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kommunalt lån.
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Justerare
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Bevis om anslag av protokoll
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2015-06-10 är justerat
Anslagsdag

2015-06-15

Anslaget tas ner

2015-07-07

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
………………………………………………………
Hanna Östrand
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§ 71

Dnr 60

Val av justeringsperson
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Rose- Marie Holmqvist (S) utses att justera dagens protokoll.
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§ 72

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Leif Ljung från en av Växjö kommuns bowlingföreningar frågar om
situationen kring bowlingverksamheten i Växjö. Leif Ljung berättar hur
bowlingföreningarna ser på den nuvarande situationen och framtiden.
Ordförande besvarar Leif Ljungs frågor.
Inga fler frågor ställs från allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden anser
frågestunden vara genomförd.
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§ 73

Dnr 2015-00003

Informationsärenden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Information från kultur- och konstavdelningen
Kultur- och konstchefen ger kultur- och fritidsnämnden programmet
för scensommar och informerar om det kommande projektet.
Kultur- och konstchefen informerar om årets upplaga av Vårstad och
konsthallens sommarutställning som uppmärksammar 10års jubileet
av stormen Gudrun.
Kultur- och konstchefen informerar kultur- och fritidsnämnden om
CAJalma ABs rapport och kartläggning av kulturstöden inom kulturoch konstavdelningen. Kultur- och fritidsförvaltningen stödjer många
verksamheter innefattande kulturinstitutioner, föreningar och
amatörer.
CAJalma ABs rapport avgränsas till långsiktiga kulturstöd, stöd till
studieförbund, kulturpris och stipendier, direktservice och
kulturprojekt. Kultur- och konstchefen beskriver samtliga former av
kulturstöd. Utifrån rapporten bidrar kulturstöden till att stärka
kommuns attraktivitet i enlighet med kommunens övergripande mål.
Det är dock svårt att mäta huruvida kulturstöden når prioriterade
grupper.
Den befintliga stödorganisationen består av tre handläggare på
kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet med kulturstöden fungerar
överlag bra, dock är bidragssystemet gammalt och behöver ses över.
Nya kulturformer behöver stöttas och på ett bättre sätt innefattas i
kulturstöden.
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2. Information från fritidsavdelningen
Avdelningschefen för fritid informerar om den pågående dialogen
avseende bowlingverksamheten. Föreningarnas behov kommer att
säkerställas och prioriteras.
Ahmed El Ghazzi, ny platschef på Araby Park Arena, presenterar sig
för kultur- och fritidsnämnden. Platschefen informerar om sitt arbete
på Araby Park Arena och välkomnar kultur- och fritidsnämnden att
besöka arenan.
3. Information från biblioteksavdelningen
Bibliotekschefen informerar om projektet Läskickar som pågår i
samarbete med idrottsföreningarna Öster, Lakers och Vipers. Spelare
från respektive idrottsförening ger boktips med syftet att motivera
läsning.
Bibliotekschefen informerar stadsbibliotekets muminutställning som
kommer pågå fram till augusti 2015.
Bibliotekschefen informerar om den nuvarande situationen avseende
stadsbibliotekets caféverksamhet.
4. Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen informerar om kommande ledarskapsutveckling
för kultur- och fritidsförvaltningens chefer. Syftet med
ledarskapsutvecklingen är att förbättra kultur- och
fritidsförvaltningens organisation. Förvaltningschefen informerar om
att kultur- och fritidsförvaltningen ska rekrytera en ny personalvetare.
5. Ordförandens information
Ordförande tackar för besöken på ett antal av kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter.
Ordförande informerar om nationaldagsfirandet och utdelningen av
årets kulturpris och kulturstipendier. Ordförande delger kultur- och
fritidsnämnden att Växjö har blivit nominerad till årets idrottsstad
2015.
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§ 74

Dnr 2015-00002

Meddelanden och rapporter
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger samtliga meddelanden och rapporter till
handlingarna.
Lena Wibroe (M) informerar om sin medverkan på ICORNs nätverksträff i
Amsterdam.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 4 juni inkomna
meddelanden och rapporter.
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§ 75

Dnr 2015-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFO 3-4. 2015
KFAC 5. 2015
KFA 1-2. 2015
KFH 4-5. 2015
KFAC 6-7. 2015
KFN del. 37, 39, 41- 57. 2015
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till
ordföranden, vice ordföranden och tjänstemän enligt en av kultur- och
fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska
redovisas på kultur- och fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 4 juni 2015 att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Yttrande över detaljplan
Personalärenden
Utbetalning av bidrag
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§ 76

Dnr 2015-00004

Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter t. o. m maj 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger den ekonomiska rapporten för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter till och med maj 2015 till handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar den 10 juni 2015 den ekonomiska
rapporten för kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och med maj
2015.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och
med maj 2015.
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§ 77

Dnr 2015-00145

Remiss av motion om att ställa ut kulturell och
konstnärlig verksamhet i idrottsanläggningarna
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande svar på remissen gällande
motion om ”Mer konst, konsthantverk och kultur i idrottsanläggningarna”.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på förslaget att kultur och
fritidsverksamheterna ska påbörja en process att närma sig varandra. Så här
ser samarbetet ut idag:
-

I samband med arrangemanget av Kulturnatten bjuds alla föreningar
in för att medverka, såväl kulturföreningar som föreningar inom
idrott och fritid. Intresset från aktörerna på fritidsidan har dock
genom åren varit begränsat. Det finns emellertid undantag som t.ex.
arrangerandet av fotbollsturnering på Araby Park Arena under
Kulturnatten med polismyndigheten.

-

Kultur- och konstavdelningen som ansvarar för arrangemang inom
Kultur- & fritidsförvaltningen eftersträvar alltid ett inkluderande
perspektiv när det gäller arrangemang. Förvaltningen har
representanter i Växjö Co arrangemangsgrupp. Det har lett till flera
korsbefruktningar, t.ex. i samband med Dam-EM då flera
kulturarrangemang genomfördes i fanzoneområdet. Mängden av
gränsöverskridande arrangemang kan alltid öka men det bör
framhållas att det redan sker i stor utsträckning.

Bakgrund
Våra idrottsanläggningar är ofta föreningsdrivna och har ansvar över sina
lokaler och verksamheter. Därför anser vi är det upp till dem själva att
besluta i frågan. VIDA arena har ofta kulturinslag i form av uppträdande i
lokalerna samband med matcher. Flera av anläggningarna är osäkra platser
att sätta upp konstverk, dels på grund av risken för vandalisering och stöld.
Förslaget i sin helhet är mycket intressant, därför föreslås att kultur- och
fritidsförvaltningen fortsätter processen att närma kultur och idrott på olika
sätt.
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I kommande föreningsbrev och utskick ska förvaltningen uppmuntra
ansvariga föreningarna på respektive anläggningar om möjligheten att
genomföra kulturarrangemang. Man bör då informera om att sådana initiativ
kan stöttas finansiellt genom t.ex. Direktservice. Initiativet bör dock komma
från föreningarna själva för att ett sådant stöd kan vara aktuellt.
Ärendet
Eva-Britt Svensson (V), Håkan Frizén (V) och Carin Högstedt (V) har
inkommit med motion till kommunfullmäktige om mer konst, konsthantverk
och kultur idrottsanläggningar.
Beslutsunderlag
Motion om att ställa ut kulturell och konstnärlig verksamhet i
idrottsanläggningarna.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §48 2015-06-03
Yrkanden
Håkan Frizén (V) med instämmande av Eva Johansson (C) yrkar bifall till
liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Håkan Frizén
Carin Högstedt
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§ 78

Dnr 2015-00171

Återrapportering om graffitivägg i centrala Växjö
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att arbeta fortlöpande för att skapa goda förutsättningar för ungdomars
kreativitet och yttrande i det offentliga rummet.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att fortlöpande implementera kultur- och konstperspektivet i kommunens
stadsutvecklingsarbete.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 145 2014-06-17 avslagit Anders Lindoffs (S)
motion om åtgärder för att minska olagligt klotter. Kulturnämndens uppdrag
till kultur- och fritidsförvaltningen i KN/2012:7 avslutas på grund av
motstridigheten mellan kulturnämndens och kommunfullmäktiges beslut.
Anders Lindoff (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 27 januari
2014 föreslagit åtgärder för att minska klottret. Enligt motionären bör kulturoch fritidsförvaltningen och/eller tekniska förvaltningen förutsättningslöst
utreda möjligheterna för laglig graffiti och även titta på platser för detta.
Kommunstyrelsen har § 202/2014 föreslagit kommunfullmäktige att besluta
om att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag med 34 jaröster mot 27 nej-röster för Anders Lindoffs yrkande.
Kulturnämnden gav i KN/2012:7 Kultur- & fritidsförvaltningen följande
uppdrag.
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1. Arbeta vidare med frågan kring en laglig graffitivägg i centrala
Växjö.
2. Ta initiativ till att skapa en förvaltningsövergripande projektgrupp för
att gemensamt skapa goda förutsättningar för ungdomars kreativitet
och yttrande i det offentliga rummet. Denna grupp bör vara fastställd
från de olika förvaltningarnas ansvariga nämnder. Kultur- och
fritidsförvaltningen ska inte ensam vara huvudman för uppbyggnad
och drift av laglig graffitivägg.
3. I det fortsatta arbetet förespråka en etablering av kreativa zoner som
tillgodoser graffitikulturen sant andra konstnärliga uttryck.

Återrapportering
1. Kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen varför kulturoch fritidsförvaltningen avslutar det pågående arbetet med en laglig
graffitivägg.
2. Det har gjorts flera positiva insatser i graffitifrågan sedan 2011. Flera
arrangemang har berört graffitifrågan och/eller inkluderat det
konstnärliga uttrycket i projektform.
-

-

I samband med Araby Kulturfestival anordnades ett tillfälligt
graffitiprojekt med ungdomar och besökare.
En utställning med graffiti har genomförts på Växjö konsthall
under 2013.
En tillfällig yta med pedagogiska insatser har genomförts på
Musikhuset BG:s med mycket framgångsrikt resultat. Målare i
olika åldrar och bakgrunder har gemensamt skapat och
organiserat en tillfällig anordning med pallkragar möjlig för
målning. Projektet är ett exempel på lyckat samarbete över
gränser. Det har genomförts under 1,5 år och har varit
välorganiserat.
Även under Kulturnatten 2014 togs initiativ till medskapande
offentlig måleri i Västra Esplanaden.
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3. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fortlöpande med
implementering av kultur- och konstperspektivet i
stadsutvecklingsprocesserna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut §145 2014-06-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §49 2015-06-03
Yrkanden
Rose- Marie Holmqvist (S) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ger
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att arbeta fortlöpande för att skapa
goda förutsättningar för ungdomars kreativitet och yttrande i det offentliga
rummet, däribland innefattas olika uttrycksformer.
Eva Johansson (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige
Anders Lindoff
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§ 79

Dnr 2015-00223

Remiss av hemställan till ägarna av Regionteatern
Blekinge Kronoberg om förändrat uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Regionteatern Blekinge
Kronobergs hemställan om att få ett förändrat uppdrag som även innefattar
dans. En avgörande förutsättning är att Regionteatern Blekinge Kronoberg
får budgetmässiga förutsättningar för förändringen.
Jäv
Lena Wibroe (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Andreas Wilsson (M) ersätter Lena Wibroe (M) som 2:a vice ordförande.
Bakgrund
Kronobergs län har länge varit en vit fläck på landets danskarta och en
infrastruktur för dans som konstform har saknats. Region Kronoberg och
Växjö kommun har gjort satsningar för att stärka dansen, bl.a. utökat utbudet
av dans som scenkonst.
Dock saknas fortfarande fundamentala delar i infrastrukturen för
danskonsten, bl.a. en professionell dansscen och en scenkonstinstitution som
producerar dans. Regionteatern Blekinge Kronoberg har sedan ett antal år
tagit steget mot att utvecklas till en modern scenkonstinstitution med fokus
även på dans. En sådan utveckling skulle stärka danskonsten i Växjö
kommun och i regionen. I Växjö kommuns fullmäktigebudget 2015 finns
danskonsten särskilt omnämnd. Dans som konstform har ingen fast struktur i
länet och här görs en satsning via Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
19(47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2015-06-10

Ärendet
Styrelsen för Regionteatern Blekinge Kronoberg föreslår ägarna att
omformulera grunduppdraget till Regionteatern Blekinge Kronoberg från
och med 2016. I teaterns strävan att utveckla en modern scenkonstinstitution
har de sedan 2012 arbetat för att bredda utbudet till att innehålla såväl teater
som dans. Dialog har förts med ägarna som ställt sig positiva till en
förändring. Därför gör Regionteatern Blekinge Kronoberg nu en hemställan
om ett förändrat uppdrag. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till
en sådan förändring av grunduppdraget under förutsättning att
budgetmässiga förutsättningar skapas av ägarna.
Beslutsunderlag
Regionteatern Blekinge Kronobergs hemställan till ägarna om förändrat
uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §50 2015-06-03
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Regionteatern Bleking Kronoberg
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§ 80

Dnr 2015-00225

Remiss av förfrågan om samarbete för kulturellt utbyte
mellan Sverige och Chile
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden tar med stor glädje emot nyheten om
etableringen av ett svenskt chilenskt kulturinstitut i Sverige. Växjö kommun
arbetar målmedvetet kring frågor om kultur och yttrandefrihet. Sedan 2012
är Växjö en del av det nationella fristadssamarbetet där vi erbjuder skydd åt
en författare eller journalist som i sitt hemland inte har möjlighet att verka
fritt.
Vi har även en lång tradition av att arbeta med vårt kulturarv och vår
utvandringshistoria. På senare tid har vi även ambitionen att förena vår
utvandringshistoria med nutida frågeställningar kring migration och
globalisering.
Vi hoppas därför att det finns möjligheter om samarbeten framöver och ser
denna korrespondens som en början till en fortsatt dialog.
Er propå om att visa utställningen av nobelpristagaren Gabriela Mistral är ett
intressant förslag. Därför kommer Kultur- och fritidsförvaltningen att
vidarebefordra ert förslag till de kulturinstitutioner och verksamheter som vi
anser kan vara relevanta i frågan. Finns intresse från någon av dessa tar de
själva kontakten med ert kulturinstitut. Vi skickar er förfrågan vidare till
Kulturparken Småland AB, Växjö bibliotek, Det Fria Ordets hus och Araby
Park Arena.
Bakgrund
Svensk chilenska kulturinstitutetet har den 22 april 2015 inkommit med
skrivelse till kommunstyrelsens ordförande om etableringen av ett svensk
chilenskt kulturinstitut i Sverige med förfrågan att starta samverkan med
Växjö kommun.
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Beslutsunderlag
Förfrågan om samarbete för kulturellt utbyte mellan Sverige och Chile
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §51 2015-06-03
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Svensk chilenska kulturinstitutet
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§ 81

Dnr 2015-00233

Art Site 6
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
arbeta fram ett konstprogram för Växjö Art Site etapp 6 med tillhörande
tidplan och budgetframställning. Avsatta medel för Art Site 6 är budgeterat
för 2015.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 175/2003 uttalat sig positivt för ett
medborgarförslag om en konstväg runt Växjösjön. Kommunstyrelsen har i §
54/2004 uppdragit åt kulturnämnden att i samråd med Växjö skönhetsråd
successivt skapa en konstväg runt Växjösjön. Kulturnämnden har därefter i §
45/2004 godkänt ett förslag till genomförandet och i § 28/2007 gett kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan.
Kommunfullmäktige anvisade i budget 2008 kulturnämnden medel för att i
samråd med tekniska nämnden skapa konstvägen runt Växjösjön. Samma år
uppfördes skulpturen Durus och Mollis som det första verket i konsstråket
vilket benämns Växjö Art Site. 2010 invigdes Spegelbollen och påföljande
år kom Drinking Tree på plats. 2012 uppfördes etapp 4 i form av In the
Shade of the Sun. Etapp 4 fick formen av ett minnesmärke över
invandringen till Växjö kommun i enlighet med ett medborgarförslag. Etapp
5 är under produktion och har tema ”Det fria ordet”.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag av beslut §52 2015-06-03
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§ 82

Dnr 2015-00232

Kultur- och fritidspolitiskt program för Växjö kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att internbudgeten ersätter tidigare
dokument, Växjö kommuns Fritidspolitiska mål och Växjö kommuns
kulturpolitiska program.
2. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att fatta
samma beslut.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2008 Växjö kommuns Fritidspolitiska mål, §
162/2008 och 2009 Växjö kommuns kulturpolitiska program, 2009-09-22, §
201. En diskussion har förts om behovet av ett kultur- och fritidspolitiskt
program. Andra kommuner i Sverige har valt olika vägar kring program.
Några kommuner har lagt stor energi på processen att arbeta fram ett
programdokument medan andra kommuner valt att avskaffa programmen.
Genom att avskaffa programmen blir det tydligare att internbudgeten är det
dokument som styr verksamheten, även på lång sikt. En tydligare styrning
och uppföljning blir möjlig.
Ärendet
Kulturnämnden och Fritidsnämnden har arbetat fram ett Kulturpolitiskt
program och Fritidspolitiska mål som antagits av kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar nu fullmäktige att program och
mål ersätts av internbudgeten för att få en tydligare styrning av
verksamheten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §53 2015-06-03
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
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§ 83

Dnr 2015-00185

Medborgarförslag om att bygga ett badhus i Ingelstad
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen att
behovet av ett nytt badhus i Ingelstad inte är prioriterat utifrån kultur- och
fritidsnämndens bedömning.
Bakgrund
En medborgare i Ingelstad föreslår att kommunen bygger ett badhus med
bastu och pool i Ingelstad.
Ärendet
Ett badhus med pool, bastu och omklädningsrum kräver en byggnadsyta på
ca 500 m2. Kostnaden för en sådan anläggning bedöms ligga på 30 000
kronor per m2.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att anlägga ett nytt badhus i Ingelstad
Kommunfullmäktiges beslut §218 2014-10-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §54 2015-06-03
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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§ 84

Dnr 2015-00170

Kartläggning av bostadsnära spontanytor
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden antar rapporten Kartläggning av
bostadsnära spontanytor.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån rapporten ta fram
förslag på plan för framtida prioriteringar av spontanytor i Växjö
stad.
3. Karteringen av ytorna publiceras i handläggarkartan.
4.

Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att
anta riktlinjer för avstånd mellan bostad och spontanyta, rapporten
bifogas för kännedom.

Bakgrund
Fritidsnämnden gav i § 19/2013 förvaltningen i uppdrag att kartlägga
tillgången till bostadsnära spontanytor i Växjö stad.
Miljöer för spontanidrott skapar sociala mötesplatser och främjar fysisk
aktivitet och folkhälsa. Avståndet och tillgängligheten från bostaden till en
anläggning har en avgörande betydelse för om människor är fysiskt aktiva
eller inte. Forskning visar att ju fler anläggningar det finns i ett
bostadsområde eller i dess närhet, desto högre sannolikhet att de boende är
regelbundet fysiskt aktiva.
Ett flertal medborgarförslag har pekat på önskemål och behov av fler
spontanytor och näridrottsplatser.
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Fritidsnämnden gav i § 73/2012 kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
i samband med en kommande kartläggning vad gäller behovet av fler
näridrottsplatser och spontanytor ska behovet av fler basketplaner utomhus
ses över.
Vidare gav fritidsnämnden i § 84/2012 kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att identifiera och kartlägga behovet av en BMX-yta i samband med
kartläggningen av spontanytor och näridrottsplatser under 2013.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för spontanytor i stadsplaneringen
Rapport – kartläggning av bostadsnära spontytor
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Tekniska nämnden
Skol- och barnomsorgsnämnden
Byggnadsnämnden
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§ 85

Dnr 2015-00186

Hyror och avgifter 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen fastställer förslag till hyror och avgifter
2016.
Bakgrund
Förvaltningschefen har redovisat förslag till ändring av nu gällande hyror
och avgifter.
Beslutsunderlag
Förslag, hyror och taxor för år 2016
Sammanställning – ändring av taxor
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §56 2015-06-03
Yrkanden
Håkan Frizén (V) yrkar på att konstlabbets kostnad för barn tas bort.
Eva Johansson (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Medley AB
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§ 86

Dnr 2015-00207

Remiss av motion om att göra Växjö till föreningarnas
stad
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besvarar motionen med att det redan idag finns
många mötesplatser föreningar kan mötas på, såsom Vårstad, Expansiva
Växjö, Kulturnatten och Etablering genom förening.
I dag har föreningar möjlighet till bidrag från både Kultur- och
fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Nämnden för arbete och välfärd.
Föreningar har möjlighet till att marknadsföra föreningen och skapa
kontaktnät för dessa bidrag.
Det finns även ett stort mörkertal kring antal föreningar i kommunen, vilket
gör det svårt att nå ut med likvärdig information. Föreningar med bidrag och
befintlig kontakt med kommunen skulle gynnas, medan de utan skulle
missgynnas då informationen kring en ”Föreningens Dag” skulle vara svår
att nå ut med.
Bakgrund
Håkan Engdahl (SD) har inkommit med motion till kommunfullmäktige om
att arrangera en ”Föreningarnas dag” där föreningarna kan mötas upp och
visa att man finns, som en mässa för föreningar. Mässan skulle enligt
förslaget arrangeras i exempelvis Tipshallen.
Förslagsställaren framhåller att det finns en stark tradition av föreningsliv i
Sverige, men att det upplevs som att föreningar och potentiella medlemmar
ibland har svårt att nå varandra. Håkan skriver vidare att han upplever att det
många gånger är slumpen och att man känner någon som avgör vilken
förening man kommer in i.
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Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer med förslagsställaren om att
deltagande i föreningslivet är viktig ur ett socialt perspektiv och kan också
vara ett första steg på vägen in på arbetsmarknaden.
Förvaltningen delar också bilden av att det för den enskilde individen kan
vara svårt att få en överblick och kunskap om det utbud som finns inom
föreningslivet idag.
Föreningarnas dag är en god tanke för att visa på det utbud som finns och
detta är något som man försökt att genomföra vid tre tillfällen tidigare men
vid två av dessa har man tvingats ställa in på grund av ett allt för svalt
deltagande från föreningarna. Ett tillfälle genomfördes, 2008, och då deltog
21 av de 450 inbjudna föreningarna. Återkopplingen från föreningarna är att
det inte finns tillräckligt med ideella resurser för att genomföra även detta.
De har fullt upp med att bedriva den dagliga verksamheten och allt som
krävs för att få den att fungera. Dessutom är det svårt för många
idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet utan att vara i sin rätta miljö.
Föreningarna är dock i grunden positiva till en möjlighet att marknadsföra
sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Motion om att göra Växjö till föreningarnas stad
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §57 2015-06-03
Yrkanden
Rose- Marie Holmqvist (S) med instämmande av Cecilia Lundin Danielsson
(S) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden besvarar motionen med att det
redan idag finns många mötesplatser föreningar kan mötas på, såsom
Vårstad, Expansiva Växjö, Kulturnatten och Etablering genom förening.
Eva Johansson (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut
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Beslutsordning
Ordförande ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
Håkan Engdahl
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§ 87

Dnr 2015-00208

Översyn priser bowlinghallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen vid
låg beläggning av bowlinghallen kan sänka priset per bana för att locka fler
personer att bowla.
Bakgrund
Periodvis har bowlinghallen låg beläggning. För att öka anläggningens
attraktionskraft och intäkter vill kultur- och fritidsförvaltningen ha möjlighet
att på kort varsel kunna sänka priserna för banhyra och på så sätt få fler att
bowla.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §58 2015-06-03
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§ 88

Dnr 2015-00237

Framtida planer för bowlingverksamheten
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnen beslutar att hålla den kommunala bowlinghallen
öppen till minst den 31 maj 2016. Under förutsättning att de nya aktörerna
lever upp till minst samma villkor som idag sedan stängs den kommunala
verksamheten.
Bakgrund
Fritidsnämnden fattade 2014, FN 2014-00104 § 104, följande beslut om
bowlinghallens framtid:
Fritidsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet att avveckla
bowlingverksamheten när det finns andra intressenter som kan driva
verksamheten med långsiktiga avtal.
Barn, ungdomar, funktionsnedsatta och föreningar ska omfattas av minst
samma villkor som idag.
En aktör har inkommit med skrivelse till förvaltningen där de beskriver att
de arbetar med att starta en ny nöjesverksamhet i Växjö
centrum innehållande 10 bowlingbanor. Ambitionen är att verksamheten ska
starta i oktober 2015. De har varit i kontakt med bowlingföreningarna i
Växjö för att diskutera planer och göra dem delaktiga i projektet.
Ytterligare en aktör har för avsikt att starta bowlingverksamhet i Växjö, med
placering på Arenastaden. I detta förslag planeras 10-14 banor. Även med
denna aktör förs dialog om föreningarnas behov.
Vilken av anläggningarna som bäst tillmötesgår föreningarnas önskemål är
ännu oklart.
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Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har träffat båda aktörerna och gör
bedömningen att anläggningen kommer att uppfylla de behov som finns från
föreningarna och gruppen av funktionsnedsatta som nyttjar den kommunala
anläggningen. Aktörerna är lyhörda för de behov och de synpunkter som
lyfts.
För att säkerställa att föreningarna har en fungerande anläggning för
kommande säsong som startar i augusti föreslås att den kommunala
anläggningen håller öppet parallellt med den nya fram till och med
säsongens slut våren 2016.
Beslutsunderlag
Skrivelse om ny bowlingverksamhet i Växjö
Kultur- och fritidsnämndens förslag §59 2015-06-03
Beslutet skickas till
För kännedom
Malin Berggren och Philip Ståhlgren
Team Växjö bowling
Växjö Allmänna IS
Växjö Norra IF
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§ 89

Dnr 2015-00222

Remiss av motion om upprustning av motionsspår i
Åryd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att behovet av upprustning av
kommunens elljusspår ska beaktas i nämndens kommande budgetarbete.
Bakgrund
Det nuvarande elljusspåret i Åryd är ca 1 100 meter långt. Ytterligare ca
1 300 meter har förberetts för elljusspår. Utmed denna del har marken röjts
och grovplanerats. Det som saknas är nergrävning av belysningskabel,
montering av elljusstolpar och uppgrusning av sträckan. Motionärerna
föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden rustar upp resterande delen av
Åryds elljusspår som därmed skulle bli totalt ca 2,5 km långt.
Ärendet
Förvaltningen bedömer att återställning resterande del av elljusspåret
kommer att kosta ca 800 000 kronor förutsatt att man slipper sprängning för
stolpar och kablar. I samband med en sådan byggnation bör den befintliga
belysningen bytas ut till LED armaturer och befintlig luftledning grävas ner
för att minimera strömavbrott och ledningsskador vid storm. Kostnad för
åtgärda hela elljusspåret inklusive byte av stolpar bedöms kosta ca 1 500 000
kronor.
Beslutsunderlag
Motion om upprustning av motionsspår i Åryd
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §60 2015-06-03
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige
Anders Lindoff
Eva- Marie Rasmusson
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§ 90

Dnr 2015-00216

Åsnentillsynen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Åsnentillsynen ett anslag på 200 000
kronor per år från och med 2015 förutsatt att övriga medfinansiärer bidrar
med samma belopp.
2. Kultur- och fritidsnämnden skickar beslutet till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Tillsynsverksamheten i sjön Åsnen bygger på bidrag från en rad finansiärer
som länsstyrelsen i Kronobergs län, Alvesta kommun, Tingsryd kommun,
Växjö kommun och Åsnens fiskevårdsområde. Verksamheten har dock
under senare år tvingats minska i omfattning på grund av att
medfinansiärernas bidrag inte följt med den allmänna prisutvecklingen.
Endast länsstyrelsen har höjt sitt bidrag i takt med prisutvecklingen.
Tillsynsverksamheten i sjön Åsnen beräknas kosta omkring en miljon kronor
om året, vilket innebär en kostnad på 200 000 kronor per nuvarande
medfinansiär. Siffran är framräknad av arbetsgruppen för Åsnentillsynen.
De stora satsningar som planeras i Åsnen med nationalparksbildande, projekt
som Destination Åsnen med fisketurism leder till en betydande ökning av
antalet besökare till området vilket i sin tur ställer krav på ökad tillsyn inte
minst för att förebygga bränder och skadegörelse hos markägarna.
Ärendet
Växjö kommun bidrar idag med 90 000 kronor per år till Åsnentillsynen och
behöver således öka anslaget med 110 000 kronor enligt förslaget. En av
kostnadsökningarna för tillsynen gäller inköp av en ny, specialbyggd båt
med dubbla stålbottnar och jetdrift för att bättre klara av att köra i grunda
vatten. Tingsryds kommun har låtit meddela att man godkänner ett anslag på
200 000 kronor till Åsnentillsynen förutsatt att övriga medfinansiärer bidrar
med samma belopp.
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Beslutsunderlag
Organisation och finansiering av tillsynsverksamheten i Åsnen 2015, 2016,
2017.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §61 2015-06-03
Yrkanden
Lena Wibroe (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tingsryds kommun
Alvesta kommun
Länsstyrelsen
Åsnens fiskevårdområde
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§ 91

Dnr 2015-00020

Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan vid
Fagrabäckskolan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ökade kostnaden i samband
med investeringen i konstgräs på Fagrabäck. Kostnadsökningen är
framförallt hänförlig till det miljövänliga granulatet och sprängningsarbeten.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner också slutbesiktningen.
Bakgrund
Enligt budgetbeslut har byggnation av konstgräsplan på Fagrabäck
genomförts till en totalkostnad på 5 000 tkr. Totalkostnaden överstiger
budgeterad kostnad med ca 750 tkr. Den ökande kostnader är framförallt
hänförlig till att miljövänligt granulat har använts samt att
sprängningsarbeten utförts. Det var inte med i den ursprungliga kalkylen.
Beslutsunderlag
Besiktningsprotokoll
Utlåtande över slutbesiktning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §62 2015-06-03
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§ 92

Dnr 2015-00034

Uppdrag att under 2011 genomföra en kartläggning av
idrottsytor ur ett könsperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner presenterad statistik.
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav i § 158/2010 fritidsnämnden i uppdrag att under
2011 genomföra en kartläggning över nyttjandet av idrottsytor ur ett
könsperspektiv.
Kultur och fritidsförvaltningen har sedan 1/7 2013 krav på att föreningar ska
närvarorapportera sin barn och ungdomsverksamhet i ett datasystem. Med
det nya systemet kan förvaltningen presentera hur könsfördelningen ser ut
för de föreningar som årligen söker verksamhetsstöd för barn och ungdomar
(5-20 år). Varje år söker ca 130 stycken föreningar verksamhetsstöd. Stödet
betalas ut först efter avslutat verksamhetsår vilket innebär att de siffror vi
kan ta fram är föregående års verksamhet. Eftersom vissa föreningar har
brutet verksamhetsår så kan inte förvaltningen ge en total årlig statistik
förrän samtliga föreningar sökt.
Av de föreningar som söker stöd är ca 75 % idrottsföreningar.
Ärendet
Statistiken presenterar hur könsfördelningen är hos de 49 stycken föreningar
som t.o.m. april månad erhållit verksamhetsstöd.
Statistiken omfattar antal godkända deltagartillfällen och unika deltagare
fördelat på kön.
Pojkar

Flickor

Deltagartillfällen

156 442

175 892

Unika deltagare

9 989

10 020

Eftersom statistiken bygger på ca 38 % av totalt antal föreningar så kan den
vara missvisande för hela föreningslivet.
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Den totala statistiken kommer att fr.o.m. i år presenteras som nyckeltal i
årsbokslutet.
Förvaltningen arbetar med att ta fram ett statistikverktyg som ska underlätta
framtagning av mer detaljerad statistik såsom åldersgrupperingar, när på
dygnet man är aktiv m.m.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §63 2015-06-03
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige
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§ 93

Dnr 2015-00238

Beslut om tak för lokal- och anläggningsstödet - Friskis
& Svettis (IF Friskvård)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beviljar ett lokal- och anläggningsstöd om
20 000 kr till IF Friskvård i Växjö (Friskis & Svettis Växjö) för föreningens
verksamhetsår 2014.
Bakgrund
För föreningar med höga lokalkostnader i förhållande till omfattningen av
föreningens barn- och ungdomsverksamhet kan nämnden besluta om ett tak
för lokal och anläggningsstödet. Beslutet innebär en gräns för hur stort stödet
tillåts vara oavsett föreningens kostnader.
Föreningen IF Friskvård i Växjö har lämnat in en ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2014. I ansökan redovisar föreningen en kostnad för
föreningens hyrda lokaler på 301 598 kr. Föreningen redovisar också att man
för barn och ungdomar haft 20 stycken godkända sammankomster.
IF Friskvård i Växjö startade sin verksamhet 7/1 - 2014. På årsmötet 2015
bytte föreningen namn till Friskis & Svettis Växjö. Föreningen har under sitt
första år rekryterat närmare 900 medlemmar. Under året har föreningen hyrt
in sig i fyra olika lokaler och föreningen beskriver i sin
verksamhetsberättelse att en egen permanent lokal där man kan bedriva all
sin verksamhet är av största betydelse för föreningens framtid.
Ärendet
Föreningen har redovisat höga kostnader i förhållande till antal godkända
sammankomster. IF Friskvård har under året byggt upp en ny verksamhet där
största delen varit för vuxna.
Förvaltningens bedömning är att 20 000 kr är en rimlig nivå på stöd för
föreningens verksamhet 2014.
Bedömningen baseras på jämförelser med andra föreningar och att
föreningen är under utveckling.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §64 2015-06-03
Beslutet skickas till
För kännedom
IF Friskvård i Växjö (Friskis & Svettis Växjö)
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§ 94

Dnr 2015-00086

KF- uppdrag om att utreda ridsportens behov och
utmaningar i Växjö kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar fördela särskilt stöd för akuta åtgärder
på ridanläggningarna under 2015 utifrån förvaltningens föreslagna principer.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att utreda
ridsportens behov och utmaningar i Växjö kommun.
Uppdraget grundar sig Ann-Kristin Lindquists (S) motion från den 6 januari
2014, där hon föreslagit att fritidsnämnden i samråd med kommunens
ridklubbar får i uppdrag att utreda frågan om en centralt belägen arena för
ridsport i Växjö.
Fritidsnämnden har i § 27 2014-03-10 yttrat sig positivt över motionen.
Nämnden håller med om att en utredning kring ridsporten i Växjö bör göras.
En sådan utredning bör dock enligt nämnden belysa vilka behov och
utmaningar som finns för ridsporten i Växjö.
Kommunfullmäktige har den 20 maj 2014 § 117 beslutat att bifalla motionen
och att uppdra åt fritidsnämnden att utreda ridsportens behov och utmaningar
i Växjö kommun.
Uppdragetsomfattning utgörs av:
1. Statusbesiktning av ridanläggningarna i Växjö kommun.
2. En nulägesbeskrivning av ridklubbarna och deras framtida
ambitioner och behov för verksamheten.
3. En översikt av ridskolan och ridsportens roll i samhället
4. Övervägande och rekommendationer vad gäller utveckling och
investeringar inom ridsporten i Växjö kommun.
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Detta ärende utgör en första del av punkt fyra och kommer att kompletteras.
De statusbesiktningar som genomförts av WSP visar på ett stort behov av
åtgärder på dem fem föreningsägda ridanläggningarna. WSPs rapport lyfter
fram förslag på prioriteringar och även en klassificering av åtgärderna utifrån
vilka åtgärder som behövs för att uppfylla lagkrav, säkerhet med mera, samt
vilka åtgärder som behövs för fastighetsunderhåll och för
verksamhetsutveckling.
Föreningarnas egna ekonomiska möjligheter att vidta de framlyfta åtgärderna
är ytterst begränsade.
Nämnden har en avsatt budget om totalt 1 000 000 kr för ridsporten 2015.
Av dessa beräknas 300 000 kr användas till pågående fördjupad
projektering/utredning av Växjö ridklubbs stall enligt förslag från WSP.
Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att de kvarstående 700 000 kr av den
budget som finns avsatt för ridsporten 2015 fördelas till föreningarnas behov
av åtgärder för att uppfylla lagkrav och säkerhet. Den totala beräknade
summan för dessa åtgärder uppgår till ca 4 000 000 kr. Därför är
förvaltningens bedömning att endast lagkravs- och säkerhetsåtgärder som
klassificerats som prioritet ett i WSPs rapport och som också föreningarna
själva bedömer vara mest akut prioriteras under 2015.
Fördelning av stöd föreslås fördelas för nedanstående åtgärder
Braås ponny- och
ridklubb

Lammhults ridklubb
Theleborgs
ryttarsällskap

Växjöorterns
fältrittklubb
Växjö ridklubb
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Vattenläcka pumphus
Uppriktning av fundament på förråd
Förbättra vattenkvalitet samt inköp varmvatten
beredare
Renovering södra gaveln
Ny vattenlösning
Fuktskada och ventilationsrum
Ny stallinredning, lilla ponnystallet byggs om och mindre
renovering av B-stall, plan tas fram för framtida
ombyggnation av B-stall
Avloppslösning, infiltrationsanläggning
Förvaltningen avvaktar rapport utifrån den utökade
projekteringen/utredningen.
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Storleken på stödet för respektive förening bör grundas på offertunderlag för
de olika åtgärdena. Offerterna ska ha inkommit från föreningarna senast 26
juni för att förvaltningen ska hinna bedöma ansökningarna och fördela
stödet. Stödet kräver i grunden ingen egen kontantinsats som motprestation
från föreningen men beroende på storleken på ansökningarna kan bidraget
behöva begränsas till en lägre nivå för att vi ska hålla oss inom tillgänglig
budget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut §65 2015-06-03
Yrkanden
Håkan Frizén (V) med instämmande av Eva Johansson (C) yrkar bifall på
liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige
Theleborgs ryttarsällskap
Braås ponny- och ridklubb
Lammhults ridklubb
Växjöortens fältrittklubb
Växjö ridklubb
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§ 95

Dnr 2015-00081

Remiss av IFK Lammhults ansökan om kommunalt lån
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till IFK Lammhults ansökan
om kommunalt lån och har inget att erinra mot IFK Lammhults upphandling
av ny konstgräsplan på Norrvalla idrottsplats i Lammhult.
Bakgrund
IFK Lammhult önskar bygga en ny konstgräsplan på nuvarande grusplanen
vid Norrvalla idrottsplats. För det har man begärt in tre anbud från olika
entreprenörer där lägst pris har lämnats av Maskin & Mekan i Växjö för
markarbetena och Unisport Scandinavia AB för leverantör av konstgräset.
Fritidsnämnden har 2014-06-16 yttrat sig positivt över IFK Lammhults
ansökan om kommunalt lån. Föreningen bedömdes uppfylla kriterierna för
kommunalt lån men ansökan avstyrktes med hänvisning till att potten inom
låneramen var slut.
Ärendet
Den föreslagna entreprenören för markarbetena har tidigare genomfört
konstgräsbyggnation och har erfarenhet av detta. Konstgräsleverantören är
för närvarande marknadsledande på i branschen. Vad gäller anbudsgivarnas
kapacitet att genomföra konstgräsprojektet i Lammhult ser förvaltningen
inga hinder för. Föreningen kommer att kunna ansöka om lokal- och
anläggningsstöd enligt gällande bidragsregler för de årliga driftskostnaderna
i form av räntekostnader och andra lånekostnader såsom
uppläggningsavgifter och liknande.
Beslutsunderlag
Inkomna anbud
Kommunstyrelsen § 220 2014-08-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag §68 2015-06-10
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 96

Dnr 17

Övrigt
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
Cenneth Quick (M) tackar för besöken på några av kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter och frågar hur arenaservice
arbetssituation ser ut.
Förvaltningschefen svarar.
Håkan Frizén (V) undrar vad de arvoderade timmarna för gruppmöten
innefattar.
Ordföranden svarar.
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