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Övriga

Justering
Justerare

Erica Månsson §§ 11 – 13 punkt 1
Benny Johansson §§ 11 – 13 punkt 2

Rose-Marie Holmqvist (S)

Plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15
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§§ 11 – 26
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Underskrifter

Sekreterare
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Ordförande
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Eva Johansson (C)

Justerare
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Rose-Marie Holmqvist (S)

3 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2017-03-08

_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-03-08 är justerat.
Anslagsdag

2017-03-14

Anslaget tas ner

2017-04-05

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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§ 11

Dnr 60

Val av justeringsperson
kultur- och fritidsnämndens beslut
Rose- Marie Holmqvist (S) utses att justera dagens protokoll.
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§ 12

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
kultur- och fritidsnämndens beslut
Allmänheten ställer inga frågor. Kultur- och fritidsnämnden anser
frågestunden vara genomförd.
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§ 13

Dnr 2017-00004

Informationsärenden
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Avtackning av f.d. förvaltningschefen Erica Månsson
Ordförande tackar f.d. förvaltningschefen Erica Månsson för hennes
år som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.
Erica Månsson tackar kultur- och fritidsnämnden och ger sina
reflektioner över de senaste åren.
2. Information om ADC/TDC/HPC
Benny Johansson informerar om Athletic development center, ADC.
ADC är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och
Svenska friidrottsförbundet och erbjuder idrottare ett sätt att
kombinera elitidrott med studier på mer optimalt sätt.
ADC startade 2008 och projektet har utvecklats enormt under de
senaste åren. De idrottsliga och akademiska kraven är höga.
Studierna ska bedrivas på halvfart. De idrottsliga kraven är graderade
på tre nivåer internationell nivå, nationell nivå och basnivå.
Projektet ska ge ekonomiskt stöd, träning, tester, rehabilitering vid
skador m.m. En styrgrupp hanterar projektet där två representanter
från varje part ingår. Uttagningarna görs parallellt av svenska
friidrottsförbundet och Linnéuniversitetet.
De olika parterna har förnyat avtalet med det tydliga syftet att stärka
friidrottsnivån och elitnivån i Växjö kommun. Tre elittränare är i
dagsläget inblandade i projektet. Dem är internationellt erkända och
har stor internationell erfarenhet.
Benny Johansson informerar om Tennis development center, TDC.
Det är i princip samma upplägg som ADC fast fokus ligger på tennis.
Projektet startade 2014.
Benny Johansson informerar om High performance center, HPC.
HPC har sin lokal i arenastaden. HPC drivs utan någon koppling till
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kommunen. De arbetar för att långsiktigt utveckla High performance
inom idrotten och därmed utveckla idrottare från ungdom till elit.
3. Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen informerar om det upphittade konstverket flickan
med röda kjolen. Kultur- och fritidsförvaltningen blev uppringd av
smålandsposten som meddelade att de hade fått in konstverket.
Förvaltningschefen informerar om rekryteringen av ny platschef på
Araby park arena. Två kandidater har varit med i slutfasen, nu är det
bestämt vem av dessa två som får jobbet. Förvaltningschefen
kommer meddela kultur- och fritidsnämnden när det är helt officiellt.
En målbild har också tagits fram som förklarar vad för roll kulturoch fritidsförvaltningen och arbete och välfärd kommer ha. Den 1
april kommer arbete och välfärd ta över tre heltidstjänster från kulturoch fritidsförvaltningen. Det förs även diskussioner med
centrumskolan kring ett mer ökat samarbete med Araby park arena.
Förvaltningschefen informerar om mötet med Lammhults
samhällsförening.
Förvaltningschefen informerar om fritidschefens och ridklubbarnas
studiebesök i Malmö för att titta på ridanläggningarna i staden.
Förvaltningschefens informerar om målområden inom Växjö
kommun. Tidigare målområden kommer byta namn. Uppleva och
göra kommer nu heta möjliggöra en aktiv fritid. Möjliggöra en aktiv
fritid är en av dessa fem nya huvudprocesser. Flera olika
förvaltningar är inblandade.
4. Information från fritidsavdelningen
Förvaltningschefen informerar om utredningen av eventuell ny
placering av naturistbadet.
5. Information från kultur- och konstavdelningen
Kultur- och konstchefen informerar om konstverket blända.
Konstverket kommer flyttas mellan olika platser i Växjö kommun.
Idag står det vid simhallen. Blända är en symbol för unga kvinnors
rätt att ta plats i det offentliga rummet. Konstverket är gestaltat som
en kvinnlig superhjältefigur.
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Kultur- och konstchefen informerar om utställningen 122
conversations i Växjö konsthall. Utställningen kommer
uppmärksamma Växjös 30 åriga samarbete med sin amerikanska
vänort Duluth.
Kultur- och konstchefen informerar om att förvaltningen kommer
uppmärksamma Växjös 675 års jubileum i samband med vårstad och
nationaldagsfirandet.
Kultur- och konstchefen informerar om scensommar.
Kultur- och konstchefen informerar om verksamheten vid det fria
ordets hus.
Kultur- och konstchefen informerar om invigningen av konstverket
Pissed Elin. Invigningen kommer vara den 25 mars klockan 16:00.
6. Information från biblioteksavdelningen
Bibliotekschefen informerar om biblioteksdagarna den 10-11 maj.
Det kommer vara mingel på stadsbiblioteket den 9 maj.
Bibliotekschefen informerar om samarbetet med barnkanalen. De har
ett projekt där de lägger ut en skylt på olika platser runt om Sverige
och sedan uppmanar dem barn att gå till platsen och ta en selfie med
skylten. Tanken är att skylten ska hänga i stadsbiblioteket i Växjö.
Bibliotekschefen informerar om årets Pär Lagerkvist pris.
Prisutdelningen kommer vara i samband med Kronobergs bokmässa i
november.
Bibliotekschefen informerar om att biblioteket har fått en förfrågan
från Deutsches Historisches Museum i Berlin om att låna ut en bok
från 1555 till deras utställning om reformationen. Biblioteket måste
ha ett tillstånd till att låna ut boken utomlands. Kungliga biblioteket
har kontaktats och ett avtal har skrivits på kring utlåningen. Boken är
värdefull eftersom det finns nedskrivet vilka människor som har ägt
boken samt olika anteckningar.
7. Ordförandens information
Ordförande informerar om att kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott den 19 april kommer flyttas till ett tidigare datum.
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Ordförande informerar om invigningen av BTK Frejs nya
bordtennislokaler.
Ordförande informerar om tanten med väskan. SVT programmet
veckans brott har kontaktat kultur- och fritidsförvaltningen och
efterfrågat konversationen mellan förvaltningen och sonen. Sonen har
planerat att stämma SVT, melodifestivalen och artisten Loreen för att
hon hänvisade till händelsen under sitt uppträdande i
melodifestivalen.
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§ 14

Dnr 2017-00002

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 2 mars inkomna
meddelanden och rapporter.
Beslutsunderlag
Meddelande och rapporter 2017-03-02
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§ 15

Dnr 2017-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:

KFO 3. 2017
B 1. 2017
KFN 1-11. 2017 (kultur)
KFN 1-2. 2017 (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 2 mars att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Yttrande över detaljplaner och programhandlingar
Lotteritillstånd
Utbetalning av bidrag
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§ 16

Dnr 2017-00003

Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter t o m februari 2017
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger den ekonomiska rapporten för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter till och med februari 2017 till handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i skrivelse ekonomisk rapport för
kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och med februari 2017.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och
med februari 2017.
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§ 17

Dnr 2017-00020

Revidering av riktlinjer för bokning
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner revidering av riktlinjer för bokning.
Se bilaga 1 för ”Revidering av riktlinjer för bokning”.
Bakgrund
Riktlinjer för bokning togs i Fritidsnämnden 2014-03-10 och behöver
uppdateras. De allmänna förutsättningarna har i vissa fall blivit inaktuella
eller har ett behov av att uppdateras eller omformuleras. Dessa riktlinjer
skickas ut till föreningar/företag/privatpersoner i samband med att ansökan
om tider skickas ut till kunden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 10 2017-0222.
Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för bokning.
Yrkanden
Lena Wibroe (M) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
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§ 18

Dnr 2016-00214

Inkommen skrivelse med önskemål om tre nya
beachplaner
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. I nuläget inte anlägga nya beachvolleybollplaner.
2. Förvaltningen får i uppgift att inkomna önskemål tas med i den lokaloch anläggningsplan som håller på att tas fram.
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 i 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.
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Investeringskostnaden för tre nya beachvolleybollplaner 2015 uppgick till ca
1 150 000 kr.
I samband med nämndssammanträdet 20161221 så återremitterades ärendet
till kultur- och fritidsförvaltningen med motiveringen att underlaget behövde
kompletteras.
Förvaltningen har efter sammanträdet träffat föreningen och förklarat de
underlag man lämnat till nämnden samt hur man tänkt jobba vidare med
föreningens önskemål om nya planer. Föreningen menar att tre planer inte är
tillräckligt för att kunna utveckla sin verksamhet samtidigt som det ska
finnas tillräckligt med tid för beachvolleyboll som spontan aktivitet.
Föreningen kommer fortsatt ha en dialog med förvaltningens
föreningsservice om hur föreningen tänkt utveckla sig och i och med det
vilket behov av aktivitetsyta man har och kommer att ha i framtiden. I mötet
bestämdes att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med tekniska
förvaltningen ska se över möjlig framtida placering samt hur man kan
förbättra belysningen för att på så sätt optimera användandet av befintliga
planer.
Bifogat ärendet finns ett utdrag från bokningssystemet som visar på hur en
normal vecka (V.22) är bokad under vecka 18-26. Detta schema ger en bra
bild av hur minst en av planerna är bokningsbar. De tillfällen som Växjö HF
bokat en av planerna så har en annan plan varit bokningsbar och den tredje
varit vigd till spontan aktivitet. Mellan v 21-25 var Växjö HF bokade på en
bana totalt 27 timmar.
Under augusti och september var planerna hyrda 7,5 timmar av skolor dagtid
och Växjö Volleybollklubb hade en bokning på 7 timmar för
klubbmästerskap.
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.
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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 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 arbetsutskotts förslag till beslut § 11 2017-0222.
Bokningsschema vecka 22.
Inkommen skrivelse med önskemål om tre nya beachplaner.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Volley
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§ 19

Dnr 2017-00021

Remiss av medborgarförslag om aktivitetsområde för
äldre barn i Sandsbro
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besvarar remissen enligt följande:
Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov av aktivitetsytor för de äldre barnen
i Sandsbro utifrån den kartläggning av spontanytor som genomförts. I
nuläget föreslår nämnden att man avvaktar de diskussioner kring sporthall
med mera som nu pågår kring Sandsbro skola.
Behovet tas med i den utvecklingsplan för spontanytor som under våren ska
tas fram gemensamt mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen och ytan får sedan tas upp i och med kommande
budgetprioriteringar.
Bakgrund
Medborgare har inkommit med förslag om aktivitetsyta för äldre barn i
Sandsbro. Förslagsställaren lyfter att det saknas en naturlig samlingsplats för
de lite äldre barnen där de kan vara aktiva och i gemenskap med andra barn.
För de mindre barnen finns lekplatser men för de äldre barnen finns inte
mycket för de som inte är intresserad av fotboll och vill därför gärna se en
aktivitetspark/idrottshall eller liknande för de större barnen. Förslagsställaren
menar att nu när tyvärr inte gymnastiksalen på Sandsbro skola finns längre,
skulle det vara ett ypperligt tillfälle att samordna t.ex. en idrottshall/
aktivitetspark/ idrottsområde på exempelvis Sandavi som skolan kan utnyttja
på dagarna och föreningar/barn kan utnyttja övrig tid. Araby och
Spetsamossen lyfts som två exempel på mycket bra aktivitetsområde.
Förslagsställaren hänvisar till att befolkningen i Sandsbro har ökat de senaste
åren och många är barnfamiljer och menar att ett aktivitetsområde skulle
kunna förebygga eventuell brottslighet, främja gemenskap och barnens
fysiska hälsa och välmående på många sätt.
Bedömning
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren om att behov av aktivitetsyta
föreligger i Sandsbro, det visar den kartläggning som genomförts av
spontanytor i staden.
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Den tillgång som idag finns till så kallade spontanidrottsaktiviteter i
Sandsbro utgörs av grusplaner och av skolgården vilket förvaltningen menar
inte kan anses tillgodose det behov som finns.
Det finns därför et behov av en utveckling av befintliga ytor alternativt
tillskapande av nya ytor för att tillmötesgå behovet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 12 2017-0222.
Medborgarförslag om aktivitetsområde för äldre barn i Sandsbro.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Kommunfullmäktige
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§ 20

Dnr 2016-00186

Renovering av Idrottshuset samt tillbyggnad av
klätterlokal
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på en renovering enligt
framtagna förslag och beräkningar under förutsättning att Vöfab
köper fastigheten av kommunstyrelsen och föreslår att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med detta.
2. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till en utbyggnad av
Idrottshuset med en ny klätterlokal enligt förslaget och uppmanar
kommunstyrelsen att besluta om genomförande.
Bakgrund
Idrottshuset är i behov av renovering avseende ytskikt, tak, ventilation och
el. Endast begränsat underhåll har gjorts i lokalerna sedan Växjö kommun
köpte fastigheten 2005.
Vöfab har fått i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar på renoveringen
och sedan har beräkningar gjort så hur det kommer att påverka hyran. I
samband med renoveringen föreslås Vöfab köpa fastigheten av
kommunstyrelsen. Renoveringen beräknas kosta 5 700 000 kr exkl moms,
och beräkningen visar att hyran skulle höjas med närmare 800 000 kr till
följd av detta.
Idrottshuset AB har inkommit med skrivelse om behovet av ny klätterlokal
för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet och tillmötesgå den
efterfrågan som finns. Dessutom ser de denna utveckling som en möjlighet
att finansiera den ökade hyran som tillkommer av både renovering och
tillbyggnad. Deras bedömning är att den ökade hyran för renoveringen
ensamt inte kan mötas genom ökade avgifter för utövarna utan det krävs en
ytterligare åtgärder och deras förslag är då en satsning på bättre
förutsättningar för klättringen. Om en tillbyggnad av ny klätterlokal skulle
skapas så är deras bedömning att de skulle klara bära den ökade hyran för
såväl renovering som tillbyggnad. Tillbyggnaden skulle innebära att de kan
ta in fler i verksamheten och man skulle också kunna höja avgifterna.
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Ägarnas bedömning är tillbyggnaden inte kommer att kräva mer personal
utan man kommer att kunna bedriva den verksamheten med samma
bemanning som idag så kostnadssidan kommer inte att öka särskilt mycket
utöver hyran.
En ny klätterlokal inklusive inredning beräknas kosta 5 500 000 kr. Den
totala hyran inkl renovering och tillbyggnad beräknas till 1 593 000 kr.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det krävs en satsning på
klätterverksamheten i Idrottshuset för att verksamheten ska kunna bära hyran
som genereras till följd av renoveringen samt för att verksamheten ska kunna
utvecklas utifrån efterfrågan, till sin helhet eller i alla fall en betydligt större
del än i enbart renovering.
Som underlag i bedömningen har förvaltningen tagit del av resultatrapport
och beräkningar på omsättningsökningar från Idrottshuset AB samt
jämförelser med andra liknande verksamheter.
Om inte tillbyggnad skulle genomföras är förvaltningens bedömning att
renoveringskostnaden inte fullt ut kan belastas hyresgästen. Då måste
lösningar till för att kunna säkerställa Idrottshusets framtid då det är flera
föreningar som inte kan erbjudas motsvarande lokaler någon annanstans,
klättervägg och squashbanor finns bara att tillgå i Idrottshuset idag.
Konsekvensanalys
Renoveringen är avgörande för att byggnaden ska kunna fortsätta användas.
Bedömningen är att utan renovering är den uttjänt inom 3-5 år.
Verksamheten i Idrottshuset är viktig för hela kommunen med hänvisning till
att det är ända möjligheten till klättring inomhus och de enda banorna som är
i skick för squash som tävlingsverksamhet. Det finns två squashbanor i
Futurum som kan bokas men de är i väldigt dåligt skick och för få till antalet
för att ersätta Idrottshuset. Det är också den enda hallen i Växjö anpassad för
badminton. Utövarna i Idrottshuset är både föreningar men också
privatpersoner och företag, så det är fokus på både tävling och folkhälsa.
En renovering av Idrottshuset skulle innebära en hyresökning med närmare
800 000 kr från dagens 400 000 kr.
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Idrottshuset har under de senaste åren beviljats ett bidrag från kultur- och
fritidsnämnden om 100 000 kr då man inte klarat hyran.
En renovering skulle innebära en uppfräschning av ytskikten i lokalen vilket
skulle ge ett positivare intryck för utövarna och därmed skulle prissättningen
kunna höjas mot dagens läge. Ägarna av Idrottshuset menar att det inte är
möjligt att höja så pass mycket att man skulle klara den nya hyran på
1 200 000 kr vilket skulle innebära att verksamheten tvingas lägga ner
alternativt att kommunen behöver gå in med än större stöd än idag.
En tillbyggnad med ny klätterlokal skulle enligt Idrottshuset AB generera en
omedelbar omsättningsökning på 2 000 000 kr och på sikt upp mot
4 000 000 kr och i det läget ser ägarna till verksamheten att det är fullt
rimligt att de klarar betala hyran.
Klättring är en sport som vuxit mycket de senaste åren i Växjö och i hela
landet och det finns barn, ungdomar och vuxna i kö för att få börja klättra.
Klättring är en jämställd sport med lika fördelning mellan killar och tjejer
och också deltagare från olika socioekonomiska grupper. Fördelen med
denna sport är att det inte krävs att man börjar som barn utan är något man
kan introduceras i senare i livet och delta utifrån sina förutsättningar.
Implementering och uppföljning
Renoveringen bör genomföras sommaren 2017, då det stör så lite som
möjligt i Idrottshusets verksamhet.
Tillbyggnad av klätterlokal bör påbörjas så snart som möjligt.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 13 2017-0222.
Idrottshuset kostnadsbedömning.
Idrottshuset hyresberäkning.
Sammanställning verksamhet, behov och kostnadsbedömning Idrottshuset.
Skrivelse om renovering av Idrottshuset.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Vöfab
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§ 21

Dnr 2015-00135

Kommunövergripande friluftsprogram
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner friluftsprogram för Växjö kommun
2017 och rekommenderar att kommunstyrelsen antar friluftsprogrammet.
Bakgrund
I § 235/2015 uppdrog kommunstyrelsen åt kultur- och fritidsnämnden att
upprätta en kommunövergripande arbetsgrupp med representanter från
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen,
utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i syfte att ta fram ett
kommunövergripande friluftsprogram. Framtagandet av programmet
beviljades även LONA-medel av Länsstyrelsen Kronoberg, där projektet ska
vara genomfört och slutredovisat senast 30 juni 2017.
En projektledare har varit anställd på kultur- och fritidsförvaltningen och i
enlighet med kommunstyrelsen upprättades en arbetsgrupp och en styrgrupp.
Omvärldsanalyser, inventeringar, brukarundersökningar, besöksräkningar
och medborgardialoger har utförts och har sammanställts till detta
friluftsprogram för Växjö kommun.
Friluftsprogrammet har fokus på Växjö stad samt de sex kommundelscentran
Lammhult, Braås, Rottne, Åryd, Gemla och Ingelstad. Geografisk
avgränsning utgår från gällande översiktsplan för respektive tätort och
hanterar i första hand kommunal park- och naturmark men också andra
markägare genom de längre leder som ingår. Programmet är framtaget som
en sektorsplan som ska fungera som ett kunskapsunderlag till fysisk
planering samt för gemensamma satsningar och underhåll av prioriterade
naturområden inklusive leder och stråk. Friluftsprogrammet kan därmed ses
som en vägledning och ett dokument som ur ett friluftsperspektiv visar
kommunens intentioner i översikts- och detaljplanearbetet. Nästa steg blir att
tillgodose en fortsatt god tillgång och nåbarhet till friluftsområden i Växjö
kommun. Att förvalta och utveckla attraktiva friluftsanordningar med
kvalité, vilka är tillgängliga för många utövare, blir en viktig utmaning.
Bedömning
Efter en förlängd samrådsperiod med inkomna yttranden mellan 3 oktober –
28 november, påbörjade arbetsgruppen en revidering av friluftsprogrammet.
Störst förändring syns i del 3, som utifrån yttranden fått ett nytt format och
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innehåll på sidorna 17-45. Övriga delar har mindre tillägg och klargörande
textrevideringar som ett resultat av inkomna yttranden.
Ett övergripande mål med friluftsprogrammet är att öka utomhusvistelsen
och skapa möjlighet och intresse för fler att ta sig ut i befintliga
friluftsområden. Sveriges tio friluftsmål blir självklara utgångspunkter för
det lokala och regionala friluftsarbetet i Växjö kommun. Tre målområden
visar långsiktigt vägen för det fortsatta arbetet i Växjö; Friluftsliv för alla,
Stark samverkan samt Hållbar planering för friluftslivet.
Enligt Naturvårdsverket är en framgångsfaktor att ta fram aktuella
kunskapsunderlag till översiktsplanering för att friluftslivets värden ska
kunna hanteras i planeringsarbetet. Kommunens interna samverkan och
resurser för friluftslivet ska kraftsamlas över förvaltningsgränserna. Ett nära
samarbete med kommunens antagna grönstrukturprogram ger stöd under
pågående genomförandefas. Här behövs en klar ansvarsfördelning och
ekonomi för genomförande av friluftslivets handlingsplan till år 2021.
Huvudansvariga för att förankra det interna budgetarbetet är Tekniska
förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 14 2017-0222.
Samrådsredogörelse kommunövergripande friluftsprogram för Växjö
kommun.
Friluftsprogram för Växjö kommun 2017.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S), Lena
Wibroe (M), Håkan Frizén (V) och Glenn Nilsson (M) yrkar bifall på
liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Länsstyrelsen Kronoberg
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§ 22

Dnr 2017-00023

Remiss till KFN om ändring av naturreservatet Fylleryd
i Växjö kommun
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till föreslagna ändringar av
naturreservatet Fylleryd och lämnar nedanstående synpunkter.
Reservation
Håkan Frizén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och
lämnar följande skriftliga reservation:
För Vänsterpartiet reserverar jag mig mot Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ställa sig positiv till föreslagna inskränkningar av naturreservatet i
Fylleryd. Vi gör det av det enkla skälet att för oss går alltid natur-, friluftsoch kulturhistoriska värden klart före storskaliga trafiklösningar i de fall de
ställs emot varandra.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om samråd om ändring av
naturreservatet Fylleryd i enlighet med bilagda handlingar och kartor. Skälet
är Trafikverkets planer på ombyggnad av riksväg 25/27 vilket kräver att 12
hektar upphävs. Växjö kommun beslutar därför om kompensationsåtgärder
enligt miljöbalken, vilket bland annat innefattar en utökning med 17 hektar i
andra delar. Kompensationsåtgärder som Växjö kommun förbinder sig att
genomföra är följande:
- utökning av reservatet enligt kartor med 17 hektar,
- utplacering av 200 m3 död ved,
- uppsättning av 50 fågelholkar för olika arter,
- förbud mot produktionsinriktat skogsbruk på Växjö kommuns mark,
- samt dessutom som värdehöjande åtgärder anlägga anordningar för
friluftslivet. Exempelvis förlängning av elljusspår, längre cykelled och
rastplatser med vindskydd och grillplatser.
Beslut och skötselplan för naturreservatet ändras för att möjliggöra
upphävandet. Syftet med naturreservatet är att främja friluftsliv, motion och
upplevelsevärden i ett område med värdefull natur. Naturmiljöer knutna till
sjön, tall- och lövrika skogar och örtrika betesmarker med gamla träd och
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död ved vårdas, bevaras och återställs så att den biologiska mångfalden
stärks, och för att människor ska kunna uppleva dessa värden.

Synpunkter
Förslaget på ny skötselplan beskriver klart och tydligt prioriterade
bevarandevärden. De positiva ledorden för friluftslivet visar lättillgängligt,
information, tätortsnära natur och välutvecklade stigsystem och motionsspår.
Några synpunkter vill ändå framföras på bifogade handlingar.
Förslag till skötselplan som gäller från 2018
Fylleryd har dokumenterats och inventerats regelbundet gällande områdets
naturvärden. Som ett komplement föreslås även kunskapsinhämtning genom
regelbundna besökarstudier och besöksräkning för att kartlägga hur området
används och vad som förädlar upplevelsen bland besökare. Gällande
skötselområde 1a; Fagrabäckskogen är kuperad och består av gammal
tallskog och kan med enkla åtgärder vara intressant att delvis avsätta som
skolskog i samverkan med Skogsstyrelsen och närliggande skolor. Under
skötselområde 13 Toftasjön; föreslås skötselåtgärder som skapar några
öppna siktlinjer ut över sjöns vattenspegel. Under rubriken friluftsliv kan
Växjö OK nämnas, en aktiv förening som använder skogen året runt och har
en historisk koppling till Fylleryd. Gällande friluftsliv är bevarandemål och
skötselinsatser relevanta och bra presenterade. Önskvärt att kommunen har
en fortsatt tillåtande inställning till tillståndsgivande för naturrelaterade event
och tävlingar i Fylleryd.
Beslutsdokument
Under C. föreskrifter för allmänheten – under punkt 5 kan även eldrivna
cyklar ingå, då cyklar med motor inte får framföras på stigar eller fritt i
terrängen enligt allemansrätten. Gällande punkt 8, kan gärna godkända
cykelöverfarter över elljusspåret markeras i fält för att bli tydliga för
besökare.
Vidare råder konsensus om att buller är en stor olägenhet som stör såväl
djurliv som reservatets stora rekreationsvärden dit människor söker sig för
avkoppling och friluftsliv. Positivt att föreskrifterna utformas för att
underlätta för bullerdämpande åtgärder som kan mildra riksväg 25:s stora
inverkan och störning på naturreservatet.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 15 2017-0222.
Förslag till ändring av naturreservatet Fylleryd i Växjö kommun.
Förslag till skötselplan för naturreservatet Fylleryd i Växjö kommun.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Lena Wibroe (M), Kent-Inge
Henrixon (M), Ellen Franzén (SD) och Ricardo Chavez (KD) yrkar bifall på
liggande förslag till beslut.
Håkan Frizén (V) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden avvisar föreslagna
ändringar av naturreservatet Fylleryd. Naturreservatet skall behållas orört så
som det ligger idag.
Beslutsordning
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och konstaterar att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med det egna yrkandet.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Martin Unell
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§ 23

Dnr 2017-00026

Remiss av motion om att underlätta för barn som lever i
ekonomiskt utsatta familjer - Malin Lauber (S) och
Martin Edberg (S)
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande:
Detta yttrande avser framförallt området att skapa meningsfulla kostnadsfria
fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden erbjuder idag ett flertal
aktiviteter som är kostnadsfria för deltagarna. Vad gäller barn och unga
specifikt har verksamheterna/aktiviteterna ett främjande perspektiv som
riktar sig till alla men som givetvis kan ha stor betydelser för mindre
gynnade grupper att få uppleva en betydelsefull fritid. Exempel på aktiviteter
som bedrivs i nämndens regi är:
-

Programverksamhet på Araby Park Arena, med ett flertal
aktivitetspass under en vecka inom idrott- och kulturområdet.
Aktiviteterna är avgiftsfria och alla Växjö kommuns invånare är
välkomna att delta.

-

Särskilda insatser görs genom avgiftsfri lovverksamhet på höst-,
sport-, påsk- och sommarlovet. Under sommarlovet 2016
uppväxlades kommunens egna medel till sommarlovsaktiviteter med
2,5 Mkr genom regeringens särskilda sommarlovsbidrag. Syftet med
det extra stödet var att kommunerna skulle ordna avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn. Alla barn skulle behandlas lika och
ha tillgång till aktiviteterna men med särskild förhoppning att nå barn
i ekonomiskt utsatta familjer. Fördelningsnyckeln var baserad på
statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd i respektive
kommun. Planeringen av sommarlovet skedde i samverkan mellan
förvaltningen för arbete och välfärd, utbildningsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen. Resultatet blev positivt och
sammanlagt deltog 8782 barn och unga i åldern 6-15 år.

-

I de större arrangemang som kultur- och fritidsnämnden är arrangörer
eller samordnare för, tillexempel Scensommar, Växjö kulturnatt och
Vårstad erbjuder programmen avgiftsfria aktiviteter även för barn
och unga.
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-

Biblioteksverksamheten erbjuder flera avgiftsfria aktiviteter riktade
till barn och unga i form av bland annat sagostunder, bokhyllehäng,
Makerspacen kodoteket (programmering för barn)

-

Genom pilotprojektet ”Idrott och demokratiska rättigheter” har
ungdomar i Lammhult erbjudits avgiftsfria idrottsaktiviteter med
utgångspunkt i ungdomarnas uttryckta önskemål. Resultat har blivit
en att en idrottsskola och ett Skol IF nu byggs upp i Lammhult. Ett
liknande projekt har nu startats upp i Braås, under namnet
”Inkludering genom idrott och samverkan i Braås”. Projektet syftar
till att ta tillvara på kompetensen och viljan som finns bland både
ensamkommande barn/ungdomar, ungdomar med familj samt de
vuxna som kommit till orten. Att pojkar och flickor ges möjlighet att
idrotta, och på så sätt ge förutsättningar till ett större närverk och att
kunna etablera sig i samhället på ett snabbare sätt.

-

Nämnden jobbar också för att säkra tillgången till spontanidrottsytor i
närheten av boendemiljöer enligt antagna riktlinjer. Forskning visar
på att närheten till sådana ytor framförallt är viktiga för barns fysiska
aktivitet.

Vidare framåt kommer ovannämnde verksamheter fortsätta att bedrivas i
nämndens regi. Men vad gäller sommarlovsaktiviteterna tilldelas kommunen
det utökade stödet på ca 2,5 Mkr endast under 2017 och 2018.
Reservation
Rose-Marie Holmqvist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Martin Edberg (S) har lämnat en motion om att
underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. I motionen
framhålls att vart tionde barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet och att
barn till ensamstående föräldrar drabbas värst. För att underlätta i vardagen
för barn i ekonomisk utsatthet behövs en rad åtgärder.
Motionsställarna föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med
berörd nämnd:
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-

Att öka medvetenheten hos politiker om barnfattigdoms utbredning
och konsekvenser
Se till att skolan blir avgiftsfri på riktigt
Säkerställa att det finns barnrättsperspektiv
Skapa meningsfulla, kostnadsfria fritidsaktiviteter
Inför förskola på den tid föräldrar behöver
Säkerställa att vi har nollvision för vräkning av barn

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 16 2017-0222.
Motion om att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer –
Malin Lauber (S) och Martin Edbeg (S).
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S) yrkar bifall på motionen.
Håkan Frizén (V) och Cecilia Lundin Danielsson (S) yrkar bifall på RoseMarie Holmqvists (S) yrkande.
Eva Johansson (C) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
Lena Wibroe (M) yrkar bifall på Eva Johanssons (C) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och konstaterar att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med det egna yrkandet.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Malin Lauber (S)
Martin Edberg (S)
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§ 24

Dnr 2017-00039

Ramjustering Kulturparken Småland AB
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ramjustering till kommunstyrelsen på
284 264 kr.
Jäv
Lena Wibroe (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Anders Jeppsson (M)
ersätter Lena Wibroe (M).
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens bidrag till Kulturparken Småland AB grundar
sig på ett totalt bidrag från Växjö Kommun. Då Kulturparken Småland AB
är hyresgäst i Vöfabs lokaler räknas hyran av från bidraget innan kultur- och
fritidsförvaltningen betalar ut bidraget. Som en följd av justerad hyra
ramjusterar kultur- och fritidsnämnden 284 264 kr till kommunstyrelsen.
Bedömning
Ramjusteringen görs för att täcka Kulturparken Småland ABs hyra enligt
överenskommelse.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 17 2017-0222.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Håkan Petterson, budgetchef
För kännedom
Kommunstyrelsen
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§ 25

Dnr 2017-00036

Långsiktigt kulturstöd för år 2017-2018: Musik i Syd
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Musik i Syd får ett långsiktigt kulturstöd år 2017 samt år 2018
gällande konserter och annan programverksamhet i Växjö konserthus
enligt separat bilaga Överenskommelse om långsiktigt kulturstöd.
2. För de i överenskommelsen angivna åtaganden får Musik i Syd 1 103
645 kronor år 2017.
3. Pengarna tas från verksamhet 31532 – Långsiktigt kulturstöd –
kulturinstitutioner.
Bakgrund
Musik i Syd har under 2016 fått ett långsiktigt kulturstöd på 1071 500
kronor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 18 2017-0222.
Överenskommelse om långsiktigt kulturstöd för år 2017-2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Musik i Syd
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§ 26

Dnr 17

Övrigt
Inga övriga frågor tas upp.
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