter för ökade intäkter i form av fler tävlingar.
Föreningen fick avslag på sin investeringsansökan för 2017 och förslaget
från förvaltningen är att pengar beviljas ur budget för ridsporten 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningens stöttning leder till att byggnationen kan
genomföras då föreningen också erhållit stöd från andra finansiärer.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 107 2016-12-07.
Ansökan om investeringsbidrag: Lammhults Ridklubb.
Yrkanden
Andreas Lindström (M) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Lammhults Ridklubb
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§ 141

Dnr 2016-00219

Ansökan om hästtävling på Värendsvallen 2017
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar nyttjande av Värendsvallen för
hästtävling 2017.
Beslut om tillgången till övriga ytor i området tas av förvaltningen.
Bakgrund
Växjöalliansens ridklubbar har inkommit med ansökan om att få arrangera
ponnytävling på Värendsvallen 10-13 augusti 2017.
För att kunna förbereda tävlingarna behövs 3 dagar att etablera
tävlingsplatsen samt någon dag efter för att avetablera. Det behövs p-ytor
utmed Hejaregatan från Telekonsult Arena i öster till grusplan för
uppstallning av hästar och bilar med släp samt lastbilar och det behövs även
och parkeringsytor ovanför kastplanen i väster. Önskemål lyfts om att få
använda träningsplanerna till camping önskar vi använda träningsplanerna
intill här.
Karl-Oskar cup har på tre år blivit bland Sveriges största ponnymeetings
med närmare 1000 starter på tre dagar det gångna året. Till nästa år har
alliansen för avsikt att arrangera tävlingen över fyra dagar och på det viset
kunna utöka ytterligare antalet starter samt lägga in några publikdragande
arrangemang såsom kändishoppning, backtävling och Min Stora Dag för att
locka även icke hästintresserade. Önskemålet från alliansens sida är att ha
tillgång till samma ytor som 2016 och även ha möjlighet till camping på
träningsplanerna.
Ambitionen är att likt förra året försöka få Agria Pony Trophy att avsluta sin
final här i Växjö, med denna finaltävling vill alliansen inspirera fler
ungdomar/ponnyekipage på lägre nivå till att komma ut och tävla.
Alliansen menar att Växjö kommun genom att tillåta arrangemanget på
Värendsvallens gräsplan på Arenastaden har bidragit till att denna tävling
blivit rikskänd inom ridsporten, inte bara bland ryttare utan även av domare
och banbyggare som kallar den för ”Lilla Falsterbo”. Alliansen poängterar
att Värendsvallens gräsbana är väldigt väl dränerad och fungerar mycket bra
för hästhoppning men det är också dess omgivning som gör det till en bra
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arena med läktare, ljud, belysning, kafé, restaurang, omklädningsutrymme
med duschar och wc, bra ytor till parkering och uppstallning. De menar att
allt detta tillsammans gör att arrangemanget endast kan jämföras med de
arrangemang som ordnas i Falsterbo, Skandinavium och Globen med SM
och Världscuptävlingar. Detta sätter Växjö på kartan över städer som faktiskt
satsar på alla idrotter.
Alliansen har också gjort efterforskning och ger tips på åtgärder som kan
göras för att minimera slitaget och påskynda läkningen på planen.
Synpunkter på arrangemanget har inkommit från föreningar som berörs av
avbrotten.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att ponnytävlingen är en angelägen satsning på
Arenastaden för att öka mångfalden och också antalet evenemang på
området. Det går helt i linje med nämndens fritidspolitiska utgångspunkter
och med kommunens evenemangsstrategi och vi ser en potential för att
denna tävling ska kunna växa sig större och än mer sätta Växjö på kartan
som idrottsstad.
Arenaservice har en plan för hur man ska preparera planen inför tävlingen
och också hantera den efteråt för att påskynda läkningen, bedömningen är att
om vädret är gynnsamt så ska läkningen vara klar på tre veckor.
Förvaltningen kommer därför planera utifrån att planen kommer att var
avstängd tre veckor efter tävlingen och under perioden får fotbollslagen
hänvisas till andra planer. Förvaltningen kommer också att titta på andra
alternativa lösningar för att skydda underlaget och dra lärdom av
erfarenheter från andra kommuner som arrangerar hästtävlingar på
idrottsytor av olika slag, både inomhus och utomhus. Även friidrottarna
drabbas av avstängningen och får under arrangemanget nyttja andra ytor för
sin verksamhet. Dialog pågår mellan förvaltningen och föreningarna för att
skapa så bra förutsättningar som möjligt.
Förvaltningen ställer sig tveksam till att tillåta camping på träningsplanerna
då möjligheten att dirigera om samtliga ordinarie bokningar till andra planer
är begränsad. Parkeringsytor och uppställningsplatser kan nyttjas på samma
sätt som 2016. Det finns dock en risk för bullerstörningar då Arenastaden är
ett område för byggnation under de kommande åren.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 108 2016-12-07.
Ansökan om hästtävling på Värendsvallen 2017.
Yttrande från Östers IF och Växjö DFF.
Synpunkter från föreningar om hästtävling på Värendsvallen 2017.
Kompletterad ansökan hästtävling på Värendsvallen 2017.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S), Marko
Kosonen (S), Håkan Frizén (V), Lena Wibroe (M), Cenneth Quick (M),
Anders Jeppsson (M) och Ricardo Chavez (KD) yrkar bifall på liggande
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ridsports klubbarna
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§ 142

Dnr 17

Övrigt
Ordförande Eva Johansson (C) summerar året som har gått och önskar
kultur- och fritidsnämnden en god jul, samt tackar vice ordförande RoseMarie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande Lena Wibroe (M) och
förvaltningschefen för ett bra år.
Glenn Nilsson (M) frågar om arbetet kring idrottshallen i Lammhult.
Fritidschefen svarar.
Tf. förvaltningschefen Anna-Karin Axelsson tackar kultur- och
fritidsnämnden och ordförande Eva Johansson (C) för ett bra år.
Rose-Marie Holmqvist (S) tackar Eva Johansson (C) för ett bra år och önskar
kultur- och fritidsnämnden en god jul.
Lena Wibroe (M) tackar Eva Johansson (C) för ett bra år och önskar kulturoch fritidsnämnden en god jul.
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