SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2017-05-03

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

A-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö kommunhus
klockan 14:00 – 16:15
Eva Johansson (C), ordförande §§ 38 – 45, §§ 45 –
48
Rose-Marie Holmqvist (S), vice ordförande §§ 38
– 45, §§ 45 – 48
Andreas Lindström (M)
Cenneth Quick (M)
Kent- Inge Henrixon (M)
Jonatan Rundqvist (MP)
Magnus Stenbenke (L)
Ricardo Chavez (KD)
Pontus Samuelsson (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Marko Kosonen (S)
Michael Sjöö (S)
Håkan Frizén (V)
Ellen Franzén (SD) §§ 40 – 48

Anders Jeppsson (M), ersätter Lena Wibroe (M)
Göran Danielsson (S), ersätter Ellen Franzén (SD)
§§ 38 – 39

Göran Danielsson (S) §§ 40 – 48
Glenn Nilsson (M)
Ida Ström (M)
Mari Hrdina Friberg (C)
Ellen Michaelsdotter Holm (S)
Mattias Dahlberg (S)
Alije Kera (S)
Maria Alvarez Serrano (S)
Maria Svartberg (V)
Gunilla Friman, förvaltningschef
Nedim Ramic, förvaltningssekreterare
Nicolas Hansson, kultur- och konstchef §§ 38 – 44,
§ 46
Anna-Karin Axelsson, bibliotekschef §§ 38 – 44, §
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46
Jessica Råhlin, fritidschef
Ulrika Örnström, administrativ chef § 43, § 47, §
45, § 48
Maria Lundqvist, kultursekreterare §§ 38 – 44, §
46

Justering
Justerare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15
den 10 maj klockan 11:00 – 11:30

Justerade paragrafer

§§ 38 – 48

Ajournering

15:14 – 15:39 fika

Anmärkning

Ärendena behandlas i följande ordning §§ 38 – 41,
§ 44, § 46, §§ 42 – 43, § 47, § 45, § 48

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Nedim Ramic

Ordförande

……………………………………
Eva Johansson (C)

Justerare

……………………………………
Rose-Marie Holmqvist (S)
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-05-03 är justerat.
Anslagsdag

2017-05-10

Anslaget tas ner

2017-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15

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

Underskrift
………………………………………………………
Nedim Ramic
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§ 38

Dnr 60

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

Justerandes sign
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§ 39

Dnr 65

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

Justerandes sign
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§ 40

Dnr 2017-00004

Informationsärenden
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen informerar om Valborgsfirandet i Växjö.
Förvaltningschefen informerar om att en ny avdelningschef har
anställts efter Ulrika Örnström. Hon börjar den 14 augusti.
Förvaltningschefen informerar om simhallen. Vildforsen har stängts
av. Rapporten visade att den inte var helt säker. Förslag på vad den
nya simhallen ska innehålla håller på att tas fram.
Förvaltningschefen informerar om att ärendet meddelanden och
rapporter kommer tas bort från kultur- och fritidsnämndens
dagordning.
Förvaltningschefen informerar om flickan med kjolen. Konstverket
kommer hamna på barnbiblioteket. Den kommer vara på plats under
augusti-september.
Nästa vecka kommer Radio Kronoberg följa med representanter från
förvaltningen till inspektion av de olika badplatserna i kommunen.
Förvaltningschefen informerar om budgethearingarna.
2. Information från biblioteksavdelningen
Bibliotekschefen informerar om evenemangen kring
biblioteksdagarna i Växjö.
Bibliotekschefen informerar om att biblioteket har tittat på nya
biblioteksdatasystem. Det kommer ske en upphandling.
Bibliotekets utlämningsställe på Araby Park Arena kommer flyttas
över till Tallgårdens minibibliotek. För få personer hämtar böcker på
Araby Park Arena.

Justerandes sign
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Biblioteket har börjat informera sina låntagare om att de ska använda
sig mer av e-tjänster och att de kan anmäla sin e-post till biblioteket
för att få påminnelser om lånetider m.m.
Bibliotekschefen informerar om prideveckan på biblioteket.
Ellen Franzén (SD) ställer frågor kring prideveckan.
Bibliotekschefen svarar.
Håkan Frizén (V) frågar om de stulna tidskrifterna på biblioteket.
Glenn Nilsson (M) frågar om vad för åtgärder man gör kring de
stulna tidskrifterna.
Bibliotekschefen svarar.
3. Information från kultur- och konstavdelningen
Kultur- och konstchefen informerar om evenemangen i konsthallen
under maj.
Kultur- och konstchefen informerar om årets valborgsfirande.
Kultur- och konstchefen informerar om planeringen inför vårstad och
scensommar.
Kultur- och konstchefen informerar om aktiviteterna i det fria ordets
hus. Alexandra Stiernspetz är sjukskriven till och med maj månad.
Karin Hansson har sagt upp sig.
Kultur- och konstchefen informerar om att förvaltningen har fått
medel från en europeiskfond, för att öka läs och skrivkunnigheten
bland ungdomar. Flera olika länder är inblandade.
Kultur- och konstchefen informerar om att Växjö kommuns
fristadsförfattare Erol Özkoray har fått permanent uppehållstillstånd.
Kultur- och konstchefen informerar om prideveckan. Det kommer
vara flera olika föreläsningar på det fria ordets hus.
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4. Information från fritidsavdelningen
Fritidschefen informerar om Araby Park Arena. Arbete och Välfärds
övertagande kommer vara den 1 augusti. Tidsplanen har blivit
framskjuten. Arenan kommer vara öppen större delen av sommaren.
Fritidschefen informerar om föreningsträffarna som genomfördes
under april. Alla föreningar var inbjudna. Smålandsidrotten
organiserade träffen. Diskussioner fördes kring framgångsfaktorer,
utmaningar, framtida evenemang m.m.
Andra föreningsträffen var tillsammans med Linnéuniversitetet och
Smålandsidrotten. Fokus låg på Linnéuniversitetets senaste
forskningsrapport kring sport/fritid.
5. Ordförandens information
Ordförande informerar om att hon och bibliotekschefen är inbjudna
till en konferens i Stockholm med namnet kulturens roll i en
föränderlig värld.
Ordförande informerar om att hon intervjuades på radio om
ridsporten i kommunen.
Ordförande informerar om vårstad 2017.

Justerandes sign
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§ 41

Dnr 2017-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFO 4-5. 2017
KF 1-3. 2017
B 3-4. 2017
KFN 23-28, 30-31. 2017 (kultur)
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 en delegat
ska redovisas på kultur- och fritidsnämndens närmaste efterföljande
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelsen den 27 april att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Yttrande över detaljplaner och programhandlingar
Personalärenden
Lotteritillstånd
Utbetalning av bidrag

Justerandes sign
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§ 42

Dnr 2017-00074

Kulturpris och kulturstipendier år 2017
kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Hans Parment tilldelas Växjö kommuns kulturpris år 2017.
Kulturpriset består av en glaspjäs framställd av glaskonstnären Bertil
Vallien.
2. Robban Högström och Fanny Wallertz tilldelas Växjö kommuns
kulturstipendium år 2017 på vardera 25 000 kr.
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 senaste den 1 mars varje år.
Kulturnämnden har i § 99/2008 beslutat att tillsätta en tjänstemannagrupp
som ska bereda inlämnade förslag.
Samråd om förslag till kulturpris och kulturstipendiater har ägt rum mellan
kultur- och fritidsnämndens presidium och kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 29 2017-0410.
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 april
2017 redovisas nomineringar till kulturpristagare och kulturstipendiater.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Hans Parment
Robban Högström
Fanny Wallertz

Justerandes sign
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§ 43

Dnr 2017-00073

Stipendium till ideellt arbetande föreningsledare
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar tilldela stipendier till ideellt arbetande
föreningsledare 2017 till
Ulf Elm – Växjö Titans
Anders Ericsson – Växjö Vipers
Tanja Gustafsson och Ida Nilsson – Växjöortens Fältrittklubb (delat pris)
Bakgrund
Årligen delas 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 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 kronor. Högst tre stipendier delas ut årligen.
Förslag på stipendiater lämnas av kultur- och fritidsnämndens presidium i
samråd med kommunfullmäktiges presidium och tjänstemän på kultur- och
fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 30 2017-0410.
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 april
2017 redovisas nomineringar till stipendium till ideellt arbetande
föreningsledare.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ulf Elm
Anders Ericsson
Tanja Gustafsson
Ida Nilsson
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§ 44

Dnr 2017-00079

Revidering av stadgar för litteraturpris till Pär
Lagerkvists minne
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner revidering av stadgar för litteraturpris
till Pär Lagerkvists minne.
Bakgrund
Kulturnämnden har i § 40 2010-05-19 instiftat ett litteraturpris till Pär
Lagerkvists minne och antagit stadgar för priset. Dessa stadgar behöver nu
uppdateras. Pristagare utses av en jury som består av en ordförande och fyra
ledamöter. Priset delas ut vartannat år. Det första utdelningstillfället var den
18 november 2011.
Bedömning
Stadgarna revideras mot bakgrund av att en gemensam kultur- och
fritidsnämnd har inrättats samt att vissa av stadgarna är oklara.
Möjligheten till omval 1 gång har ändrats till möjlighet att bli omvald flera
gånger. Juryn ska bestå av både litterärt och kulturellt sakkunniga men också
representera Pär Lagerkvist-samfundet och Lagerkvistfamiljen.
En ny paragraf har skrivits in i stadgarna som gäller representation av
Lagerkvistfamiljen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 31 2017-0410.
Stadgar för litteraturpris till Pär Lagerkvists minne.
Yrkanden
Håkan Frizén (V) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden 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 kännedom
Pär Lagerkvist-samfundet
Jonas Modig, ordförande i juryn
Hedvig Lagerkvist, juryledamot
Margareta Petersson, juryledamot
Pär Magnus Johansson, juryledamot
Cecilia Davidsson, juryledamot

Justerandes sign
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§ 45

Dnr 2016-00122

Revidering av takbidrag för Solvändans simförening
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beviljar Solvändans Simförening ett höjt
lokalkostnadsbidrag för 2016 års verksamhet enligt följande:
Redovisad
Godkända
Tidigare
lokal och
sammankomster beslut anläggnings2016
2016 års
kostnad 2016
verksamhet
Solvändans
Simförening

921 443 :-

480

216 000 :-

Nytt beslut
2016 års
verksamhet

324 000 :-

Bakgrund
Solvändans Simförening har under det senaste året utökat sim-verksamheten
för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Utöver sin
verksamhet i Solvändans bassäng på Högstorp samt Virda bad och
Sportcenter i Alvesta så har föreningen genom bolaget Sim & AnnaT tecknat
ett avtal from 2016-03-10 med Hemfosa för nyttjande av Futurums
simbassäng. Solvändans Simförening har en ansträngd ekonomi.
För de föreningar som har höga lokalkostnader i förhållande till
verksamheten de bedriver fastställer kultur- och fritidsnämnden årligen ett
”tak” eller maxbelopp för lokalkostnadsbidraget. Solvändans Simförening
har ett bidragstak för 2016 - års verksamhet på 216 000 kr. Föreningen
redovisar hyreskostnader för anläggningen på Futurum simbassäng på
720 000 kr. De övriga lokal- och anläggningskostnaderna innefattar
Solvändans bassäng på Högstorp och Virda Bad- och Sportcenter.

Justerandes sign
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Bedömning
Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)
Finansiering inom ram (ja/nej),
ange det som saknar finansiering
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader

108 000 :Ja

Kultur – och fritidsförvaltningens bedömning är att bidragstaket bör höjas
för föreningen till 324 000 kr för 2016 års verksamhet. Detta baseras på 45
% av den årshyra som föreningen betalar till Sim&AnnaT, för nyttjande av
Futurums anläggning.
I dagsläget är riktlinjerna för hur och när takbeloppet sätts, kopplade till
storleken på föreningens barn – och ungdomsverksamhet samt hur stor del
av lokalerna som används för dessa. Solvändans verksamhet grundas i
verksamhet för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. I
bedömningen har även hänsyn tagits till de begränsningar som finns när det
gäller simträning i relation till hur många deltagare och sammankomster som
är möjliga inom ramen för föreningsverksamheten samt anläggningen.
I bedömningen har vidare möjlighet för föreningen att bedriva verksamhet i
mindre kostsamma lokaler undersökts. I nuläget är detta inte möjligt att
tillhandahålla genom begränsad tillgång till Växjö Simhall, i relation till
avtalet med Medley. Förslaget motiveras även av viljan från föreningen att
sänka sina kostnader genom att flytta sin verksamhet från Solvändan, för att i
huvudsak bedrivas i Futurums simbassäng.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 32 2017-0410.
Solvändans Simförening Balansräkning 2016.
Solvändans Simförening Resultaträkning 2016.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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§ 46

Dnr 2017-00076

Strategisk utvecklingsplan för Växjö kommuns
spontanytor
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
tekniska förvaltningen ta fram en strategisk utvecklingsplan för Växjö
kommuns spontanytor.
Bakgrund
Både kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen upplever att
det finns behov av en utvecklingsplan för hur Växjö kommun strategiskt ska
jobba med spontanytor, både utveckling av befintliga och nyanläggning. Det
finns idag ett 80-tal sådana ytor inom Växjö stad, skötsel och drift ligger i
hög utsträckning på tekniska förvaltningens ansvar, kultur- och fritid sköter
idag ca 5 stycken. Både kultur- och fritid och tekniska förvaltningen ser att
spontanidrottsytorna är ett viktigt komplement till föreningsdriven
verksamhet och ytor för spontanidrott bidrar till folkhälsa och kan ha stor
betydelse som mötesplatser i det offentliga rummet. I maj 2015 godkände
kultur- och fritidsnämnden rapporten Kartläggning av bostadsnära
spontanytor, en utredning som syftade till att visa på tillgång och brist på
spontanytor i Växjö stad och behov framåt. Rapporten lyfte även behovet av
att tydliggöra vilken förvaltning alternativt vilka förvaltningar/bostadsbolag
som har ansvar för drift och skötsel av befintliga ytor men också för
planering och investering av nya. I samband med rapporten togs även
riktlinjer för spontanytor i stadsplaneringen fram, som sedan antagits av
kommunstyrelsen. Riktlinjerna syftar till att få till en spridning i staden av
spontanytor och säkra tillgången till dessa i närheten av boendemiljöer.
Riktlinjerna visar även på vilken typ av spontanidrottsyta en bostadsadress
ska ha tillgång till utifrån olika avstånd från adressen. Riktlinjerna säger
dock inget konkret om vilken typ av installationer.
Bedömning

Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)

Justerandes sign
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Finansiering inom ram (ja/nej),
ange det som saknar finansiering
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader

Ja
Tekniska förvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Idag råder osäkerhet kring huvudmannaskap och detta behöver förtydligas
och utveckling av befintliga och nya ytor behöver utredas. I nya
stadsutvecklingsprojekt driver kultur- och fritid på kring spontanytorna
utifrån antagna riktlinjer, men kultur-och fritid har ingen egen mark utan
dessa ytor placeras i hög utsträckning i parkmark, vars ansvar egentligen
ligger på den tekniska förvaltningen. Här behöver ansvar och roller och
ambitionsnivåer utredas. Förvaltningarna upplever att det kommer mer och
mer förslag från allmänheten vad gäller spontanytor och de kommer ofta till
både kultur- och fritid och tekniska, ett gemensamt program skulle underlätta
när dessa förslag ska hanteras. Genom en strategisk utvecklingsplan skulle
respektive förvaltnings roll och ansvar förtydligas i utvecklingen av
spontanytorna. Det skulle även underlätta om planen även visade på
prioriteringar och inriktning på innehåll.

Innehåll:


Förtydligande kring huvudmannaskap för respektive spontanyta och
förvaltningarnas roller i arbetet med frågan och hur vi kan organisera
oss i dess utvecklingsfråga och utrymme i stadsplaneringen.



En utvecklingsplan för befintliga ytor och nya ytor samt prioriterings
ordning.



Eftersom utvecklingsplanen även ska omfatta de sex centralorterna
Lammhult, Gemla, Åryd, Ingelstad, Rottne och Braås behöver en
grundläggande inventering göras av spontanytorna liknande den som
är gjord för Växjö stad.



Utvecklingsplanen ska även förhålla sig till det som sker gällande
grönyteskötsel, lekplatsprogram, friluftsplan och
grönstrukturprogram, så att planen inte visar på något motsatt.
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Dialog ska även föras med andra parter inom kommunkoncernen som
har liknande ytor, där Vöfab ansvarar för merparten av skolgårdarna
och Vidingehem någon enstaka skolgård. Bostadsbolaget
Växjöbostäder har också 5 ytor som de sköter i sina större
bostadsområden. I dialogen ska även utbildningsförvaltningen ingå.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 33 2017-0410.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vöfab AB
Vidingehem AB
Växjöbostäder AB
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§ 47

Dnr 2017-00070

Remiss från Kulturdepartementet över
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen
kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande
yttrande:
Växjö kommun tillstyrker förslag till framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen.
Bakgrund
Kulturdepartementet har översänt remiss till Växjö kommun om förslag om
framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen.
Kommunstyrelsen har begärt att kultur- och fritidsnämnden yttrar sig i
frågan.
Riksdagen beslutade 2009 om en ny modell för fördelning av statliga medel
till regional kulturverksamhet. Den nya modellen fick namnet
Kultursamverkansmodellen. Syftet med kultursamverkansmodellen var och
är att öka det regionala inflytandet - samtidigt som ansvars- och
rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå tydliggörs.
Modellen infördes 2011. Sedan 2013 är alla län utom Stockholms län med i
kultursamverkansmodellen.
Kultursamverkansmodellen innebär att landstingen får fördela vissa statliga
medel till regional och lokal kulturverksamhet till såväl institutioner som
aktörer inom det fria kulturlivet.
Tidigare beslutade regeringen vilka regionala kulturinstitutioner eller
kulturverksamheter som fick möjlighet att ansöka om statligt stöd från
Statens kulturråd.
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Sammanfattning
Kultursamverkansmodellen har utvärderats och förslag till fortsatt utveckling
presenteras i bifogad promemorian. I den konstateras att
kultursamverkansmodellen bidragit till att kulturfrågorna kommit högre upp
på den politiska agendan ute i landstingen och regionerna. Men det påpekas
också att det finns flera förbättringsområden och utmaningar inom modellen
som behöver hanteras framöver. Flera av förbättringsåtgärderna föreslås i
promemorian.
Det påpekas i utvärderingen att kultursamverkansmodellen har inneburit att
stora kommuner har fått minskat inflytande. Kulturutbudet i landet har
vidare påverkats negativt av att staten inte höjt sina bidrag i samma
omfattning som kommuner och landsting.
Det konstateras vidare också att kultursamverkansmodellen inte hittills lett
till några genomgripande förändringar när det gäller bidragsfördelning eller
till förändrade möjligheter att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.
Bedömning
I remisshandlingen beskrivs att de övergripande förutsättningen för de nya
förslagen är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt
som utrymme ska ges för regionala prioriteringar.
Vår bedömning är att remissens olika förslag har förutsättningar för att
uppnå målen och bidra till ett främjande av barn-, jämställdhet- och
mångfaldsfrågor. Kultur- & fritidsförvaltningen tillstyrker därför remissens
föreslagna utvecklingsområden. Kulturområdet har en stor betydelse för
regional tillväxt och hållbar utveckling. Att utveckla modellen innebär att
man ger kulturlivet bättre förutsättningar. Det främjar sysselsättning och
företagande, och därmed attraktiviteten för en plats.
På sidorna 21-32 i promemorian återfinns de olika förslagen. De är
rubricerade här nedan åtföljt av en kortare kommentar.
"Bild och formområdet blir ett eget område som kan få stöd i
kultursamverkansmodellen". Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer helt
i förslaget. Begreppet "Bild och form" är ett vedertaget begrepp i
landstingens och kommunernas kulturplaner. Konstområdet är ett område
under stark utveckling och behöver få en stark position i
kultursamverkansmodellen. Vi tror också att det är viktigt att regionerna
behåller ett starkt inflytande över hur medel och satsningar ska användas
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utifrån regionernas specifika förutsättningar och prioriteringar i sina
respektive kulturplaner.
Filmområdets roll inom kultursamverkansmodellen. Kultur- och
fritidsförvaltningen instämmer i bedömningen. Filmområdets roll och
utveckling inom ramen för kultursamverkansmodellen bör utvärderas vidare.
"Utvecklingsbidrag bör fortsatt fördelas av statens kulturråd". Bra förslag.
Syftet är att främja och skapa likvärdiga förutsättningar för strategiska och
angelägna utvecklingsinsatser av nationell karaktär. Utvecklingsmedel ska
kunna användas som styrmedel av regeringen för att peka ut särskilt viktiga
områden och satsningar.
"Dialogen med det civila samhället bör utvecklas". Bra förslag. En
utveckling av dialog med det civila samhällets aktörer ska ges större
utrymme. Utbytet ska återfinnas i de regionala kulturplanerna.
"Dialogen mellan den nationella politiska nivån och den regionala politiska
nivån bör formaliseras". Bra förslag med förbättrad dialog. Det kommer att
bidra till att skapa bättre förutsättningar för att nå de kulturpolitiska målen.
"En oberoende aktör ges i uppdrag att se över hur uppföljning och
utvärdering av kultursamverkansmodellen kan förbättras". Att använda sig
av en oberoende aktör för utvärdering och uppföljning är bra. Kultur- och
fritidsförvaltningen instämmer i förslag och bedömningar. Uppföljning och
utvärdering kommer att underlätta arbetet mot att nå de nationella
kulturpolitiska målen.
Konsekvensanalys
Förslagen i promemorian kan komma att påverka Växjö kommun men det är
svårt att bedöma i vilken utsträckning. En ökad samverkan skapar nästan
alltid positiva ekonomiska effekter och vi tror därför att ovanstående förslag
kan få fördelaktiga incitament.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut § 36 2017-0503.
Remiss från Kulturdepartementet över Kultursamverkan för ett Sverige som
håller ihop – Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 48

Dnr 17

Övrigt
Cecilia Lundin Danielsson (S) frågar om planerna för naturistbadet inför
sommaren 2017.
Ordförande och vice ordförande svarar.
Håkan Frizén (V) frågor om det kommer vara avgiftsfri simskola under
sommaren i Växjö. Flera närliggande orter kommer ha det.
Fritidschefen svarar.
Kent-Inge Henrixon (M) informerar om barbershop konventet som hölls i
Växjö under april. Folk från olika länder deltog och de var väldigt nöjda med
bemötande och med staden Växjö som kunde anordna ett sådant bra
evenemang.
Magnus Stenbenke (L) informerar om u-19 VM i innebandy som hålls i
Växjö under dagarna.
Ricardo Chavez (KD) frågar om arbetet med ridskolorna.
Ordförande svarar.
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