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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-08-30 är justerat.
Anslagsdag

2017-09-06

Anslaget tas ner

2017-09-28

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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§ 61

Dnr 60

Val av justeringsperson
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Rose-Marie Holmqvist (S) utses att justera dagens protokoll.
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§ 62

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Allmänheten ställer inga frågor. Kultur- och fritidsnämnden anser
frågestunden vara genomförd.
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§ 63

Dnr 2017-00004

Informationsärenden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens noterar följande information till protokollet:
1. Ann-Sofie Nylander presenterar sig för kultur- och fritidsnämnden
Ann-Sofie Nylander, den nya administrativa chefen, presenterar sig
för kultur- och fritidsnämnden. Hon har tidigare jobbat som
controller i Emmaboda kommun.
Ordförande välkomnar Ann-Sofie Nylander till tjänsten.
2. Information från korttidsresidenterna
Alexandra Stiernspetz verksamhetsansvarig på det fria ordets hus
presenterar sig och informerar om projektet korttidsresidens för
nyanlända i det fria ordets hus. Projektet startade upp under 2017 och
är ett komplement till fristadsprogrammet. I och med projektet tar det
fria ordets hus emot människor under en kortare tid där de får
medverka i egna arrangemang och delta i Växjös kulturliv. De som
antas får en egen arbetsplats i huset.
Sovanara Chea och Nadia Tariqi, kultur- och fritidsförvaltningens två
korttidsresidenter presenterar sig för kultur- och fritidsnämnden och
tackar Växjö kommun för att de har blivit antagna till projektet.
3. Information från kultur- och konstavdelningen
Kultur- och konstchefen informerar om årets scensommar. Det här
året har det varit totalt 52 evenemang med allt ifrån
barnföreställningar, dans, nycirkus m.m. Totalt har det varit 16 000
besökare, vilket är en kraftig ökning sen sist. Bra respons från
allmänheten. Ett annat arrangemang med god respons under
sommaren var Karl Oskar ung.
Kultur- och konstchefen informerar om studieförbunden.
Kultur- och konstchefen informerar om Växjö kommuns
fristadsförfattare. Planerna har påbörjats för att ta fram nästa
fristadsförfattare.
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Kultur- och konstchefen informerar om aktiviteterna i det Fria
Ordets Hus.
Kultur- och konstchefen informerar om utställningen Why Graffiti på
konsthallen. 4000 besökare tittade på utställningen under sommaren.
Utställningen lockade många ungdomar och människor som annars
inte besöker konsthallen. Kultur- och konstchefen informerar om
kommande evenemang under hösten i konsthallen.
4. Information om digitalisering inom kommunen
Fredrik Sandblad, verksamhetsutvecklare på kultur- och
fritidsförvaltningen, presenterar Växjö kommuns digitaliseringsplan.
Han har fått i uppdrag att leda förvaltningens digitalisering. Vissa av
sakerna inom digitaliseringsplanen är riktade mot medborgarna
medan andra är riktade mot kommunens verksamhet.
5. Information om ridsporten
Ulrika Pizzeghello, handläggare fritid, informerar om ridsporten.
Projektet ridsportens framtid i Växjö kommun har pågått sedan 2014.
Projektet innebär att utreda ridsporten i kommunen, 5 föreningar har
omfattats av projektet.
Ulrika Pizzghello visar de 5 föreningarnas anläggningar och skicket
de befinner sig i samt förslag på insatser som kan stärka
föreningarna. Projektet och utredningen har utgått från olika styrande
dokument, svenska ridsportförbundets policy, de fritidspolitiska
målen m.m.
6. Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen informerar om invigningen av Pär Lagerkvist
skolan och av Karl Oskar cup, Sveriges största ponnytävling.
Förvaltningschefen informerar om sommaren i Växjö kommun. Det
har varit en lugn sommar utan några större händelser. Däremot var
det under vecka 30 oroligheter i Araby. Situationen har lugnat ner sig
nu.
Förvaltningschefen informerar om rekryteringen av ny säkerhetschef.
5 kandidater har intervjuats.
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Lammhultsbadet hade en försenad öppning under sommaren. Badet
öppnade en dag senare på grund av att bassängen behövde tömmas.
Rampen i Öjaby har inte lagts ner under sommaren. Vattenståndet
har varit lågt vilket har gjort att det inte har gått att lägga ner rampen.
Förvaltningschefen informerar om den kommande
brukarundersökningen. Tanken är att i år göra en ickebrukarundersökning.
Förvaltningschefen informerar om simhallen. Förvaltningen har tagit
fram underlag som den hyrda konsulten kommer använda i sin
utredning.
Förvaltningschefen informerar om synpunkterna och frågorna från
vaktmästarna när det gäller upphandling skötsel av idrottsytor inom
arenastaden.
Biblioteket har haft ökade besökssiffror under sommaren.
Förvaltningschefen informerar om Araby Park Arena. Den nya
chefen har börjat. Araby Park Arena tillhör nu arbete och välfärd men
det kommer vara ett nära samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen. Arenan kommer ha en nystart under hösten med
ny personal och ett annorlunda arbetssätt.
7. Information från fritidsavdelningen
Fritidschefen informerar om sommaren. Flera av föreningarna har
ekonomiska svårigheter.
Fritidschefen informerar om att Värendsvallen ska rustas upp.
Förutsättningarna för kulstötning, diskus, höjdhopp, stavhopp m.m.
ska optimeras.
Fritidschefen informerar om upphandling skötsel av idrottsytor inom
arenastaden. Peab övertar skötseln den 1 oktober.
Fritidschefen informerar om skrivelsen från Växjö Ravens om
träningstiderna.
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8. Ordförandens information
Ordförande informerar om invigningen av konstverket På Väg på
Södra Bantorget den 19 augusti.
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§ 64

Dnr 2017-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFO 7-8. 2017
KFAC 4-5. 2017
KFH 1. 2017
B 7-9. 2017
KFN 39, 41-44, 46-47, 49-52. 2017 (kultur)
KFN 8. 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 en delegat
ska redovisas på kultur- och fritidsnämnden närmaste efterföljande
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelsen den 24 augusti att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Yttrande över detaljplaner och programhandlingar
Utbetalning av bidrag
Lotteritillstånd
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§ 65

Dnr 2017-00106

Hyror och avgifter för år 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till hyror och avgifter för år
2018.
Bakgrund
Förvaltningschefen har redovisat förslag till ändring av nu gällande hyror
och avgifter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2017-08-30 §
50.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-08-10.
Förslag på hyror och avgifter för år 2018.
Sammanställning på ändring av hyror och avgifter år 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Medley AB
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§ 66

Dnr 2017-00140

Remiss av Regional kulturplan för Kronobergs län
2018-2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande
yttrande över remissutgåvan av Regional kulturplan för Kronobergs län
2018-2020:
Växjö kommuns övergripande intryck är att kulturplanen motsvarar
förväntningarna. På det hela taget stämmer planen väl överens med Växjö
kommuns synsätt, och de fyra utvecklingsområdena speglar den samtida
kulturkartan i regionen:


Kronoberg ska ha en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela
länet.



Kronoberg ska vara en internationell arena för det muntliga
berättandet.



Kronoberg ska vara ledande i arbetet med yttrandefrihet och
infrastrukturer för litteratur och läsfrämjande ska stärkas.



Kronobergs infrastruktur för bild- och formområdet ska stärkas.

Utöver utvecklingsområdena ovan pekar planen ut ytterligare ett fält –
Gemensamma sydsvenska prioriteringar.
Bakgrund
I mitten av juni 2017 skickades remissutgåva av Regional kulturplan för
Kronobergs län 2018-2020 till kommunerna i Kronobergs län, det
professionella kulturlivet, det civila samhället, Länsstyrelsen i Kronobergs
län, Linnéuniversitetet samt politiska partier representerade i Region
Kronobergs fullmäktige. Remissutgåvan gäller den tredje regionala
kulturplanen i Kronobergs län.
Växjö kommuns övergripande intryck är att kulturplanen motsvarar
förväntningarna. Mot bakgrund av samtidens föränderlighet och kulturens
utvecklingspotentialer stödjer vi den flexibilitet som planen uttrycker att den
omfattar; den kultur som saknar smidighet att följa sin tid kommer förr eller
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senare att förlora sin kraft. På det hela taget stämmer planen väl överens med
Växjö kommuns synsätt, och de fem utvecklingsområdena speglar den
samtida kulturkartan i regionen.
Tillgänglighet är en viktig fråga, inte bara för Region Kronoberg utan också
på kommunal och nationell nivå. Växjö kommun är aktiva i samma strävan,
med profil både mot geografisk spridning (t.ex. offentlig konst och
arrangemang inom Scensommar) och digital distribution.
Det muntliga berättandet är ett kännemärke för regionen; muntligt berättande
är – jämte satsningar på yttrandefrihet – det kulturområde där Region
Kronoberg kan uttrycka unicitet. Växjö kommun ser gärna gästspel från och
samverkan med de aktörer, främst i länets västra delar, som är aktiva inom
området, och vi uppfattar det samtida berättandet som ett starkt
utvecklingsområde.
Växjö kommun delar intresset i att Växjö och Kronoberg ska vara ledande i
arbetet med yttrandefrihet. Vi ser att verksamheten inom Det fria ordets hus
är både vägledande och utvecklingsbart. Vi är nyfikna på vad följande
strategi landar i: ”Förutsättning för en regional fristadsmodell anpassad efter
Kronobergs förutsättningar”. Hur väl satsningarna faller ut i regionen är
förbundet med omständigheter som infrastruktur och ekonomi.
Växjö kommun delar också visionen om att områdena litteratur och
läsfrämjande ska stärkas. Växjö kommun är givetvis en del av utvecklingen
av biblioteksväsendet i stort; innovation är nyckeln för all
biblioteksverksamhet runtom i Sverige.
Det finns styrkor i Region Kronobergs satsning på en regional utvecklare
inom bild- och formkonst, och vi ser framför oss en utveckling mot
konsolidering och åskådlighet. Vi ser dessutom att kommuner, inte minst i
den östra delen av länet, gärna samverkar med konstpedagogiska resurser på
regional nivå.
Arbetet i Regionsamverkan Sydsverige är svårbedömt för oss, men i grunden
tror vi att en långsiktig helhetssyn gynnar hållbar kulturutveckling. Vi ser
särskilt optimistiskt på samarbeten som mynnar i konkretion.
Vid flera tillfällen återkommer planen till formuleringar om
”mottagarkapacitet på lokal nivå”. Vi är osäkra på vad som avses och
efterlyser exempel. Allmänt sett är det viktigt att beakta de skiftande
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förutsättningar som olika kommuner har; Växjö räknar visserligen med att
vara en stark motor i kulturlivet i södra Smålands inland på både lång och
kort sikt, men frågan om kapacitet beror på sammanhanget.
Växjö kommun betonar vikten av kontinuerligt utvecklingsarbete inom
kulturområdet, bl.a. för biblioteken. Ett område som just nu utforskas är
biblioterapi – som bygger på idén om att förbättra hälsa genom läsning – på
Växjö bibliotek med stöd av regionbiblioteket. Växjö kommun ser också att
det digitala uppdraget är i fortsatt behov av att lyftas – i
bibliotekssammanhang och i andra kulturella kontexter. Planen noterar att år
2020 möter länets invånare ”kultur digitalt” och att Kronoberg är den största
IT-regionen i Sverige utanför Stockholm; förutsättningarna för digital
utveckling är därför särskilt delikata. Lyhördhet för olika typer av digitalt
berättande (t.ex. rörlig bild, maker space och kodning) ska inte underskattas.
Kulturplanen noterar de konstnärliga professionernas utsatthet – det är t.ex.
svårt för länets författare att försörja sig. Situationen skiljer sig egentligen
inte från situationen i andra regioner – det är i allmänhet svårt för alla
författare, och åtskilliga andra kulturskapare, som inte är etablerade att leva
på sitt konstnärskap. Vi ser positivt på att professionernas situation lyfts fram
i planen. En konkurrenskraftig region måste ha aktiva kulturskapare på hög
nivå. Här är dels kontakten med utbildningsinstitutionerna (bl.a.
folkhögskolorna och de konstnärliga högskoleutbildningarna) och dels med
unga kulturskapare som har lämnat regionen för konstnärliga utbildningar på
andra orter av stor vikt. Överhuvudtaget är kopplingen mellan professionell
kultur och utbildningsväsendet viktig för länets kulturliv; det gäller inte bara
högre utbildningar utan även grund- och gymnasieskola.
Kulturplanen noterar att arrangörskapet är i förändring och att det finns
behov av att arbeta aktivt med förutsättningarna för nya former av
arrangörskap. Situationen ser liknande ut i många kommuner, och vi ser
gärna att goda exempel lyfts. I förbindelse med arrangörskap kan också
lokalförsörjning nämnas.
Några punkter i planen är problematiska: Avsnittet om kulturdefinitioner är
inte underbyggt; det antropologiska kulturbegrepp som nämns har inte
motsvarighet i resten av dokumentet – där dominerar ett estetiskt
kulturbegrepp. Dessutom är perspektivet på kulturmiljöer inte lika utvecklat
som andra områden. Ytterligare en synpunkt gäller planens abstraktioner –
eftersom planen är tänkt att användas i praktiken vore det befriande med
större konkretion och fler operativa exempel.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2017-08-30 §
51.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-08-10.
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 67

Dnr 2017-00047

Skrivelse från Ricardo Chavez (KD) – Utöka
kulturnattens längd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på förslag för att förbättra
tillgänglighet och säkerhet när det gäller Kulturnatten. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår följande förslag till förbättring.
-

Då besöksmängden ökat stadigt de senaste åren kommer
förvaltningen att se över rutinerna kring säkerhet när det gäller yttre
och inre miljöer. En mer utförlig information om vikten av
säkerhetstänk ska utgå till medverkande arrangörer.

-

Fler anställda från förvaltningen ska finnas på plats ute i vimlet för
att vara behjälpliga med information och värdskap.

-

Vidare föreslås att Kulturnatten startar tidigare på dagen för att på så
vis sprida ut arrangemangen mer över tid.

-

Inför utskick om deltagande på Kulturnatten 2018 kommer det
erbjudas möjlighet för de som vill, att ”tjuvstarta” tidigare redan på
fredagen och även ha möjlighet att hålla öppet på söndagen. Detta
ska ses som möjlighet för de som önskar och det kommer också att
marknadsföras efter gängse rutiner. Först därefter vet vi om det finns
ett reellt intresse och efterfrågan på en utökning.

Bakgrund
Kristdemokraterna har i en skrivelse föreslagit att ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka
kulturnatten till två dagar.
2017 slogs det rekord i publiksiffra och antal arrangemang. Kulturnatten har
med något undantag växt i storlek varje år. Ökningen och storleken ställer
frågor och krav om säkerhet och tillgänglighet. För att så många som möjligt
ska kunna ta del av evenemanget skulle man kunna överväga att utöka antal
dagar.
För att få ett så riktigt underlag som möjligt har förvaltningen valt att sända
ut en förfrågning till alla medverkande om hur de ställer sig till en utökning
av antal dagar. 182 mail sändes ut. 31 svar kom in varav hälften vill bevara
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det som det är med en kulturnatt, medan hälften kan tänka sig en utökning i
någon form. De som är positiva till en utökning är huvudsakligen företag
inom kreativa näringar såsom konstnärer med egna lokaler, antikvariat och
verkstäder såsom Kreativia och Designverkstan. Även några restauranger har
ställt sig positiva. Somliga ideella aktörer framhåller att man saknar både
personella och finansiella resurser för flera dagar. Av en del svar framgår det
att man ser positivt med att koncentrera till en dag då det blir mer ”tryck”.
Ett svar var positiv till flera dagar men kan ända endast medverka en dag.
Notera att huvudarrangörer som Kulturparken Småland, Regionteatern
Blekinge Kronoberg och IOGT-NTO m.fl. inte har svarat. Vi har även
granskat ett antal motsvarande ”kulturnätter” i andra städer för att jämföra
oss. Merparten har begränsat evenemanget till en dag men det finns enstaka
städer som har två dagar.
Kulturnatten är ett färgstarkt evenemang vars utbud och program till stor del
består av insatser från det fria kulturlivet och ideella krafter. Förvaltningens
uppgift är att samordna och marknadsföra evenemanget. Att utöka
Kulturnatten med ytterligare en dag skulle medföra ökade kostnader för dels
förvaltningens egna arrangemang men även för somliga av de övriga som
t.ex. Regionteatern och Kulturparken. De ökade kostnaderna består utav t.ex.
hyra av lokaler, personal och artister.
En konsekvens av en uttalad utökning, är troligen att många inte kan
medverka mer än en dag och då riskerar arrangemanget att förlora kraft och
inte uppbåda samma engagemang under två dagar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2017-08-16 §
52.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-08-10.
Skrivelse från Ricardo Chavez (KD) – Utöka kulturnattens längd.
Yrkanden
Ricardo Chavez (KD) med instämmande av Ellen Franzén (SD) 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.
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§ 68

Dnr 2017-00142

Tillägg till delegationsordningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner tillägg till delegationsordningen. Ett
nytt verksamhetsstöd för fritidsverksamhet med benämningen stöd till en
aktiv fritid har tillkommit.
Bakgrund
Verksamhetsstödet stöd till en aktiv fritid antogs av kultur- och
fritidsnämnden under sammanträdet den 2017-06-07 § 56. Med anledning av
detta behövs ett tillägg i kultur- och fritidsnämndens delegationsordning där
delegationsnivån för stöd till en aktiv fritid regleras. Delegationsordningen är
ett styrande dokument vad gäller rätten att fatta beslut inom kultur- och
fritidsnämndens område.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2017-08-30 §
53.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-08-10.
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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§ 69

Dnr 17

Övrigt
Magnus Stenbenke (L) informerar om e-sports evenemanget som hölls i
Växjö under sommaren.
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