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1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-01-31

Caroline Svensson, Tf. bibliotekschef §§ 1 – 4, §§
6–8

Justering
Justerare

Michael Sjöö (S)

Plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15
den 7 februari klockan 11:00 – 11:30

Justerade paragrafer

§§ 1 – 10

Ajournering

14:49 – 15:10 fika

Anmärkning

Ärenden behandlas i följande ordning, §§ 1 – 4, §§
6 – 8, § 5, §§ 9 – 10

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Nedim Ramic

Ordförande

……………………………………
Eva Johansson (C)

Justerare

……………………………………
Michael Sjöö (S)
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-01-31 är justerat.
Anslagsdag

2018-02-07

Anslaget tas ner

2018-03-01

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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§1

Dnr 60

Val av justeringsperson
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Michael Sjöö (S) utses att justera dagens protokoll.
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§2

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Allmänheten ställer inga frågor. Kultur- och fritidsnämnden anser
frågestunden vara genomförd.
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§3

Dnr 2018-00003

Informationsärenden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Presentation av ny förtroendevald och Tf. bibliotekschef
José – Miguel Guzman (S) presenterar sig för kultur- och
fritidsnämnden.
Caroline Svensson, Tf. förvaltningschef presenterar sig för kulturoch fritidsnämnden.
2. Tf. förvaltningschefens information
Tf. förvaltningschefen informerar om personalförändringarna inom
kultur- och fritidsförvaltningen.
Tf. förvaltningschefen informerar om det kommande presidiemötet
med Växjö Lakers och Växjö Konståkningsklubb.
Förvaltningen har fått förfrågan om att stå värd för funkisfestivalen,
vilket är en melodifestival för personer med funkisvariationer.
Tf. förvaltningschefen informerar om ärendet kring vaktmästarna på
arenastaden.
Diskussioner förs kring omplaceringen av biljettcentrum.
3. Information från biblioteksavdelningen
Tf. bibliotekschefen informerar om den nya medieplanen för Växjö
bibliotek och delar ut bibliotekets vårprogram.
4. Information från fritidsavdelningen
Fritidschefen informerar om inspektionen av konstgräsplanerna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort en inspektion av
konstgräsplanerna i kommunen. Rapporten från inspektionen visar att
det finns en spridning av mikroplaster på planerna. Detta måste
minimeras. Rapporten gav kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en handlingsplan. Idag är det 2 ton granulat per plan och
år. Målet till 2020 är att det ska vara max ett halvt ton per plan.
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5. Information från kultur- och konstavdelningen
Kultur- och konstchefen informerar om kulturnatten. Statistik på
besökssiffror kommer snart.
6. Ordförandens information
Ordföranden informerar om fristadsförfattare.
Ordföranden informerar om uthyrningspolicyn.
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§4

Dnr 2018-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFO 1-3. 2018
KF 1-4. 2018
KFAC 14. 2017
KFAC 15. 2017
KFH 1. 2018
KFE 1. 2018
KFP 1-2. 2018
KFV 1-3. 2018
KFN 14. 2017
KFN 86. 2017
KFN 1-3. 2018
KFB 1-2. 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 fritidsnämndens närmaste efterföljande
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelsen den 25 januari att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Yttrande över detaljplan samt programhandling.
Personalärenden.
Utbetalning av bidrag.
Tecknande och uppsägning av avtal.
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§5

Dnr 2017-00003

Kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2017
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsrapporten för 2017 med
redaktionell ändring.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat vid årsskiftet på 6200 tkr ett
resultat att jämföra med delårsresultatet på 5400 tkr.
Intäkterna vid idrottshallar och idrottsplatser har ökat under året och det
beror på en ökad nyttjandegrad, vi har dessutom inte behövt öka upp
bemanningen i samma utsträckning för att möta efterfrågan.
Biblioteket har under verksamhetsåret haft flera projekt med statliga
projektstöd vilket också påverkar intäkterna positivt.
Vid ingången av 2017 hade kultur- och fritidsnämnden ett eget kapital på
425 tkr, vid årets slut är det samma 6625 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2017-01-31 § 9.
Kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2017.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-25.
Yrkanden
Lena Wibroe (M) yrkar på redaktionell ändring.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lena Wibroes (M) yrkande.
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§6

Dnr 2018-00006

Revidering av dokument- och gallringsplan för kulturoch fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner revidering av dokument- och
gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden.
Bakgrund
Enligt arkivreglementet ska varje myndighet upprätta en plan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Kultur- och
fritidsnämndens dokument och gallringsplan antogs av nämnden 2015-01-09
§ 5. Dokument- och gallringsplanen behöver nu revideras.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2018-01-17 § 3.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-11.
Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunarkivet
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§7

Dnr 2017-00207

Förtydligande av allmänna bestämmelser
föreningsstöd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur - och fritidsnämnden beslutar om att delvis revidera och förtydliga
regelverket samt de allmänna bestämmelserna gällande föreningsstöd för
fritidsverksamhet.
Bakgrund
Befintliga regler för föreningsstöd antagna av dåvarande fritidsnämnden §
19/2014 behöver uppdateras och förtydligas för att bli mer transparenta och
lättare att förstå. En översyn har gjorts utifrån nuvarande reglemente där
förvaltningen har tagit fram förslag på revidering utifrån följande punkter.











Religiös verksamhet
Läxläsning
Politisk verksamhet
Lån och räntekostnader för lokal – och anläggningsstöd
Tydligare definiering av ”mindre underhållskostnader och
reparationer”
Förändring gällande städutrustning, telefon och IT – kostnader för
lokal - och anläggningsstöd
Verksamhetsstöd - ändring av benämning till aktivitetsstöd
Sänkt miniminivå för investeringsstöd
Stöd till ledarutbildning, även till halvdagsutbildningar
Funktionsnedsättning – ändring av benämning till funktionsvariation

Följande bakgrund och bedömning gäller för respektive ändring i regelverket
för föreningsstöd:
Religiös verksamhet och läxläsning
Regelverket för hur religiös verksamhet och läxläsning stödberättigads är
inte klart definierat i nuvarande regelverk. I dagsläget beviljar inte Kulturoch fritidsnämnden föreningsstöd till religiös verksamhet och läxläsning,
varpå ett förtydligande om vad det innebär krävs i de allmänna
bestämmelserna för föreningsstöd. Religiös verksamhet innefattar till
exempel mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, religiös
undervisning -exempelvis söndagsskola, konfirmationsundervisning,
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bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter. Föreningar som har
inslag av religiös verksamhet har däremot möjlighet att som tidigare, söka
stöd för aktiviteter som inte definieras som religiös, exempelvis idrotts – och
friluftsaktiviteter.
Kultur - och fritidsnämndens föreningsstöd är avsett till verksamhet för barn
och unga som stimulerar till en aktiv fritid samt bygger på att verksamheten
är öppen för alla, oavsett kön, ålder, funktionsvariationer, etnicitet, religion
eller annan trosuppfattning. Religiös verksamhet kan verka som ett hinder,
inte minst om deltagarna har en annan religion än den som föreningen
bygger sin verksamhet kring. Kyrkor och religiösa föreningar har vidare
andra möjligheter att finansiera sin verksamhet än idrotts- och
kulturföreningar. Förvaltningen ser en risk med att om inte förtydligande av
reglerna görs kring detta kan konsekvensen bli att fler religiösa föreningar
söker mer stöd eller utökar sin verksamhet. Detta skulle leda till ett behov av
att utöka stödsystemet betydligt för kommunen, för att kunna upprätthålla
befintliga stödnivåer till övriga föreningar. From 2016 har ideella föreningar
möjlighet att ansöka om statligt stöd för läxläsning genom Skolverket, vilket
gör att detta ges stöd från annat håll.
Politisk verksamhet
Politisk verksamhet omfattas inte av föreningsstöd, undantaget är politiska
ungdomsförbund som är berättigade till att söka direktservice till specifika
aktiviteter. I övrigt hanteras stöd till de politiska ungdomsförbunden internt
inom de olika partierna enligt beslut i kommunfullmäktige §269/2014.
Lån och räntekostnader - lokal och anläggningsstöd
I nuvarande skriftliga dokumentation finns både lån och räntekostnader
upptagna som godkända kostnader att söka lokal – och anläggningsstöd för.
Föreningar har möjlighet att söka stöd för räntekostnader, men inte för lån,
något som är felaktigt formulerat i den senaste upplagan av fritidsnämnden
regler för föreningsstöd. Om lånekostnader skulle ses som en godkänd
kostnad skulle detta innebära en stor ökning av de lokal och anläggningsstöd
som utgår till kommunens föreningar och något som inte ryms inom Kultur –
och fritidsnämndens befintliga budget.
Tydligare definiering av ”mindre underhållskostnader och reparationer”
Mindre underhållskostnader och reparationer förtydligas till insatser som är
under ett prisbasbelopp. För insatser som är över ett prisbasbelopp, hänvisas
föreningen till att ansöka om investeringsstöd. Konsekvensen är att
definieringen av ”mindre” blir tydlig. Större underhåll och reparationer
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riskerar heller inte att urholka budgeten för lokal – och anläggningsstöd, där
större insatser istället hänvisas till investeringsstöd.
Verksamhetsstöd byter benämning till aktivitetsstöd.
Det finns ett behov av att byta nuvarande benämning ”verksamhetsstöd” till
”aktivitetsstöd” för att skapa en bättre tydlighet och förståelse för
stödsystemet. Verksamhetsstöd och Aktivitetsstöd är i Växjö kommuns
system i dagsläget olika benämningar av samma stödform.
Städutrustning samt Telefon och IT – kostnader i lokal - och
anläggningsstöd
Telefon – och IT-abonnemang stödberättigads i dagsläget upp till 2000 kr.
Summan föreslås att höjas till 3000 kr utifrån en utökad digitalisering som
medför högre IT – kostnader för föreningar. Den ekonomiska konsekvensen
att höjningen beräknas uppgå till ca 40 tkr/år. IT – kostnader omfattas av
drift av ex hemsidor samt IT – system som är nödvändiga för verksamheten.
IT – kostnader omfattar inte inköp av utrustning. Städutrustning föreslås att
plockas bort från godkända kostnader, då denna punkt är en marginell
kostnad i totalen och kan istället räknas in under mindre
underhållskostnader, för föreningar har ett mer omfattande
städutrustningsbehov.
Sänkt prisbasbelopp investeringsstöd
Beloppsgränsen för att söka investeringsstöd sänks från ett prisbasbelopp till
ett halvt prisbasbelopp. Detta för att möjliggöra investeringar för exempelvis
mindre föreningar med svagare ekonomiska resurser. Investeringar skall ha
en hållbarhet på minst 3 år. Investeringen skall bidra till att möjliggöra en
aktiv fritid, där föreningens deltagare och lokalen/anläggningens behov är
centrala utgångspunkter.
Stöd till ledarutbildning, även till halvdagsutbildningar
Stöd ges i dagsläget till utbildningar som är minst 6 h/dag, exklusive raster
och restid. Minimitiden föreslås att ändras till 4h/dag, exklusive raster och
restid med hänvisning till att halvdagarskurser också kan vara kvalitativa ur
ledarutvecklingssynpunkt.
Funktionsnedsättning, ändring av benämning till funktionsvariation
Funktionsnedsättning är en nedsättning av en fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga hos en person. Ordet funktionsnedsättning
används av många för att beskriva funktionsförmåga hos personer som inte
fungerar så som normen säger. Funktionsvariation används för att beskriva
den fysiska, psykiska eller kognitiva variation som finns hos människor utan
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att värdera denna variation i antingen nedsatt eller fullkomlig, frisk eller
sjuk. Funktionsförmågan hos oss människor varierar mellan olika människor.
En normbrytande funktionsvariation innebär att ha en funktionsvariation som
bryter mot samhällets rådande funktionsnormer. Ordet funktionsvariation
fungerar som ett sätt att värdera alla människor lika högt.
Konsekvensanalys
Förtydligande av de allmänna bestämmelserna för föreningsstöd påverkar
inte grunderna i regelverket. Vissa mindre revideringar som exempelvis
innefattar en sänkt miniminivå för investeringsstöd är föreslagna, men
påverkar inte Kultur-och fritidsnämndens budget och heller inte föreningar i
negativ bemärkelse. Förtydliganden av de allmänna bestämmelserna stödjer
den handläggning som sker i dagsläget, men där vissa punkter inte finns
uttalat i skrift. Exempelvis så stöds inte religiös verksamhet genom
aktivitetsstöd. Religiösa föreningar kan däremot få stöd till öppen förenings
verksamhet som inte bygger på religion. Detta är något som också bör
framgå i det skriftliga regelverket.
Mindre justeringar har föreslagits för att förbättra likvärdigheten gentemot
föreningslivet. Syftet är också att förbättra förutsättningarna för en likvärdig
handläggning som bedöms jämlikt utifrån regelverket. De allmänna
bestämmelserna ska vara tydligt dokumenterade och enkla att förstå och
förhålla sig till för såväl handläggare som föreningar. Förtydliganden i de
allmänna bestämmelserna bedöms inte medföra några negativa konsekvenser
för stödberättigade föreningar. För föreningarna kan i stället en förändring
gällande stöd till kortare utbildningar, ett höjt stöd för IT kostnader i lokal
och anläggningsstöd samt en sänkning av beloppsgränsen för att söka
investeringsstöd resultera i bättre möjligheter för fler föreningar att erhålla
stöd, oavsett storlek på föreningen. Dessa förändringar i regelverket skall
rymmas inom ramen för Kultur – och fritidsnämndens befintliga budget.
Det reviderade och förtydligade regelverket gällande allmänna bestämmelser
för föreningsstöd - fritidsverksamhet träder i kraft 2018-02-01. Justeringarna
i regelverket uppdateras på Växjö kommuns hemsida samt genom en
revidering av den tryckta upplagan Kultur – och fritidsnämndens regler för
föreningsstöd. Föreningarna informeras om revideringen genom Interbook
Go.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2018-01-17 § 5.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-11.
Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd.
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§8

Dnr 2017-00221

Skrivelse från Christer Svensson (SD) - Nej till
fotbollsplan i naturreservat
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar synpunkterna i skrivelsen från Christer
Svensson (SD). Nämnden framhåller att det område som omfattas av den
genomförda förstudien kring Bäckaslövs rekreationsområde utgörs inte av
naturreservat utan detta område ligger norr om Bokhultets naturreservat. En
naturinventering har genomförts i området och denna visar på generellt lägre
naturvärden i det område där förstudien visar på möjligheten till tre framtida
fotbollsplaner. Området är inte lika viktigt för arternas spridningsmöjligheter
till Helgasjön jämfört med markerna västerut mot Norra Bergundasjön. I
området finns dock träd som pekats ut som särskilt värdefulla och dessa bör
man värna om vid ett eventuellt genomförande. Dessa träd är också orsaken
till att förslaget visar på tre fotbollsplaner med brynmiljöer mellan varje
fotbollsplan vilket ger möjlighet att anpassa området efter de äldre värdefulla
träden. Viktigt att notera är också att förstudien endast visar på möjligheter
och idéer, en djupare analys måste genomföras före ett eventuellt
genomförande.
Bakgrund
En förstudie har genomförts över Bäckaslövs rekreationsområde för att visa
på framtida utvecklingsmöjligheter för såväl idrott, motion, friluftsliv och
naturupplevelser. Syftet med förstudien är att ha höjd för en växande stad
och för de behov vi ser kommer att uppstå.
Christer Svensson (SD) har inkommit med skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden utifrån förstudien. Skrivelsen motsätter sig all byggnation i
naturreservatet med hänvisning till bestämmelser i naturreservatet och till det
variationsrika växt- och djurlivet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2018-01-17 § 6.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-11.
Skrivelse från Christer Svensson (SD) – Nej till fotbollsplan i naturreservat.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Christer Svensson (SD)
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§9

Dnr 2018-00010

Ansökan om utökat stöd för 2018 - Folkets Bio
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Folkets Bio Växjö ett långsiktigt
kulturstöd om 1 285 000 kronor år 2018, 2019 och 2020. I stödet
ingår uppdrag som parterna arbetat fram tillsammans (separat bilaga)
2. Pengarna tas från verksamhet 31533 – Långsiktigt kulturstöd.
Bakgrund
Folkets Bio Växjö har för perioden 2017 – 2018 i § 133 2016 beviljats ett
långsiktigt kulturstöd om 250 000 kr per år. Ett villkor för stödet var att
föreningen hade ett av nämnden godkänt samverkansavtal med Föreningen
Palladiums Vänner. Palladiums Vänner har upphört som förening och
Folkets Bio Växjö har tagit över lokalerna i Palladium. För att upprätthålla
verksamheten har Folkets Bio Växjö inkommit med en ansökan om förnyat
och utökat stöd om ett belopp som motsvarar de summor kultur- och
fritidsnämnden tidigare beviljat de båda föreningarna tillsammans d.v.s.
250 000 kr till Folkets Bio Växjö och 1 035 000 kr till Palladiums Vänner.
Stödet består, i enlighet med regelverk KN§53/2005, av uppdrag som
parterna arbetar fram tillsammans.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2018-01-31 §
10.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-25.
Överenskommelse Långsiktigt kulturstöd år 2018, 2019 och 2020 – Folkets
Bio Växjö.
Ansökan om utökat stöd för 2018 – Folkets Bio.
Beslutet skickas till
För kännedom
Folkets Bio Växjö
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§ 10

Dnr 17

Övrigt
Ordförande Eva Johansson (C) tillsammans med nämnden tackar Nicolas
Hansson för hans år som kultur- och konstchef för kultur- och
fritidsförvaltningen.
Nicolas Hansson tackar kultur- och fritidsnämnden och ger sina reflektioner
över de senaste åren.
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