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§ 97

Dnr 60

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 65

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Dnr 2018-00003

Informationsärenden 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen informerar om nomineringarna för årets
kronobergare.
Förvaltningschefen informerar om planerna för kultur- och
fritidsförvaltningen under 2019. Under 2019 kommer bland annat
beslut fattas kring ny simhall/simarena.
Förvaltningschefen informerar om mötet kring hästsporten i Växjö
kommun.
Förvaltningschefen informerar om nya bibliotekschefen. Den nya
bibliotekschefen börjar sin tjänst den 1 mars.
2. Ordförandens information
Ordföranden informerar om uppgörelsen med vaktmästarna.
Ordföranden informerar om utdelningen av årets kulturkommun i
Stockholm.
Ordföranden informerar om presidiets resa till Stockholm för att
närvara vid ICORN mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 2018-00134

Redovisning av arbetsutskottets protokoll till nämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets
protokoll. Nämnden godkänner även redovisningen av de delegationsbeslut
arbetsutskottet fattat som framgår av protokollet.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska de beslut som fattas på delegation redovisas till
nämnden vid första tillfälle. Därmed redovisas arbetsutskottets protokoll från
det senaste sammanträdet. I protokollet framgår vilka beslut arbetsutskottet
fattat på delegation från nämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-12-13.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-12-05.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 2018-00001

Redovisning av delegeringsbeslut 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFN 41. 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 13 december att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Utbetalning av bidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Dnr 2018-00002

Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter t o m november 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för kulturoch fritidsnämndens verksamheter till och med november 2018.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i skrivelse ekonomisk rapport för
kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och med november 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr 2018-00087

Investeringsbidrag för år 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsstöd till föreningar enligt
bilaga 1. Stödet verkställs under förutsättning att beslutad internbudget 2019
medger detta.
Bakgrund
I kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 finns 1 miljon kronor till
investeringsstöd för föreningar. Fördelningen sker vid ett tillfälle per år.
Ansökan ska göras senast 1 oktober för kommande år.
Inför 2019 finns ytterligare medel att fördela som investeringsstöd med
anledning av kvarvarande medel från tidigare år och genom omfördelning av
medel från projektstöd. Totalt finns därmed 1 540 000 kr att fördela.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 82.
Kultur- och fritidschefen har i en skrivelse den 21 november 2018 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår bland annat att
den totala kostnaden för investeringsbidragen 2019 uppgår till 1 538 649
kronor. Motiveringen till förvaltningschefens förslag till fördelning finns i
bilaga 1 till skrivelsen.
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 skicks till
För kännedom
Berörda föreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Dnr 2018-00114

Projektstöd för år 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektstöd till föreningar enligt bilaga
1. Stödet verkställs under förutsättningar att beslutad internbudget 2019
medger detta.
Bakgrund
I kultur- och fritidsnämndens budget finns för år 2019 1 miljon kronor för
projektstöd till föreningar. Fördelning sker vid ett tillfälle per år. Ansökan
görs senast 1 oktober för kommande år.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 83.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-21.
Bilaga 1, förslag till fördelning av projektstöd.
Ansökningar om projektstöd.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr 2018-00089

Hyror och avgifter för år 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar samma kategorier som finns för
övriga hyresobjekt ska tillämpas även i simhallen, det vill säga
Föreningstaxa och Övriga. De föreningar som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet får lokal- och anläggningsstöd precis som
tidigare.
2. Detta beslut kompletterar kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut
i § 78/2018 om hyror och avgifter för 2019.

Bakgrund
I tidigare förslag till Hyror och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2019
beslutades om två taxor i Växjö Simhall. Den ena benämndes som Barn- och
ungdomsförening (tidigare Simhallsföreningstaxa) och den andra som
Övriga. I tidigare dialog med Medley har det framgått att enbart föreningar
som fått tider fördelade av kultur- och fritidsförvaltningen i samband med
den årliga fördelningen av tider har debiterats med Simhallsföreningstaxa.
Det har nu framkommit att så inte varit fallet utan alla verksamma föreningar
i Växjö Simhall har debiterats med Simhallsföreningstaxa. Därför skulle den
nya taxeändringen innebära en ökad lokalhyra i multibassängen för en
förening utan barn- och ungdomsverksamhet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 86.
Förvaltningschefen har i en skrivelse 2018-11-01 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att föreslår att samma
kategorier som finns för övriga hyresobjekt ska tillämpas även i simhallen,
det vill säga Föreningstaxa och Övriga. De föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet får lokal- och anläggningsstöd precis som tidigare.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Medley, Växjö simhall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr 2018-00125

Överenskommelse mellan Växjö kommun och Region
Kronoberg kring Scensommar Kronoberg 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner överenskommelsen mellan
Växjö kommun och Region Kronoberg gällande Scensommar
Kronoberg 2019.
2. Paragrafen ovanför förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Växjö kommun och Region Kronoberg samarbetar inom kulturområdet. I
syfte att skapa samarbetsstrukturer och utveckla arrangörskapet för att bl.a.
säkerställa kultur i hela Kronoberg har önskemål framförts om en
regionalisering av Växjö kommuns koncept Scensommar. Dialog har skett
vid presidieöverläggning mellan kulturnämnden Region Kronoberg och
kultur- och fritidsnämnden Växjö kommun. Ett förslag på ett pilotprojekt
under 2019 har arbetats fram. Projektet är helt finansierat av Region
Kronoberg samt övriga kommuner. Enligt förslaget ska en överenskommelse
godkännas av respektive nämnd. Region Kronoberg godkände
överenskommelsen i § 59 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 88
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-20
Rapport: Överenskommelse mellan Växjö kommun och Region kronoberg
kring scensommar kronoberg 2019.
Yrkanden
Eva Johansson (C) tillsammans med en enhällig nämnd yrkar bifall till
liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt Eva Johanssons (C) yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Region Kronoberg
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Dnr 2018-00014

Långsiktigt kulturstöd från år 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar långsiktigt stöd från 2019 enligt
bilaga 1. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram
tillsammans. Stödet verkställs under förutsättning att beslutade
internbudget medger detta.
2. Pengarna tas från verksamheten 31522 – Långsiktigt kulturstöd
3. Paragraferna ovanför förklaras omedelbart justerade.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden kan i enlighet med regelverk KN § 53/2005 ge
ett långsiktigt kulturstöd. Föreningar och organisationer listade i bilaga 1 är
mottagare av stödformen och har tillskrivit nämnden med ansökan om ett
förnyat stöd.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 89.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-27
Förvaltningschefens skrivelse långsiktigt kulturstöd daterad 2018-11-29
Flera avtal med parterna: Långsiktigt kulturstöd 2019
Flera ansökningar: Långsiktigt kulturstöd
Yrkanden
Håkan Frizén (V) yrkar bifall 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
Berörda föreningar och organisationer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Dnr 2018-00119

Långsiktigt kulturstöd från år 2019: Musica Vitae
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Musica Vitae/Musik i Syd
ett långsiktigt kulturstöd på 1 997 000 kronor år 2019 med
uppräkning år 2020 i enlighet med Växjö kommuns rutin för
kulturinstitutioner. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram
tillsammans (separat bilaga). Stödet verkställs under förutsättning att
beslutad internbudget 2019 medger detta.
Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd –
kulturinstitutioner, 2019 års internbudget.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2018 ge Musica Vitae/Musik
i Syd ett projektstöd på 400 000 kronor inför 40-årsjubileet som
genomförs säsongen 2019/2020.
Pengarna tas från verksamhet 31531 Kulturprojekt, 2018 års
internbudget.
3. Paragraferna ovanför förklaras omedelbart justerade.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har enligt reglemente från kommunfullmäktige
ansvar för ekonomiskt stöd till organisationer med verksamhet inom
kulturområdet. Stöd beviljas i enlighet med regelverket KN § 53/2005.
Musica Vitae/Musik i Syd har inkommit med en skrivelse om stöd för
verksamhet år 2019 och år 2020. Utöver stöd för ordinarie verksamhet
omfattar ansökan stöd för tonsättarbeställningar och särskilda arrangemang i
samband med 40-årsjubileet säsongen 2019/2020. Orkestern önskar utveckla
sitt nationellt uppmärksammade jämställdhetsarbete och de har för avsikt att
under jubileumssäsongen beställa ny musik till flertalet huvudproduktioner
samt bjuda in musiker och artister som fått sin musikaliska grund i Växjö
men som nu verkar internationellt. En större galaföreställning planeras under
jubileumssäsongen.
Musica Vitae/Musik i Syd erhöll under 2018 ett långsiktigt kulturstöd på
1 947 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 90.
Bilaga Långsiktigt kulturstöd år 2019 och år 2020 Musica Vitae/ Musik i
Syd
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-20
Ansökan 2018-10-25
Beslutet skickas till
För kännedom
Musica Vitae
Musik i Syd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Dnr 2018-00120

Långsiktigt kulturstöd från år 2019: Musik i syd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Musik i Syd ett långsiktigt
kulturstöd på 1 191 000 kronor år 2019. Beloppet består av en
uppräkning av 2018 års stöd till 1 131 000 kronor samt ett nytt
tilläggsuppdrag för Tengstrandfestivalen på 60 000 kronor per år. År
2020 räknas stödet för grunduppdraget upp i enlighet med Växjö
kommuns rutin för kulturinstitutioner. I stödet ingår uppdrag som
parterna arbetar fram tillsammans (separat bilaga). Stödet verkställs
under förutsättning att beslutad internbudget medger detta.
2. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd –
kulturinstitutioner, 2019 års internbudget.
3. Paragraferna ovanför förklaras omedelbart justerade.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har enligt reglemente från kommunfullmäktige
ansvar för ekonomiskt stöd till organisationer med verksamhet inom
kulturområdet. Stöd beviljas i enlighet med regelverket KN § 53/2005.
Musik i Syd erhöll under 2018 ett långsiktigt kulturstöd på 1 103 645 kronor.
Musik i Syd har framfört önskemål att som tilläggsuppdrag få arrangera
Tengstrandfestivalen.
2018-01-18 ingick Växjö kommun och Musik i Syd ett nyttjanderättsavtal
avseende 40 dagar i Christina Nilsson-salen med biutrymmen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott förslag § 91.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-21.
Bilaga Långsiktigt kulturstöd år 2019 och år 2020 Musik i Syd

Justerandes sign
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Beslutet skickas till
För kännedom
Musik i Syd

Justerandes sign
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§ 110

Dnr 2018-00115

Braås Ponny och Ridklubb - Ansökan om extra stöd på
grund av ökade foderkostnader
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Braås ponny- och ridklubb ett särskilt
stöd om 85 000 kr med anledning av minskade intäkter och ökade kostnader
under 2018. Detta bidrag är villkorat att föreningen uppfyller de krav som
ställs från förvaltningen i skrivelse daterad 2018-11-20.
Bakgrund
Braås ponny- och ridklubbar har inkommit med ansökan om stöd för ökade
foderkostnader med anledning av sommarens torka.
Eftersom detta är ett stöd utöver nämndens ordinarie stöd har bedömning
gjorts utifrån föreningens ekonomiska situation, per den 31 oktober 2018 och
prognos för årets avslutande månader. Den visar tydligt på att föreningen har
haft kraftigt minskade intäkter med anledning av personal som slutat som i
sin tur lett till att lektioner ställts in och utövare sökt sig till annan klubb.
Föreningen har dessutom valt avstå sin största inkomstkälla, Bilbingo, med
anledning av för få ideella krafter för att driva evenemanget. För att ändå
kunna driva verksamhet har föreningen fått hyra in ridlärare vilket varit en
väldigt kostsam lösning. Utifrån detta har föreningen inga marginaler att
klara de ökade foderkostnaderna som uppkommit med anledning av
sommarens kraftiga torka.
Föreningens verksamhet är i nuläget ännu inte återställd. För att säkerställa
att föreningen vidtar de åtgärder som krävs för en hållbar ekonomisk framtid
är bidraget villkorat med följande:
•
•
•
•

Ekonomisk rapport skickas till kultur- och fritidsförvaltningen
månadsvis, under hela 2019
Föreningen ska inkomma med beskrivning av årlig ränta och
amortering samt bindningstid på befintliga lån som härleds till
föreningens anläggning, före utbetalning av bidrag
Presentera en hållbar budget framåt, med en tydlig plan för hur de
återigen ska kunna öka sina intäkter på kort och lång sikt, före
utbetalning av bidrag
Kompetens i styrelsen (finns det t ex ekonomisk kompetens och
kontrollfunktioner), presenteras före utbetalning
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•
•

Underhållsplan om föreningen äger sin egen anläggning, lämnas i
samband med budget 2019, dock senast sista mars 2019
Föreningens revisor bör bedöma om det finns en rimlig möjlighet att
rädda föreningen eller om konkurs är ett bättre alternativ i samband
med årsredovisningen och revidering av 2018.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 93.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-20.
Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader.
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 kännedom
Braås ponny- och ridklubb
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§ 111

Dnr 2018-00110

Växjö Ridklubb - Ansökan om extra stöd på grund av
ökade foderkostnader
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Växjö Ridklubbs ansökan om extra stöd.
Bakgrund
Växjö Ridklubb har inkommit med ansökan om stöd för ökade
foderkostnader med anledning av sommarens torka.
Eftersom detta är ett stöd utöver nämndens ordinarie stöd har bedömning
gjorts utifrån föreningens ekonomiska situation, per den 31 oktober 2018 och
prognos för årets avslutande månader. Den visar föreningens likviditet och
betalningsförmåga. Bedömningen är att föreningen kommer att klara denna
kostnad i nuläget vilket också bekräftas av föreningen.
I samband med ansökan om lokal- och anläggningsstöd för 2018 som görs
efter avslutat verksamhetsår har föreningen möjlighet att få stöd för denna
typ av kostnader i efterhand.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 94.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-21.
Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Ridklubb
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§ 112

Dnr 2018-00126

Lokal -och anläggningsstöd till vissa föreningar år 2019
för år 2018 års verksamhet - bidragstak
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar lokal- och anläggningsstöd för 2019,
baserat på 2018 års föreningsverksamhet, enligt bilaga 1. För föreningar som
berörs av en sänkning av lokal- och anläggningsstöd på en nivå över 15 000
kronor justeras sänkningen på två år, sänkningar på över 30 000 kronor
justeras på tre år. Detta för att ge föreningarna en möjlighet att anpassa
sänkningen av stöd i förhållande till sin verksamhet.
Stödet verkställs under förutsättning att beslutad Internbudget 2019 medger
detta.
Bakgrund
Ordförande Eva Johansson informerar om syftet med bidragstaket.
Enligt gällande regler för stöd till fritidsverksamhet utgår lokal- och
anläggningsstöd med högst 55% av godkända kostnader när det gäller egen
anläggning. För förhyrd lokal/anläggning utgår högst 45% av godkända
lokalkostnader.
För de föreningar som har höga lokal- och anläggningskostnader i
förhållande till den verksamhet för barn och unga som bedrivs fastställer
kultur- och fritidsnämnden årligen ett maxbelopp för lokal- och
anläggningsstöd. Det är omfattningen av föreningens barn- och
ungdomsverksamhet i förhållande till de lokal- och anläggningskostnader
föreningen redovisar som ligger till grund för bedömning av nivå på stöd.
Beslut av takbelopp utgår från bedömningsgrunder enligt Kultur och
fritidsnämndens beslut § 80/2017. Takbeloppet beräknas utifrån nyckeltal
som visar lokal- och anläggningsstöd per aktivitetstillfälle (inräknat
schablonstöd för drift av anläggning för föreningar som är berättigade till
detta). Takbeloppet är satt utifrån jämförelsekostnader för motsvarande
lokaler och huruvida lokalerna är ändamålsenliga för barn- och
ungdomsverksamhet. I beräkningen tas även hänsyn till omfattning av
intäkter för regelbunden uthyrning av den stödberättigade
lokalen/anläggningen.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 85.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-21.
Bilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar
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§ 113

Dnr 2015-00052

Utredning av lokal- och anläggningsstöd till föreningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten Utredning lokaloch anläggningsstöd.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra föreslagna ändringar i lokal- och anläggningsstödet för att
träda i kraft 2020.
Bakgrund
2014 fick förvaltningen av dåvarande fritidsnämnd i uppdrag att vidare
utreda föreningarnas lokal- och anläggningsstöd (FN/2014/70). Uppdraget
bestod i att undersöka om nuvarande nivåer är rimliga, strukturerade,
förutsägbara och transparenta samt vid behov föreslå nya former. I
utredningen skulle man också ta i beaktande att det idag finns en tredje
ägandeform, där det är bolag som äger lokalerna och sedan hyr ut till
föreningen. Det finns ett behov av att se över hur dessa ska behandlas i
förhållande till övriga. Utredningen skulle ta ett helhetsgrepp kring de totala
subventionerna i kommunala anläggningar för att kunna visa på hur detta ter
i förhållande till hyresstödet för de som hyr av privat aktör.
EY anlitades för en första objektiv analys av befintlig utformning, Växjö
kommun – utredning om lokal- och anläggningsstöd, 2015. Utöver det har
förvaltningen arbetat med att ta fram mer konkreta förslag och
konsekvensanalyser inom ramen för lokal- och anläggningsstödet.
Denna rapport visar vilka totala subventioner som utgår till föreningar som
hyr kommunala anläggningar. Rapporten ger sedan förslag till förändringar
av hyresstödet i förhållande till subventionerna. Rapporten visar även på
vilket ekonomiskt stöd som utgår till föreningar med egna anläggningar och
ger förslag till en ny utformning av lokal- och anläggningsstöd enligt en
differentierad prislista. Prislistan är i form av en schablonmall för föreningar
med egna anläggningar.
Lokal- och anläggningsstödet är en viktig förutsättning för att Växjö
kommuns föreningar skall ges möjlighet att såväl hyra som att äga, drifta och
underhålla sina anläggningar.
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Bakgrunden är att föreningsstödet måste ses som en helhet vilket innefattar
bidrag, taxor, avgifter och lokalsubventioner. Målet är att skapa en
likvärdighet för föreningarna.
Utredningen visar att nuvarande lokal- och anläggningsstöd inte är likvärdigt
och transparent, nuvarande utformning:
•
•
•

av stöd till föreningar med egen anläggning är inte grundat på ett
system, utan är istället uppdelat på två olika system som inte
korrelerar på ett transparant sätt.
ger ingen tydlig förutsägbarhet över nivå på stöd till föreningar med
egen anläggning och därmed inte heller någon möjlighet att planera
långsiktigt utifrån exempelvis underhållsbehov.
av hyresstödet för kommunala anläggningar bedöms i dagsläget inte
som transparent eller likvärdigt gentemot föreningar som hyr av
privat aktör, då taxan för kommunens anläggningar omfattas av mer
eller mindre omfattande subventioner.

Utifrån identifierade brister föreslås följande förändringar för lokal- och
anläggningsstöd, hyresstöd för fritidsverksamhet samt kommunala taxor:
•

•
•

•
•
•

Lokal - och anläggningsstöd till föreningar med egna anläggningar
föreslås omvandlas till en ny schablonmodell med förbestämda
stödnivåer utifrån anläggningarnas utformning och funktion.
Schablonmodellen ersätter nuvarande procentuella stöd samt
schablonstöd för drift av anläggning.
Underhållsplaner föreslås begäras in från föreningar, som bilaga till
den årliga bidragsansökan, för att ligga till grund för den långsiktiga
planeringen.
Utbetalning av Lokal- och anläggningsstöd till föreningar med egen
anläggning ändras till utbetalning för innevarande år, till skillnad
ifrån idag där utbetalning görs upp till 3 månader efter avslutat
verksamhetsår.
Hyresstödet till föreningar som hyr kommunala lokaler tas bort och
stödet utgörs därmed enbart av direkt hyressubvention.
Revidering av taxekategorierna för hyror i kommunala anläggningar
för ökad transparens.
Vidare översyn behöver genomföras avseende hyresstöd till de som
hyr av annan aktör än kommunen.
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Förslagen som lyfts är kostnadsneutrala för nämnden och innebär således
ingen kostnadsökning i förhållande till dagens budget. Däremot kommer det
vid övergångsåret till nya modellen krävas dubbla utbetalningar till
föreningarna under samma verksamhetsår, då de får stöd för föregående år
utifrån nuvarande modell och även stöd för innevarande år utifrån nya
modellen. Det kommer att krävas en ändring av redovisningsprinciper.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 95.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-22.
Rapport: Lokal- och anläggningsstöd 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda bidragsberättigade föreningar
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§ 114

Dnr 2017-00135

Skrivelse från Växjö TS och Växjö Tennis AB om
framtidsfunderingar kring Strandbjörkshallen och
utomhusbanorna i Strandbjörket
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från och med 2019 kan Växjö TS
ansöka om lokal- och anläggningsstöd för den hyreskostnad de har gentemot
Växjö Tennis AB.
Bakgrund
Växjö TS och Växjö Tennis AB har inkommit med skrivelse om ett antal
åtgärder de är i behov av för att säkerställa föreningens och bolagets framtid
kopplat till de behov av åtgärder som finns i deras anläggning,
Strandbjörkshallen med tillhörande utomhusbanor.
Kommunstyrelsen har i 2018-11-06 § 378 beslutat om att avslå
lösningsförslagen som presenterades i skrivelsen med undantag för den
punkt som berör lokal- och anläggningsstöd till föreningen. Denna fråga
lämnades över till Kultur- och fritidsnämnden.
Vid Växjö TS övertagande av Strandbjörkshallen från kommunen beslutades
om ett årligt driftsbidrag till. Detta bidrag ersatte då föreningens rätt till
lokal- och anläggningsstöd. Här finns idag anledning att göra en annan
bedömning utifrån likvärdighetsprincipen då andra föreningar som äger
bolag vilka i sin tur äger anläggning. Utifrån likvärdighet bör Växjö tennis
AB fortsatt erhålla årligt driftsbidrag medan föreningen ska ha rätt att ansöka
om lokal- och anläggningsstöd för sina anläggningskostnader.
Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)
Finansiering inom ram nej, ange
det som saknar finansiering.
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader

Ca 150 tkr beroende på hyresnivå
Ja

Växjö TS har inget skrivet hyresavtal gentemot bolaget och hyresnivån har
enligt uppgift från föreningen/bolaget varierat över tid utifrån vad som
bedömts rimligt. Hyran har dock legat mellan 300 tkr – 350 tkr,
hyresstödsnivån ligger på 45 % av godkända kostnader vid förhyrning.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 96.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-21.
Rapport: Statusbesiktning Strandbjörkshallen.
Skrivelse från Växjö TS och Växjö Tennis AB om framtidsfunderingar kring
Strandbjörket.
Yrkanden
Håkan Frizén (V) yrkar bifall till 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
Växjö TS
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
31 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-12-20

§ 115

Dnr 2018-00108

Ansökan om utökat driftbidrag för Växjö 4H-gård 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Växjö 4H-klubb en höjning av
driftstödet med 50 000 kronor, från 450 000 kronor till 500 000 kronor under
2019 för verksamheten på Växjö 4H-gård.
Bakgrund
Särskilt driftstöd har årligen beviljats av kultur- och fritidsnämnden till
Växjö 4H-klubb med 240 000 kr. För 2018 beviljades för föreningen ett
utökat driftstöd på 450 000 kr för verksamheten på 4H-gården. Inför 2019
års beslut har föreningen inkommit med en ansökan om ytterligare utökat
driftstöd.
Växjö 4H-klubb driver gården och dess verksamhet. Föreningen bedriver
verksamhet för medlemmar, läger- och lovverksamhet, djurskötargrupper,
studiebesök från förskolor och boenden, djurguidningar med mera. Gården
är även alltid öppen för allmänheten.
Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad
Finansiering inom ram nej, ange
det som saknar finansiering.
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader

500 tkr
Ja
Kultur och fritidsnämnden

Utökade kostnader såsom personalkostnader i form av gårdsföreståndare,
underhållskostnader, djurkostnader och veterinärkostnader ligger till grund
för behovet av ytterligare stöd. Offentligt förevisning av djur enligt
djurskyddsförordningen ställer högre krav vilket också medför ökade
kostnader.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 97.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-26.
Ansökan om utökat driftbidrag för Växjö 4H-gård 2019.
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Yrkanden
Eva Johansson (C) yrkar bifall till att formuleringen en höjning av driftstödet
med 50 000 kronor, från 450 000 kronor till 500 000 kronor under 2019 för
verksamheten på Växjö 4H-gård, läggs till i beslutet.
Lena Wibroe (M) yrkar bifall till Eva Johanssons (C) yrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt Eva Johanssons (C) yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö 4H-klubb
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§ 116

Dnr 2018-00129

Ny sporthall/bibliotek i Teleborg
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i
samarbete med lokalförsörjningsgruppen genomföra förstudie och
analys av nya och av gamla idrottsytor inomhus samt det integrerade
folk- och skolbiblioteket på Teleborg.
2. Förvaltningschefen uppdras att återkomma med konsekvensanalys
innehållande skisser och preliminär kalkyl inför beslut om
projektstart.
Bakgrund
Växjö kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då
kommunen hade 56 004 invånare. Befolkningstillväxt är en vanligt
förekommande indikator på en regions attraktivitet. Under 2018 har
kommunen en folkmängd på över 90 000 invånare och enligt prognoserna
kommer kommunen ha 100 000 invånare redan 2024.
En stark befolkningstillväxt innebär också en utmaning med att möta upp ett
större behov av allmännyttiga lokaler, bostäder verksamhetsytor m.m.
För att möta upp befintliga behov liksom framtida behov krävs en bra
planering och genomtänkta investeringar.
Utredning av strategisk anläggningsförsörjning 2014
Under 2014 genomförde Ernst & Young en utredning för att ge bättre
underlag för en framtida planering av befintliga och tillkommande
anläggningar.
Utredningen uppdelades i tre delar:
• Befintliga anläggningar
• Befolkning
• Omvärld/bransch
Dessa delar mynnade sedan ut i en analys som belyste behovet av vilken typ
av anläggningar som behövs och vart i staden de lämpligast bör placeras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
34 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-12-20

Utdrag från rapportens sammanfattning:
- Fritidsnämnden bör i sin översyn se över om nuvarande lokaler kan nyttjas
mer och i vilken mån optimalt resursutnyttjande kan uppnås även på helger
och sena kvällar.
- Vid genomgång och analys av kommunens prognostiserade
befolkningsutveckling för perioden 2013–2021 framgår att befolkningen
beräknas öka, framförallt i Växjö tätort och i stadsdelsområdena Teleborg,
Räppe, Araby och Väster. Vad gäller barn och unga i åldersgruppen 6–15 år
förväntas även antalet barn öka under perioden, framförallt i
stadsdelsområdena Teleborg och Hovshaga.
Inom kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde indikeras att nämnden
kommer vara i behov av att utöka befintliga aktivitetsytor för att kunna möta
framtida befolkningsutveckling och behov. Vid sammanställning av
nuvarande aktivitetsyta per invånare och befolkningsprognos, är vår
bedömning att nämnden särskilt bör beakta utbyggnad av aktivitetsytor i de
norra, västra och södra stadsdelarna i Växjö tätort. Behoven i dessa områden
förväntas ytterligare öka mot bakgrund av de nya områden som planläggs i
staden.
Utbildningsnämnden beslutade § 135/2017 att ge förvaltningen i uppdrag att
i samarbete med Lokalförsörjningsgruppen och VÖFAB genomföra fortsatt
projektering avseende till- och ombyggnad av Teleborg centrumskola samt
återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan med investeringsutgift och hyra baserad på upprättad kalkyl.
Projekteringen avseende om- och tillbyggnad av Teleborg Centrumskolan
visar att möjligheterna att tillskapa platser enligt det behov som demografin
visar fram till 2025 är begränsade.
Teleborgshallen, där både Teleborg Centrumskolan och Ljungfälleskolan har
sin idrott- och hälsa verksamhet idag är fullbelagd och har inte plats för fler
bokningar. Detta gör att en ny sporthall skulle kunna planeras vid ny
högstadieskola vilket bör utredas. Teleborgshallen är i behov av renovering
och det är en anläggning med möjligheter att bygga till. Där kommer då att
finnas möjligheter att skapa föreningslokaler.
På Telestadshöjden är detaljplanen i sitt slutskede. Där finns en skol tomt för
cirka 350 elever och en privat aktör avser att bygga en skola där. Driften
planeras att upphandlas genom fristående aktör. Skoltomtens area är
begränsad och om lokaler byggs för 350 elever med tillgång till erforderlig
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friyta är bedömningen att det kan bli svårt att rymma annat än en idrottshall
för verksamheten på tomten.
Idag är Folkbiblioteket samlokaliserat med skolans bibliotek. Förstudien får
utvisa huruvida folkbiblioteket ska vara kvar, flytta med till ny skola eller
om andra lokaler kan hittas för verksamheten.
I och med att Utbildningsförvaltningen ser över lokaliseringen av ny skola
samt att Kultur och fritidsförvaltningen är i behov av nya idrottsytor
inomhus på Teleborg, så behöver Kultur och fritidsförvaltningen och
Utbildningsförvaltningen tillsammans utreda bästa placering på sina lokaler.
Detta innebär att man behöver göra konsekvensanalys på befintliga
anläggningar och nya anläggningar och vilka följdeffekter det kan få.
Demografi
Stadsdelen Teleborg kommer fram till 2025 att öka sitt invånarantal med
knappt 2000 personer.
Miljö
Kommunens krav och beslutade mål beträffande träbyggnadsstrategi,
energiplan, tillgänglighet kommer att uppnås och Miljöbyggnad silver
kommer att vara styrande.
Ekonomi
En översiktlig kalkyl upprättas i samband med förprojekteringen som
presenteras vid projektstart.
Tidsplan
Arbetet bör vara klart under 2019.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 87
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse 2018-11-28.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Lokalförsörjningsgruppen
För kännedom
Vöfab
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§ 117

Dnr 2018-00127

Driftbidrag till vissa föreningar 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar driftstöd till föreningar 2019 enligt
bilaga 1. Stödet verkställs under förutsättning att beslutad internbudget 2019
medger detta.
Bakgrund
Föreningar som inte är berättigade till stöd inom det generella regelverket
kan erhålla driftstöd av kultur- och fritidsnämnden efter särskilt beslut. Den
totala kostnaden uppgår till 448 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 84.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-21.
Bilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar
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§ 118

Dnr 2018-00033

Projektansökan - Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Regionteatern Blekinge
Kronoberg/Region Kronoberg ett projektstöd på högst 175 000
kronor för rubricerat projekt under 2019.
Stödet verkställs under förutsättning att beslutad internbudget 2019
medger detta. Beslutet förutsätter även att övriga berörda finansiärer
(Region Kronoberg, Region Blekinge, Kulturrådet, Regionteatern
Blekinge Kronoberg) avsätter minst motsvarande summa till
projektet.
Rapport med ekonomisk redovisning och uppgift om måluppfyllelse
ska inlämnas senast två månader efter att projektet är genomfört.
2. Pengarna tas från verksamhet 31531 Kulturprojekt, 2019 års
internbudget.
3. Paragraferna ovanför förklaras omedelbart justerade.
Jäv
Lena Wibroe (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Anders Jeppsson (M)
ersätter.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har enligt reglemente från kommunfullmäktige
ansvar för ekonomiskt stöd till organisationer med verksamhet inom
kulturområdet. Stöd beviljas i enlighet med regelverket KN § 53/2005.
Region Kronoberg har inkommit med en ansökan om ett stöd på 175 000
kronor för år två av projektet ”Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscen”. Projektet pågår 2018-03-01 – 2021-02-28. Region
Kronoberg är projektägare och Regionteatern Blekinge Kronoberg är
genomförarorganisation.
Projektet ska bl.a. utveckla hållbara arbetsmetoder för ökad tillgänglighet
och breddad delaktighet i kulturlivet och omfattar intern kompetens- och
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verksamhetsutveckling. Den verksamhet och de produktioner som görs
under medborgarscenens paraply kommer Växjö kommun till del. Ansökan
för år två omfattar behov av resurser för att till projektet knyta en
följeforskning.
Kultur- och fritidsnämnden beviljade i § 30/2018 ett projektstöd på 50 000 kr
för projektets första år.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 98.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-21.
Rapport 2018-11-22: Underlag medborgarscen
Rapport 2018-02-15: Förändringslogik Medborgarscen
Rapport 2018-02-15: Utkast projektansökan till Kulturrådet
Protokoll 2018-03-21: § 26
Protokoll 2018-04-05: §30
Skrivelse 2018-02-15: Medel till projekt Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Region Kronoberg
Regionteatern Blekinge Kronoberg
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§ 119

Dnr 2018-00131

Satsningar ridsport 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela särskilt stöd för akuta
åtgärder på ridskoleanläggningarna under 2019 utifrån förvaltningens
föreslagna principer. Stödet verkställs under förutsättning att beslutad
Internbudget 2019 medger detta.
Bakgrund
De statusbesiktningar som genomförts 2015 av företaget WSP visar på ett
stort behov av åtgärder på de fem föreningsägda ridanläggningarna i Växjö
kommun. WSP:s rapport lyfter fram förslag på prioriteringar och
klassificering utifrån vilka åtgärder som behövs för att uppfylla lagkrav och
säkerhet samt vilka åtgärder som behövs för fastighetsunderhåll och för
verksamhetsutveckling. Resultat och analyser som genomförts under 2017 i
projektet ridsportens framtid i Växjö kommun har utöver WSP:s
statusrapport legat till grund för bedömningen utifrån uppdaterade
behovsanalyser. Insatserna är mycket viktiga då föreningarnas egna
ekonomiska möjligheter att vidta de framlyfta åtgärderna är ytterst
begränsade. Insatserna är inte en långsiktig lösning på anläggningarnas
omfattande brister, men ger en förbättrad möjlighet för ridskoleföreningarna
att bedriva sin verksamhet i nuläget utifrån rådande förutsättningar.
Kultur- och fritidsnämnden har i förslag till internbudget för 2019 avsatt 1
600 000 kr till ridsporten. Dessutom finns 255 000 kronor kvar från 2018 års
ridsportsmedel att fördela, totalt att fördela inför 2019 är således 1 855 000
kr.
Av dessa föreslås 600 000 kr omfördelas till lokal- och anläggningsstödet till
förmån för ett långsiktigt höjt stöd till ridsportsföreningarna.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att de kvarstående 1 255 000 kr
fördelas till föreningarnas behov av åtgärder för att uppfylla lagkrav och
säkerhet samt akuta behov i förhållande till föreningarnas ekonomi och
verksamhet.
Fördelning av 2019 års stöd föreslås fördelas till föreningarna utefter ett
maxbelopp för respektive förening. Offerter för de särskilda insatserna styr
därefter den exakta summan för beviljande av stöd.
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Stödet för respektive förening grundas på offertunderlag för de olika
åtgärderna. Offerterna ska ha inkommit från föreningarna senast 15 februari
2019. Stödet kräver i grunden ingen egen kontantinsats som motprestation
från föreningen men beroende på storleken på offerten kan bidraget behöva
begränsas till en lägre nivå för att vi ska hålla oss inom tillgänglig budget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag § 100.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-11-29.
Rapport: Förslag till fördelning av ridsportsmedel.
Beslutet skickas till
För kännedom
Braås Ponny- och Ridklubb
Växjö Ridklubb
Växjöortens Fältrittklubb
Lammhults Ridklubb
Theleborgs Ryttarsällskap
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§ 120

Dnr 17

Övrigt
Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om 2019 års sammanträdesdatum.
Förvaltningschefen svarar.
Förvaltningschefen informerar om introduktion för kultur- och
fritidsnämndens nya politiker.
Ordföranden sammanfattar de senaste fyra åren och tackar nämnden.
Rose-Marie Holmqvist (S) tackar ordföranden och resten av nämnden.
Lena Wibroe (M) tackar ordföranden och resten av nämnden.
Förvaltningschefen tackar ordföranden och hela kultur- och fritidsnämnden
för denna mandatperiod.
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