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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 2018-00003

Informationsärenden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Tf. förvaltningschefens information
Tf. förvaltningschefen informerar om att Svea livgardets
dragonryttare kommer besöka Växjö den 9 september för att
marschera genom staden.
Tf. förvaltningschefen informerar om presidieöverläggningen med
Region Kronoberg.
Tf. förvaltningschefen informerar om oroligheter i Araby.
Tf. förvaltningschefen informerar om arbetet med den nya simhallen.
2. Information från fritidsavdelningen
Fritidschefen informerar om skuldläget hos föreningarna.
Fritidschefen informerar om presidiemötet med Växjö Ridklubb.
Fritidschefen informerar om uppsägning av pizzerian i
Teleborgshallen.
3. Information från kultur- och biblioteksavdelningen
Tf. bibliotekschefen informerar om sportlovet på biblioteket.
Tf. bibliotekschefen informerar om våren på biblioteket.
4. Ordförandens information
Ordföranden informerar om Vipers kommande byggplaner.
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§ 14

Dnr 2018-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFN 4-9, 11. 2018
KFN 1-2. 2018 (fritid)
KFB 3-4. 2018
LB 1. 2018
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till
ordföranden, vice ordföranden och tjänstepersoner 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 22 februari att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Utbetalning av bidrag
Personalärenden
Lotteritillstånd
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§ 15

Dnr 2017-00211

Ansökan om kartbidrag för år 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Växjö OL-Allians ett stöd på 152 000 kronor
för finansiering av orienteringskartor under 2018. Stödet betalas ut efter det
att föreningarna har redovisat sina kostnader för kartorna och kostnaderna
belastar verksamhet 300 31, lokal- och anläggningsstöd.
Bakgrund
Växjö OL-Allians består av samtliga orienteringsföreningar i Växjö
kommun. Växjö OL-allians tar varje år fram en kartplan för 5 år framåt.
Inför varje nytt år revideras kartplanen för att se över behovet av nya
orienteringskartor.
I enlighet med det regelverk som är beslutat för föreningsstöd,
”fritidsnämndens REGLER för föreningsstöd” ska ett separat beslut tas för
framtagning av kartor.
Kostnaden för att ta fram nya orienteringskartor för 2018 kommer att uppgå
till 152 000 kronor. Kostnaderna för de olika orienteringsföreningarna är
fördelade enligt följande:
OK Norrvirdarna

57 000 kr

Växjö OK

95 000 kr

Summa:

152 000 kr

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 13.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
Ansökan om kartbidrag för år 2018.
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Beslutet skickas till
För kännedom
OK Norrvirdarna
Växjö OK
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§ 16

Dnr 2017-00216

Remiss av motion om lasershow istället för fyrverkeri Eva-Britt Svensson (V)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande:
Växjö kommun har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att arrangera
ett antal offentliga arrangemang. Inget av dessa omfattar något fyrverkeri.
Sedan kommunfullmäktiges beslut om begränsning av användandet av
pyrotekniska varor 2015 finns det inte heller några planer på firanden som
innehåller fyrverkeri varför det inte i dagsläget finns något att ersätta.
Det är inte möjligt att arrangera en laser- eller ljusshow inom befintlig
budgetram varför frågans prioritering hänvisas till nästa budgetberedning för
att prövas där.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) har lämnat en motion om att införa lasershow eller
ljusspel istället för fyrverkeri.
Förslagsställaren föreslår att:
- Kommunfullmäktige beslutar att ersätta fyrverkerier vid firanden
med lasershow.
Växjö kommun har tidigare haft fyrverkerier i samband med
valborgsmässofirandet och vid firandet av millennieskiftet. Senaste gången
ett fyrverkeri arrangerades var vid valborg 2015 till en kostnad om 33 000
kronor. Efter kommunfullmäktiges beslut om begränsning av användandet
av pyrotekniska varor 2015 har arrangemanget de senaste åren genomförts
utan fyrverkeri.
Lasershower kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten och
Transportstyrelsen. Laser kan blända flyg- och tågpersonal och därmed
utgöra en fara. Närheten till sjukhuset kan göra att tillstånd ej beviljas.
Nyåret 2017/2018 beviljades tre kommuner tillstånd: Boden, Lidköping och
Torshälla.
Kostnaden för en show varierar från ca 100 000 kr som i Lidköping till ca
200 000 kr som i Boden. Till kostnaden för själva showen kommer kostnader
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för transport av utrustning, hyra av rigg, framdragning av el, nedsläckning,
ljudfirma, vakter, avspärrningar, STIM-avgift m.m. I Karlskoga kommun
utreds en eventuell övergång från fyrverkerier till lasershow. Utredaren
beräknat att arrangemanget totalt kan kosta upp emot en halv miljon kronor.
Publiken måste vara placerad så att föreställningen upplevs framifrån. Den
kan inte upplevas i 360 grader runt om som vid fyrverkeri. Placeringen
måste även vara rätt säkerhetsmässigt då laser kan skada synen. Laserljus
kan skrämma och skada fåglar och djur som fladdermöss. Ett riskmoment är
blåst vilket eliminerar upplevelsen då röken från rökmaskinerna som krävs
för att strålarna ska synas lätt blåser bort.
Förslagsställaren nämner även en ljusshow som ett alternativ. Ett exempel är
Linköping där det årligen hålls ljusshow i form av en film som projiceras på
en vägg. Filmen är 10 minuter lång och projektionen visas kl. 17-22 under en
veckas tid. 2017 kostade arrangemanget ca 400 000 kr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 14.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
Motion om lasershow istället för fyrverkeri – Eva-Britt Svensson (V).
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.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Amanda Karlsson
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§ 17

Dnr 2018-00020

Remiss över förslag på Aktivitets- och lekplatsprogram
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva och utan erinran till remitterat
program gällande aktivitets- och lekplatser men vill betona att man tar
hänsyn till kulturarvet vid lekplatsernas utformning.
Bakgrund
Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att skicka vidare ”Aktivitetsoch lekplatsprogram – en vägledning för planering, utformning och
förvaltning av utemiljöer för barn i Växjö kommun” på remiss till
kommunstyrelsen, kultur-och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och
fastighetsbolagen.
Växjö har ett tillväxtmål på 100 000 invånare år 2030. Denna
befolkningsökning innebär ett ökat antal barn per lekplats det vill säga ett
ökat slitage och samtidigt större krav på olika typer av funktioner. Parallellt
djupnar segregationen i staden och det finns behov av fler jämställda,
jämlika och tillåtande mötesplatser. Aktivitets- och lekplatsprogrammet är
vägledande i arbetet med att skapa nya och utveckla befintliga lekplatser till
att bli viktiga stadsbyggnadselement för en jämlik, hållbar attraktiva stad.
Tillgång, placering, storlek och lekvärden är några krav som kan ställas på
kommunens lekmiljöer. Enligt grönstrukturprogrammet ska alla inom
tätbebyggt område ha tillgång till en mindre bostadsnära park eller en
gröning innehållandes lek för de mindre barnen inom 50 meter. Denna typ av
lek förutsätts framförallt tillgodoses på kvartersmark det vill säga på
skoltomter, den enskilda trädgården eller på bostadsgården. Lek på allmän
plats ska vara ett komplement till lek på kvartersmark och tillgodose alla
barns behov av lek oavsett ålder eller fysiska förutsättningar. Lek på allmän
plats ska främst innehålla sådant som inte får plats på den privata tomten,
exempel på funktioner kan vara lekskog, bollplan, större lekredskap, temalek
och attraktiv mötesplats för många. För att kunna säkerställa god tillgång på
lekplatser på allmän platsmark måste därför placeringen av dem vara
strategisk – riktvärdet ska vara att i områden med många barn ska de flesta
inte ha längre än 500 meter fågelvägen till en lekplats på allmän plats eller
10 minuters trafiksäker promenadväg. Lekplatserna ska dessutom vara lätta
att hitta till och vara tillgängliga via säkra gång- och cykelvägar och leken
ska inkludera och välkomna funktionsnedsatta.
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Syftet med Aktivitets- och lekplatsprogrammet är att det ska vara ett
stödjande verktyg i planeringsprocessen och arbetet med att säkerställa yta
för stimulerande och bättre utrustade lek- och aktivitetsmiljöer som
attraherar barn i alla åldrar och barn med olika behov på allmän plats.
Programmet syftar också till att skapa jämnare fördelning av lekplatser och
därmed mer likvärdig kvalitet på barns lekmiljöer inom hela kommunen och
inom kommunkoncernen.
Målet är att programmet pekar ut inriktningar och långsiktiga mål genom att
fastställa principer för hur lek- och aktivitetsytor ska utformas och
lokaliseras för att tillfredsställa barnens behov av lek utomhus. Målet är att
tydligt redovisa en ansvarsfördelning i planeringsprocessen, i olika typer av
investeringar och för hur prioriteringar bör göras för förbättringar och
investeringar av lek- och aktivitetsmiljöer.
Aktivitets- och lekplatsprogrammet har tagits fram i en förvaltningsövergripande grupp med stadsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen där tekniska förvaltningen
har haft huvudansvaret. Innan programmet lyfts i tekniska nämnden för
beslut önskar tekniska förvaltningen skickar programmet vidare på remiss
till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.
Kultur och fritidsförvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram
föreslagna program. Programmet är väl genomarbetat och en bra grund för
framtida planering.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 15.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
Aktivitets- och lekplatsprogram.
Bilaga 1 – Inveteringschecklista för lekplatser i Växjö kommun.
Yrkanden
Lena Wibroe (M) med instämmande av Ricardo Chavez (KD) och 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
Tekniska nämnden
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§ 18

Dnr 2018-00018

Takbelopp Solvändans simförening för 2017 års
verksamhet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ett tak för lokal- och
anläggningsstöd för Solvändans Simförening gällande verksamhet på
Futurum simbassäng för 2017 års verksamhet enligt följande:
Redovisad
Godkända
Nytt beslut
lokal och
sammankomster 2017 års
anläggnings2017
verksamhet
kostnad 2017
Solvändans
Simförening

743 622kr

548

274 000kr

Bakgrund
För de föreningar som har höga lokal – och anläggningskostnader i
förhållande till verksamheten de bedriver fastställer Kultur- och
fritidsnämnden årligen ett ”tak” eller maxbelopp för lokal- och
anläggningsstöd. Taket baseras på omfattning av barn - och
ungdomsverksamhet utifrån antal årliga sammankomster. Solvändans
simförening redovisar hyreskostnader för anläggningen på Futurum
simbassäng på 743 622 kr. Övriga lokal- och anläggningskostnader
innefattar Virda Bad- och Sportcenter i Alvesta, vilka stödberättigads separat
med 23 099 kr för 2017 års verksamhet. Föreningen har minskat sina
kostnader från 2016 års verksamhet, från 921 443kr till 743 622kr genom att
ha flyttat sin verksamhet från Solvändans simbassäng på Högstorp till
Futurums simbassäng. Föreningen har även ökat sina sammankomster
jämfört med 2016 - års verksamhet.
Kultur – och fritidsförvaltningens bedömning är att bidragstaket gällande
lokal -och anläggningsstöd för föreningens nyttjande av Futurums
simbassäng skall sättas till 274 000 kr. Takbeloppet regleras av föreningens
barn och ungdomsverksamhet baserat på nyckeltalet för lokal och
anläggningsstöd per sammankomst.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 16.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
Yrkanden
Andreas Lindström (M) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden besluter i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Solvändans simförening
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§ 19

Dnr 2018-00019

Fördelning av ridsportsmedel 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela ridsportsmedel till Braås
ponny – och ridklubb, Lammhults ridklubb, Theleborgs ryttarsällskap,
Växjöortens fältrittklubb samt Växjö ridklubb för 2018 enligt följande:
1. Höjt schablonstöd från 500kr till 3500kr för föreningsägd/leasad häst,
som används i ledarledd verksamhet för barn och unga, till en
beräknad total kostnad om 227 500 kr.
2. Insatser på föreningarnas anläggningar, enligt beslutade
prioriteringar, till en beräknad totalkostnad om 473 000 kr.
Bakgrund
Resultat och analyser som genomförts under 2017 i projektet ridsportens
framtid i Växjö kommun visar på att det krävs om – och tillbyggnationer på
respektive ridskoleanläggning för att föreningarna skall kunna bedriva en
kvalitativ och säker verksamhet och för att föreningarna fortsättningsvis
även skall ha möjlighet till att bedriva verksamhet för alla barn och
ungdomar. Det krävs även om – och tillbyggnationer på respektive ridskola
för att verksamheten skall kunna följa djurskyddslagen samt
arbetsmiljölagen. De om – och tillbyggnationer som krävs är mycket
omfattande och de insatser som föreslås utifrån tillsatta ridsportsmedel för
2018 är därför av mindre omfattning utifrån prioriterade behov. I rapporten
framgår även att det är nödvändigt med ett mer likvärdigt stödsystem för
ridskoleföreningarna som tar hänsyn till vilka förutsättningar som krävs för
att bedriva barn – och ungdomsverksamhet. Fördelning av 2018 års
ridsportsmedel föreslås även att förstärka föreningarnas lokal och
anläggningsstöd.
Kultur och fritidsnämnden har en avsatt budget om totalt 1 100 000 kr för
ridsporten 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ridsportsmedel för 2018 fördelas
enligt följande:
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Höjt schablonstöd från 500kr till 3500kr för föreningsägd/leasad häst,
som används i ledarledd verksamhet för barn och unga. Beräkning av
ökat stöd 227 500 kr

Ett höjt schablonstöd är motiverat utifrån den pågående utredning av lokal –
och anläggningsstöd som visar på att andra idrotter som fotboll och bandy
får ett betydligt högre schablonstöd utifrån föreningarnas verksamhet och
kostnader för lokal – och anläggning. Ett högre stöd per häst ger även bättre
förutsättningar för föreningarna att bedriva barn – och ungdomsverksamhet
då kostnaderna för att hålla hästar är mycket omfattande. Enligt beräkningar
i projektet ridsportens framtid i Växjö kommun ligger en årskostnad för en
häst i genomsnitt på ca 35 000 kr/år (foder, strö, hovslagare, veterinär,
försäkring).


Insatser på föreningarnas anläggningar, enligt prioriteringar nedan.
Totalt stöd 473 000kr

Braås Ponny - och
ridklubb

Ny parkering

Växjö Ridklubb

Tillgängliggöra HWC

Växjöortens
fältrittklubb

Belysning ridhus

Lammhults Ridklubb

Ny stallinredning

Theleborgs
ryttarsällskap

Inköp hästar

Ombyggnad hagar

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 17.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Växjöortens fältrittklubb
Växjö ridklubb
Braås ponny – och ridklubb
Lammhults ridklubb
Theleborgs ryttarsällskap
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§ 20

Dnr 2018-00007

Remiss av motion om att utveckla Växjö kommun till en
attraktiv sommarkommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att:
-

-

Ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som
behöver rustas upp.
Ta fram en plan för att öka tillgängligheten genom fler
funktionsanpassade badplatser.
Tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram en visionsplan för
utvecklingen av Evedals respektive Öjabys badplats med tillhörande
ytor för att öka dess attraktivitet.
Samverka med tekniska förvaltningen i deras arbete med att ta fram
plan för fler och nya ställplatser för husbilar.

Förslaget skickas till kommunstyrelsen för antagande.
Bakgrund
Blågröna majoriteten har genom Eva Johansson (C), Lena Wibroe (M),
Jonathan Rundqvist (MP), Magnus Stenbenke (L) och Ricardo Chavez (KD)
till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att utveckla Växjö
kommun till en attraktiv sommarkommun.
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med berörda nämnder fått
motionen på remiss.
Motionen lyfter att Växjö kommun har fantastiska förutsättningar att vara en
attraktiv sommarkommun i och med kommunens hundratals sjöar med
tillhörande strandremsor. Genom att höja vattenkvaliteten och göra fler sjöar
badbara samt utveckla befintliga campingplatser vill motionärerna göra
Europas grönaste stad till en attraktivare semesterkommun under
sommarperioden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en inventering av kommunens
campingplatser. Inventeringen visar på många olika behov av utveckling och
upprustning.
I motionen lyfts Evedals och Öjabys badplatser som utvecklingsområden
tillsammans med behovet av fler tillgänglighetanpassade badplatser.
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Utifrån dessa föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden samt berörda nämnder:
Att: Ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som
behöver rustas upp
Att: Ta fram en plan för fler och nya ställplatser för husbilar
Att: Ta fram en ny plan för att öka tillgängligheten genom fler
handikappanpassade badplatser
Att: Framarbeta en ny visionsplan för utvecklingen av Evedal och
Öjabyområdet för att öka dess attraktivitet.
Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)
Finansiering inom ram (ja/nej),
ange det som saknar finansiering

300 - 500 tkr
Kostnader över 300 tkr kommer inte
kunna inrymmas inom budget.

Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader
Förvaltningen instämmer i att det finns utvecklings- och upprustningsbehov i
enlighet med det som lyfts i motionen. Arbete pågår med att ta fram
upprustningsplan för campingplatser och badplatser, inkluderat en plan för
etablering av fler funktionsanpassade badplatser. Utvecklingen av
Evedalsområdet med tillhörande kringytor har varit föremål för
utvecklingsplaner tidigare och det finns förvaltningen instämmer i att det
finns en stor potential. För att kunna gå vidare med detta i ett bredare
perspektiv föreslås därför tekniska förvaltningen involveras utifrån
kompetens kring parker och liknande. Även Öjabys badplats kan då också
studeras närmare utifrån möjlig framtida utveckling för ökad attraktivitet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 18.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
Motion om att utveckla Växjö kommun till en attraktiv sommarkommun.
Yrkanden
Lena Wibroe (M) med instämmande av Magnus Stenbenke (L), Ricardo
Chavez (KD), Kent-Inge Henrixon (M) och Eva Johansson (C) yrkar bifall
på liggande förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Eva Johansson (C)
Lena Wibroe (M)
Jonathan Rundqvist (MP)
Magnus Stenbenke (L)
Ricardo Chavez (KD)
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§ 21

Dnr 2017-00214

Handlingsplan avseende idrottsanläggningar med
konstgräs och fyllnadsmaterial
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner handlingsplanen för att minska
svinnet av mikroplaster och kemikalier på konstgräsplanerna och uppdrar åt
förvaltningen att genomföra åtgärderna enligt föreslagen tidplan för att i
första läget uppnå första delmålet inför 2020.
Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört inspektioner på Växjö
kommuns konstgräsplaner och har då konstaterat en okontrollerad spridning
av mikroplaster från konstgräsplaner till omgivningen. Denna spridning
behöver minimeras eftersom forskning visar att konstgräsplaner är en av
källorna till de mikroplaster som återfinns i miljön. Mikroplaster innehåller
farliga ämnen. Utifrån resultatet på inspektionen har Miljö- och
hälsoskyddskontoret efterfrågat en handlingsplan för varje konstgräsplan där
kultur- och fritidsförvaltningen Växjö kommun är juridiskt ansvarig. Detta
med syfte at minska miljöpåverkan från anläggningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under det senaste året uppmärksammats
allt mer på konstgräsplanernas påverkan på miljön genom spridning av
mikroplaster. Tidigare har fokus på miljöfrågan kring konstgräsplanerna
legat på granulatet som sådant och dess direkta inverkan på spelare, ledare
och planskötare. Den senaste forskningen visar inte på någon förhöjd risk att
arbeta, leka eller spela på planerna. Naturvårdsverket säger att det inte finns
underlag för att förorda ett material framför ett annat.
Däremot har man konstaterat att konstgräsplaner är en stor utsläppskälla för
mikroplaster. Plastpartiklarna bildas genom slitage större plastbitar, i detta
fallet granulatet, som bryts ned och sprids i naturen när planerna skottas och
även genom att det följer med spelarna på skor och kläder. Man har påvisat
flertalet negativa effekter på djur som får i sig dessa mikroplaster.
Därför menar förvaltningen att det är avgörande att vidta åtgärder för att
bidra till en hållbar miljö.
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Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)
Finansiering inom ram (ja/nej),
ange det som saknar finansiering
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader

180 tkr per år
Ja

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om anläggning,
underhåll och skötsel av konstgräsplaner. Vägledningen sammanfattar
befintliga regler och baseras inte på någon ny lagstiftning. Syftet med
vägledningen är att tydliggöra att konstgräsplaner i många fall utgör
miljöfarlig verksamhet och därmed omfattas av bestämmelser enligt
miljöbalken.
Sammanfattning och rekommendation enligt Naturvårdsverkets vägledning:
Den som ansvarar för anläggning, underhåll och skötsel av en konstgräsplan
har en skyldighet som verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att minska
miljöpåverkan från konstgräsplanen.
Verksamhetsutövaren har bland annat skyldighet att:
 Planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga påverkan på miljön (26 kap. 19§ miljöbalken)
 Skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa
och miljön från negativa konsekvenser av verksamheten (2 kap.
2§miljöbalken)
 Använda bästa möjliga teknik, t.ex. genom att utforma anläggningen
för att så långt som möjligt undvika påverkan på miljön (2 kap. 3§
miljöbalken)
 Undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas
med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga (2 kap. 4§
miljöbalken).
Naturvårdsverkets rekommendation är att alla verksamhetsutövare som
ansvarar för underhåll och skötsel av en konstgräsplan tar fram en plan för
att minska miljöpåverkan från anläggningen. En sådan plan kan exempelvis
innehålla åtgärder för regelbunden utvärdering av fyllnadsmaterial, åtgärder
för att minska svinn av gummigranulat och åtgärder för att utbilda
planskötare för att minska negativa miljökonsekvenser i den löpande
skötseln.
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Åtgärderna kommer att innebära en del negativa konsekvenser för
föreningarnas verksamheter under ett antal år. Alternativet till att vidta
åtgärder är att stänga konstgräsplanerna för skottning helt och hållet men
detta kommer att hämma den idrottsliga utvecklingen och möjligheten till
aktiviteter även under vintern vilket är viktigt för folkhälsan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 19.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
Handlingsplan för konstgräs och granulat.
Bilaga 1 Förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av
konstgräsplaner.
Inspektion av idrottsanläggningar med konstgräs och hantering av
fyllnadsmaterial.
Yrkanden
Lena Wibroe (M) med instämmande av Christer Svensson (SD) 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.
Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 22

Dnr 2017-00212

Remiss av medborgarförslag om uppförande av en
Multisportarena i Växjö
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Bakgrund
Per Hallgren har lämnat ett medborgarförslag för beslut i
kommunfullmäktige, och kommunfullmäktige har skickat förslaget på remiss
till kultur- och fritidsnämnden.
Hallgren ser att kommunen har satsat på Arenastaden och ”de stora
sporterna” men att vissa framväxande sporter, t.ex. parkour/free running,
finns i ett vakuum – Växjös attraktionskraft ökar om kommunen investerar i
en multisportarena som ersätter Idrottshuset, ”som idag är väldigt nergånget
och slitet”. Hallgren, som hittar inspiration i Prioritet Serneke Arena i
Göteborg, ser att en mängd sporter kan passa in: ”badminton, squash,
bordtennis, klättring, parkour/free running, trampolin, skate, brottning,
boxning, kampsporter, gym, e-gaming, skytte, schack, curling etc.”
Idrottshuset ägs idag av Växjö kommun, men kommer att köpas av Vöfab
under våren 2018, lokalen hyrs av Idrottshuset AB. Till aktiviteterna hör
squash, badminton, klättring, bordtennis, mjuktennis, gym.
Idrottshuset har i närtid behandlats i kultur- och fritidsnämnden i flera
ärenden med inriktning på utbyggnad, utveckling och renovering (KFN
2015-00091, KFN 2015-00131, KFN 2016-00186, KFN 2017-00078).
Kultur- och fritidsnämnden håller med Hallgren på flera punkter – ett brett
och levande idrottsliv är viktigt för kommunens attraktionskraft, och små
och framväxande aktiviteter är av flera skäl angelägna att stötta. Att
Idrottshuset är en sliten arena är välkänt.
För Idrottshuset stundar åtgärder: Omedelbart efter Vöfabs tillträde under
våren 2018, kommer Idrottshuset att förbättras – Vöfab planerar att bygga en
klätterhall, byta ventilation, byta/renovera yttertak och renovera
omklädningsrum och entré.
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Hallgren lägger vikt vid en multiarena där många sporter klustras. Innan
sådana noder etableras måste dock åtskilliga parametrar beaktas –
samordningsvinster måste t.ex. vägas mot komplexitet, och villkoren för
varje enskild sport behöver granskas.
I ärendet KFN 2015-00091 med tillhörande rapport Behovsinventering för en
utbyggnad av Idrottshuset på Arenastaden gjordes en prioritering, och
villkoren för flera av de idrotter/föreningar som då fick hög
utvecklingsprioritet och som återfinns i Hallgrens lista har sedan dess
förbättrats. De flesta av de sporter som Hallgren nämner har idag – i
inomhus- eller utomhusform – antingen redan tillfredsställande
förutsättningar eller förutsättningar under utveckling. Tidigare, i ärendet
KFN 2016-00186, har Idrottshusets betydelse för inomhusklättring, squash (i
tävlingsform) och badminton markerats; den förestående utbyggnaden och
renoveringen förbättrar villkoren avsevärt.
Att flera av de aktiviteter som Hallgren nämner redan har förutsättningar
eller förutsättningar i progression, utesluter inte att det finns behov att
förbättra villkoren i framtiden, kanske i form av en multiarena eller på andra
sätt – Växjö kommun arbetar kontinuerligt med utveckling av stora och små
idrotter.
Hallgrens inspirationskälla, Prioritet Serneke Arena, som mäter sju våningar
och över 45 000 kvadratmeter, är Skandinaviens största multisportarena.
Byggkostnad: 800 miljoner. Det finns i nuläget inte behov av en liknande
satsning i Växjö kommun.
Beslutet får inga djupgående konsekvenser i nuläget. De utmaningar som är
knutna till Idrottshuset är kända sedan tidigare, och ett förbättrings- och
utvecklingsarbete startar efter Vöfabs tillträde. Åtskilliga av de aktiviteter
som Hallgren ser klustrade i en ny multisportarena har redan
tillfredsställande förutsättningar eller förutsättningar under utveckling i
Växjö kommun.
För att hantera en framtid på längre sikt gäller dock att fortlöpande beakta
bestånd av fritidsanläggningar och behov av förbättringar, annars förlorar
Växjö kommun oundgängliga dimensioner av social hållbarhet, folkhälsa
och mångfald, vilket får avgörande konsekvenser för attraktivitet, ekonomi
och livskvalitet.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 20.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
Medborgarförslag om uppförande av en Multisportarena i Växjö.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
Vöfab
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§ 23

Dnr 2018-00022

Ansökan hyresstöd Idrottshuset 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Idrottshuset AB ett hyresstöd om 55 000
kr under 2018 för den ökade hyreskostnaden som uppstår i samband med att
fastigheten köps av Växjö fastighets AB (Vöfab).
Pengarna tas från verksamhet 30031 – lokal- och anläggningsstöd.
Bakgrund
Idrottshuset AB har inkommit med bidragsansökan om 55 000 kr med
anledning av ökade hyreskostnader från och med 2018. Anledningen till
hyreshöjningen är en försäljning av fastigheten från Växjö kommun till
Vöfab.
Under 2018 kommer en upprustning av Idrottshuset att genomföras och efter
det påbörjas byggnation av ny klätterhall.
Idrottshuset AB redogör att de kommer investera en hel del i
klätterutrustning och tillbehör till klätterväggen, bland annat grepp och har
därför inte marginaler att bära den ökade hyreskostnaden under
byggnationstiden.
Ansökan avser perioden från och med 1 januari 2018 och vidare tills
projektet är klart.
Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)
Finansiering inom ram (ja/nej),
ange det som saknar finansiering
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader

55 000
Ja

Den nya klätterhallen kommer att innebära ett rejält lyft för Idrottshuset som
idag har många i kö till just den verksamheten. Detta kommer innebära att
intäkterna kommer att öka när klätterhallen står färdig.
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Bedömningen från Idrottshuset AB är att verksamheten ska kunna bära
hyreskostnaden på egen hand när samtliga delar är färdigt men under
byggnationstiden behövs ett stöd för att klara driva verksamheten.
När det gäller kommuninvånarnas möjligheter att spela squash och bedriva
klättring på klättervägg finns i dagsläget inget annat alternativ än
Idrottshuset.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-02-14 § 21.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-08.
Ansökan hyresstöd Idrottshuset 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Idrottshuset AB
Vöfab

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
31 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-02-28

§ 24

Dnr 17

Övrigt
Håkan Frizén (V) frågar om säkerheten på biblioteket.
Tf. förvaltningschefen svarar.
Andreas Lindström (M) frågar om ridsports rapporten.
Tf. förvaltningschefen svarar.
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