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§ 124

Dnr 2020-00008

Val av justerare
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Otto Lindlöf (S) till att justera
protokollet.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens ska besluta om vem som ska justera
protokollet tillsammans med ordförande.
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§ 125

Dnr 7520

Fastställande av dagordning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i
kallelsen.
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§ 126

Dnr 2020-00009

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ingen allmänhet närvarade vid mötet för att ställa frågor. Kultur- och
fritidsnämnden anser frågestunden vara genomförd.
Bakgrund
Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med
allmänhetens frågestund. Vem som helst har under denna punkt
möjlighet att ställa frågor till nämndens politiker.
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§ 127

Dnr 2020-00010

Information från förvaltningen, ledamöter och
ersättare
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Information kopplat till corona/covid-19:
• Förvaltningen håller stort fokus på utvecklingen och följer de råd och
riktlinjer som finns, både nationellt och lokalt, till exempel jobbar nu all
administrativ personal hemifrån och alla möten hålls digitalt.
• All programverksamhet inom biblioteket, konsthallen och Det fria
ordets hus har ställts in till och med 2021-01-31.
• Biblioteket och dess filialer är fortfarande öppna förutom
filialbiblioteket på Tallgården som har stängt för tillfället.
• Araby Park Arena har just nu ingen öppen verksamhet för allmänheten
men lokalerna går att boka av föreningar för deras verksamhet.
Förvaltningschef Tomas Ekelius gör en kort summering av arbetet under
året. Det har präglats av de omställningar, omprioriteringar och
nytänkande som har behövt göras på grund av coronapandemin.
Fritidschef Jessica Råhlin informerar:
• Förhoppningen är att invigningen av Årets friluftskommun 2021
kommer att ske i samband med Kulturnatten i slutet av januari.
• Växjö TS har fått sänkt driftsstöd med 24 tkr årligen sedan 2009. De
har nu ifrågasatt sänkningen och eftersom inga underlag har kunnat
hittas som styrker sänkningen kommer de att få en rättning 10 år
tillbaka i tiden. Stödet kommer från och med 2020 att betalas ut enligt
deras ursprungliga avtal från 2001 om 1 mkr årligen.
Kulturchef Anna-Karin Axelsson informerar:
• Alla kommuner i regionen och Region Kronoberg vill vara med i
Scensommar även 2021. Ett mer långsiktigt avtal kommer att arbetas
fram.
• Renovering görs av logerna på teatern som blivit vattenskadade och ett
enklare ljudsystem köps in.
• Planering av en alternativ Kulturnatt pågår. Det kommer att bli filmade
inslag och ljusinstallationer. Det blir endast aktiviteter utomhus.
Definitivt beslut om genomförandet av Kulturnatten kommer i början av
januari.
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• En extra satsning har kunnat göras på biblioteket under sista delen av
året. Begränsningen av nedladdning av e-medier har tagits bort och
utnyttjandet har mer än fördubblats.
• Konstverket Blenda har monterats permanent i Linnéparken. På grund
av corona har ingen stor invigning kunnat hållas utan istället gjorts
digitalt.
• En ny utställning av den kommunala konstsamlingen planeras under
våren.
• Istället för det vanliga genomförandet av Kronobergs bokmässa på
biblioteket blev det filmade inslag där författare och förlag har fått
presentera sig och ett tryckt häfte.
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§ 128

Dnr 2020-00041

Inkomna handlingar för kännedom
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en redovisning av inkomna
handlingar för kännedom.
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§ 129

Dnr 2020-00011

Redovisning av delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på
delegation av kultur- och fritidsnämnden. Enligt kommunallagen
(2017:725) 6 kap 37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift
att besluta i stället för nämnden i vissa ärenden. Redovisningen i
rapporten gäller delegationsbeslut registrerade under perioden 5
november till och med 9 december 2020.
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§ 130

Dnr 2020-00012

Ekonomisk redovisning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för
kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och med november 2020.
Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning daterad 2020-12-15
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§ 131

Dnr 2020-00091

Medborgarförslag om ett gemensamt samarbete för
biblioteken i Kronoberg
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Samarbete kring
en gemensam katalog och webbsida för biblioteken i Kronoberg kommer
inte att startas upp. Kultur- och fritidsnämnden menar att det
utvecklade samarbete som redan idag sker ger stor tillgång till
litteraturen i länet för de som bor och verkar i Kronoberg.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om ett gemensamt samarbete för biblioteken i
Region Kronoberg - Kronobiblioteken har lämnats in.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 93/2020 föreslagit följande beslut:
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Samarbete kring
en gemensam katalog och webbsida för biblioteken i Kronoberg kommer
inte att startas upp. Kultur- och fritidsnämnden menar att det
utvecklade samarbete som redan idag sker ger stor tillgång till
litteraturen i länet för de som bor och verkar i Kronoberg.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 17 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att Växjö bibliotek har ett gott samarbete med övriga bibliotek i
Kronobergs län. Samarbetet sker främst genom Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg. Omfattande samarbete sker kring flera olika
områden. Till exempel inom digital strategi, språkstegen och
mediestrategiskt arbete. För ett antal år sedan lyftes frågan om en
gemensam katalog och webbsida men majoriteten av biblioteken i länet
valde att inte gå vidare i frågan.
Vår bedömning just nu är att inte arbeta för en gemensam katalog och
webbsida. Det utvecklade samarbete som redan idag sker ger stor
tillgång till litteraturen i länet för de som bor och verkar i Kronoberg.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 132

Dnr 2020-00098

Medborgarförslag om utegym på Evedal
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget med att ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta förslaget vidare till projektgruppen
för Evedals utveckling.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått in ett medborgarförslag där
förslagsställaren tycker att området runt Evedal borde utvecklas med ett
utegym. Detta då många motionerar längs smalspåret och att
placeringen på utegymmet då skulle passa på Evedal. Paralleller med
Båstad som har byggt ett utegym vid havet görs i skrivningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 94/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska besvara medborgarförslaget med att ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta förslaget vidare till projektgruppen
för Evedals utveckling.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 6 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kulturoch fritidsförvaltningen bedömer förslaget som bra och intressant.
Speciellt då utegymmet kopplas ihop med alla som motionerar utmed
smalspåret och att läget för ett utegym i Evedal är bra.
Förvaltningen föreslår därför att förslaget lyfts vidare till projektgruppen
för Evedals utveckling att överväga förslaget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Projektgruppen för Evedals utveckling
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 133

Dnr 2020-00106

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar internbudget för 2021 med
redaktionell ändring av förtydligande gällande ramjusteringen från
kommunstyrelsen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter i kultur- och fritidsnämnden reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Håkan Franzén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Varje år fastställs kommande periods uppdrag och budget.
Kommunfullmäktige och nämnd uppdrar åt förvaltningen att genomföra
vissa uppdrag, samt följa upp och analysera ett antal nyckeltal.
Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 med
verksamhetsplan för 2022–2023 har kultur- och fritidsnämnden fått en
ekonomisk ram på 186 100 tkr (exklusive effekten av 18 mnkr som ännu
ej nämndfördelats).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 95/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska anta internbudget för 2021.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 2 december redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Otto Lindlöf (S) med instämmande av Ellen Sjömålen (S), Håkan Frizén
(V), Stefan Lindstig (S), Marko Kosonen (S) och Cecilia Lundin Danielsson
(S): Kultur- och fritidsnämnden antar internbudget för 2021 med tillägg
av Socialdemokraternas och Vänsterpartiets tilläggsyrkanden. Se ärende
KFN 2020-00106.
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Christer Svensson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
1. Verka för fortsatt utveckling av kommunens sjöar som gemenskapsoch rekreationsområden. (Inom ram).
2. Utred och avveckla stöd som inte fullgott representerar och levererar
i enighet med demokratiska värden. (Inom ram).
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Lena Wibroe (M), Annika
Nilsson (C), Lena Johansson (MP) och Magnus Stenbenke (L): Bifall till
arbetsutskottets förslag med redaktionell ändring med förtydligande
gällande ramjusteringen från kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar om kultur- och fritidsnämnden
vill besluta enligt Otto Lindlöfs (S) yrkande, Christer Svenssons (SD)
yrkande eller eget yrkande och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt eget yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande Jon Malmqvist (KD) utser eget yrkande som huvudförslag i
omröstningen och frågar sen om Otto Lindlöfs yrkande eller Christer
Svenssons yrkade ska utgöra motförslag. Ordförande konstaterar att
Otto Lindlöfs yrkande ska utgöra motförslag.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande omröstningsordning i
omröstning om att utse motförslag till huvudförslaget:
Ja för att rösta på Otto Lindlöfs yrkande.
Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden utser Otto Lindlöfs yrkande till motförslag
till huvudförslaget med röstsiffrorna 6 mot 1. 8 ledamöter avstod. Se
omröstningsbilaga 1.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner därefter följande
omröstningsordning i omröstningen mellan Jon Malmqvists yrkande och
Otto Lindlöfs yrkande:
Ja för att rösta på Jon Malmqvists yrkande.
Nej för att rösta på Otto Lindlöfs yrkande.
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Omröstningsresultat
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Jon Malmqvists yrkande med
8 röster mot 6 röster. 1 ledamot avstod. Se omröstningsbilaga 2.
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Omröstningsbilaga 1:
Ledamöter

Tjänstgörande Ja
ersättare

Nej

Lena Wibroe, M

Avstår Frånvarande
Avstår

Otto Lindlöf, S

Ja

Glenn Nilsson, M

Avstår

Agneta Skoglund, M

Avstår

Hans-Erik Fransson,
M

Avstår

Annika Nilsson, C

Avstår

Magnus Stenbenke, L

Avstår

Lena Johansson, MP

Avstår

Cecilia Lundin
Danielsson, S

Ja

Ellen Sjömålen, S

Ja

Marko Kosonen, S

Ja

Stefan Lindstig, S

Ja

Håkan Frizén, V

Ja

Christer Svensson, SD

Nej

Jon Malmqvist, KD

Avstår

Totalt

6

1

8

Ja

Nej

Avstår Frånvarande

Omröstningsbilaga 2:
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare

Lena Wibroe, M

Ja

Otto Lindlöf, S
Glenn Nilsson, M
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Agneta Skoglund, M

Ja

Hans-Erik Fransson,
M

Ja

Annika Nilsson, C

Ja

Magnus Stenbenke, L

Ja

Lena Johansson, MP

Ja

Cecilia Lundin
Danielsson, S

Nej

Ellen Sjömålen, S

Nej

Marko Kosonen, S

Nej

Stefan Lindstig, S

Nej

Håkan Frizén, V

Nej

Christer Svensson, SD

Avstår

Jon Malmqvist, KD

Ja

Totalt

8

6

1

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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§ 134

Dnr 2020-00109

Extra kulturstöd 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2020 ge Musik i Syd ett extra
kulturstöd på 200 000 kronor varav 100 000 kronor för vidareutveckling
av satsning på digital kultur och 100 000 kronor för att övergripande
samordna och marknadsföra jubileumsaktiviteterna kring Christina
Nilsson 2021.
2. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd
kulturinstitutioner, kultur- och fritidsnämndens budget 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2020 ge Musica Vitae/Musik i
Syd ett extra kulturstöd på 200 000 kronor.
4. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd
kulturinstitutioner, kultur- och fritidsnämndens budget 2020.
5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Filmregion Sydost ett
kulturstöd på 200 000 kr för föreslaget projekt att genom film lyfta
Kronobergs litterära arv och det fria ordet.
6. Pengarna tas från verksamhet 31515 Det fria ordets hus, kultur- och
fritidsnämndens budget 2020.
Bakgrund
Musik i Syd har framfört behov av extra stöd för att kunna
vidareutveckla verksamhetens satsning på digitala kulturupplevelser och
behov av extra resurser för att samordna och marknadsföra
jubileumsaktiviteterna kring Christina Nilsson 2021. Musica Vitae har
framfört behov av ett extra stöd för orkesterverksamheten. Filmregion
Sydost har föreslagit ett filmprojekt med fokus på de tre författarna Pär
Lagerkvist, Elin Wägner och Vilhelm Moberg samt yttrandefrihet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 96/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2020 ge Musik i Syd ett extra
kulturstöd på 200 000 kronor varav 100 000 kronor för vidareutveckling
av satsning på digital kultur och 100 000 kronor för att övergripande
samordna och marknadsföra jubileumsaktiviteterna kring Christina
Nilsson 2021.
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2. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd
kulturinstitutioner, kultur- och fritidsnämndens budget 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2020 ge Musica Vitae/Musik i
Syd ett extra kulturstöd på 200 000 kronor.
4. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd
kulturinstitutioner, kultur- och fritidsnämndens budget 2020.
5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Filmregion Sydost ett
kulturstöd på 200 000 kr för föreslaget projekt att genom film lyfta
Kronobergs litterära arv och det fria ordet.
6. Pengarna tas från verksamhet 31515 Det fria ordets hus, kultur- och
fritidsnämndens budget 2020.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 25 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att stöden utgör en insats i syfte att vidareutveckla upplevelser. I Växjö
kommuns budget har kultur- och fritidsnämnden som uppdrag att satsa
på digitala aktiviteter. Det fria ordets hus har i uppdrag att genom
verksamheten bland annat lyfta kommunens litterära arv och
yttrandefrihetsfrågor.
Yrkanden
Lena Johansson (MP) med instämmande av Lena Wibroe (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag
Beslutet skickas till
För kännedom
Musik i Syd
Musica Vitae
Filmregion Sydost
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§ 135

Dnr 2020-00110

Extra fritidsstöd 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett extra fritidsstöd om 460 000
kronor enligt bilaga 1, extra stöd fritid 2020-11-27.
Bakgrund
Med anledning av coronapandemin har flera föreningsaktiviteter ställts
in/inte varit genomförbara under året och därför prognostiseras ett
överskott inom nämndens budget för föreningsstöd.
Förvaltningen mottog 66 ansökningar om extra stöd när
kommunstyrelsen gav möjlighet för föreningar att ansöka. Avsatt budget
räckte inte till alla ansökningar. Det fanns flera ansökningar som skulle
ha stor betydelse för föreningarnas verksamheter som därmed fick
avslag. Genom det prognostiserade överskottet har kultur- och
fritidsnämnden möjlighet att dela ut ett extra föreningsstöd till några av
de föreningar som fått avslag.
I ansökan till Investeringsstöd 2021 hade två föreningar ansökt om stöd
för inköp som inte faller under regelverket för investeringsstöd, Inköpen
är viktiga för föreningarnas verksamhet och föreslås därför beviljas
ekonomiskt stöd från nämndens prognostiserade överskott.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 97/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska bevilja ett extra fritidsstöd om 460 000 kronor enligt
bilaga 1, extra stöd fritid 2020-11-27.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 27 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att genom
det prognostiserade överskottet i budget 2020 fördelas ett extra
fritidsstöd till några föreningar som fått avslag på sina ansökningar till
kommunstyrelsens Extra stöd. Motivering för ansökningar finns i bilaga
1, extra stöd fritid 2020-11-27.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar
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§ 136

Dnr 2020-00070

Fördelning av resterande medel ridsport 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela kvarvarande medel (378
tkr) av det särskilda stödet för akuta åtgärder på ridskoleanläggningarna
under 2020 med prioritering av åtgärder som behövs utifrån
djurskyddslagen, arbetsmiljölagstiftning och föreningens verksamhet.
Resterande av Kultur- och Fritidsnämndens ridsportmedel fördelas
enligt följande:
Förening
Växjö Ridklubb
Lammhults Ridklubb
Braås Ponny och
Ridklubb
Totalt:

Prioriterat behov
Vägg lilla ridhuset
Utökning parkering
Harvmatta

Beräknat bidrag
231 000 kr
140 000 kr
7 000 kr
378 000 kr

Pengarna betalas ut efter redovisad faktiskt kostnad med maximalt ovan
angivet belopp för varje insats.
Bakgrund
De statusbesiktningar som genomfördes 2015 av företaget WSP visar på
ett stort behov av åtgärder på de fem föreningsägda ridanläggningarna i
Växjö kommun. 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.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 98 lämnat följande förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela kvarvarande medel (378
tkr) av det särskilda stödet för akuta åtgärder på ridskoleanläggningarna
under 2020 med prioritering av åtgärder som behövs utifrån
djurskyddslagen, arbetsmiljölagstiftning och föreningens verksamhet.
Resterande av kultur- och fritidsnämndens ridsportmedel fördelas
enligt följande:
Förening
Prioriterat behov
Beräknat bidrag
Växjö Ridklubb
Vägg lilla ridhuset
231 000 kr
Lammhults Ridklubb
Utökning parkering
140 000 kr
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Braås Ponny och
Ridklubb
Totalt:

Harvmatta

7 000 kr
378 000 kr

Pengarna betalas ut efter redovisad faktiskt kostnad med maximalt ovan
angivet belopp för varje insats.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 19 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland att
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 under 2020 avsatt 1 000 000 kr till
ridsporten som fördelades tidigare i år. Kvar av dessa medel finns 378
tkr som enligt förslag fördelas på tre föreningar utifrån samma underlag
som tidigare fördelning gjordes samt utifrån uppdaterade behov från
samtliga 5 ridklubbar. Fördelningen 2020 har grundats på en bedömning
av vilka insatser som är prioriterade samt genomförbara inom ramen för
budget.
Yrkanden
Håkan Frizén (V) med instämmande av Christer Svensson (SD), Lena
Wibroe (M), Agneta Skoglund (M), Annika Nilsson (C), Glenn Nilsson (M)
och Lena Johansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Ridklubb
Braås Ponny och Ridklubb
Växjöortens Fältrittklubb
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§ 137

Dnr 2020-00103

Stöd till en aktiv fritid: Växjö Skate 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Växjö Skate Stöd till en aktiv fritid
med 395 000 kronor.
Bakgrund
Växjö Skate driver Fläkten-Växjö Skatehall åtta månader om året med
ett öppethållande på trettio timmar per vecka. Hallen är öppen för alla
och utrustning finns att tillgå gratis för alla som behöver. Föreningen
bedriver öppen verksamhet, skateskola, särskilda tider för nybörjare och
tjejer. Sommartid bedriver föreningen aktiviteter i skateparken på
Spetsamossen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 99/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska bevilja Växjö Skate Stöd till en aktiv fritid med 395
000 kronor.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 19 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Stöd till
en aktiv fritid beviljas för drift av hallen samt föreningens verksamhet.
Stödet erhålls för idrottsfrämjande och inkluderande insatser för barn
och ungdomar. Föreningen bedriver en bred och öppen verksamhet som
är tillgänglig för alla genom låga medlems- och åkavgifter och genom att
tillhandahålla låneutrustning till dem som behöver.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Skate
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§ 138

Dnr 2020-00104

Ansökan om projektbidrag: Sister City Soccer Cup
2020-2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektet Sister City Soccer Cup ett
stöd på 178 000 kronor.
Efter genomförandet ska styrgruppen inkomma med redovisning av det
ekonomiska utfallet samt en mindre rapport/utvärdering av
arrangemanget till förvaltningen.
Om utbytesarrangemanget i USA 2021 ej kan genomföras av någon
anledning, exempelvis på grund av rådande coronapandemi, ska dialog
tas med förvaltningen om hantering av utbetalda medel. Om resan inte
blir av ska stödet återbetalas, om resan skjuts på framtiden kan stödet
kvarstå till kommande resa.
Bakgrund
Sister City Soccer Cup är ett 2-årsprojekt för fotboll, socialt och
kulturellt utbyte som funnits sedan 1999. Totalt har mer än 1 200
ungdomar mellan 15 och 16 år från Växjö kommun deltagit. Erfarenheten
visar att utbytet har blivit en utmärkt sporre för att få ungdomar i de
övre tonåren att fortsätta att satsa på sin idrott.
Utbytet genomförs i projektform och som samverkan mellan de fem
fotbollsklubbarna: Braås GoIF (Räppe GoIF), Ingelstad IK, IFK Lammhult,
Rottne IF och Växjö DFF. Vid behov tillfrågas även fler av kommunens
föreningar för att fylla lagen med spelare. Vartannat år genomförs cupen
i Sverige och vartannat år i Duluth.
Projektet har beviljats ett årligt stöd om 100 000 kr för utbytet.
Vartannat år när resan till USA genomförs får projektet ytterligare 1200
kr per deltagare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 100/2020 lämnat följande förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektet Sister City Soccer Cup ett
stöd på 178 000 kronor.
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Efter genomförandet ska styrgruppen inkomma med redovisning av det
ekonomiska utfallet samt en mindre rapport/utvärdering av
arrangemanget till förvaltningen.
Om utbytesarrangemanget i USA 2021 ej kan genomföras av någon
anledning, exempelvis på grund av rådande coronapandemi, ska dialog
tas med förvaltningen om hantering av utbetalda medel. Om resan inte
blir av ska stödet återbetalas, om resan skjuts på framtiden kan stödet
kvarstå till kommande resa.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 20 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
projektets planerade resa med 65 deltagare 2020 fick ställas in på grund
av pågående pandemi covid-19. Projektet ansöker om att få stödet för
2020 utbetalt trots utebliven resa då de planerar att åka med ytterligare
en årskull 2021 istället. Beloppet grundas på antal deltagare. Projektet
ges möjlighet att ansöka om ytterligare stöd för de tillkommande
deltagarna 2021.
Beslutet skickas till
För kännedom
Styrgruppen för projektet Sister City Soccer Cup
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§ 139

Dnr 2020-00093

Driftstöd till vissa föreningar 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar driftstöd till föreningar 2021 enligt
bilaga 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar driftstöd till föreningar 2021
enligt bilaga 1, underlag till driftstöd 2020-11-26.
Bakgrund
Föreningar som inte är berättigade till stöd inom det generella
regelverket kan erhålla driftstöd av kultur- och fritidsnämnden efter
särskilt beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 101 föreslagit att kultur- och fritidsnämnden ska
bevilja driftstöd till föreningar 2021 enligt bilaga 1, underlag till driftstöd
2020-11-26.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 18 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar
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§ 140

Dnr 2020-00092

Lokal- och anläggningsstöd till vissa föreningar år bidragstak
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar lokal- och anläggningsstöd för 2021,
baserat på 2020 års föreningsverksamhet, enligt bilaga 1, underlag till
bidragstak 2021 2020-11-26. 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.
Bakgrund
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 sin verksamhet för barn och unga
fastställer kultur- och fritidsnämnden årligen ett maxbelopp för lokaloch anläggningsstöd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 102/2020 föreslagit följande beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beviljar lokal- och anläggningsstöd för 2021,
baserat på 2020 års föreningsverksamhet, enligt bilaga 1, underlag till
bidragstak 2021 2020-11-26. 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.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 18 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att takbeloppet beräknas utifrån nyckeltal (500 kr) som visar lokal- och
anläggningsstöd per aktivitetstillfälle (inräknat schablonstöd för drift av
anläggning för föreningar som är berättigade till detta).
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar
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§ 141

Dnr 2020-00082

Projektstöd år 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela projektstöd till
föreningar 2021 enligt bilaga 1, underlag projektstöd 2020-11-26.
Bakgrund
kultur- och fritidsnämndens budget finns för år 2021 femhundra tusen
kronor för projektstöd till föreningar. Fördelning sker vid ett tillfälle per
år. Ansökan görs senast 1 oktober för kommande år. Beslutade
projektstöd reserveras två år från beslutsdatum.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 103/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska fördela projektstöd till föreningar 2021 enligt bilaga
1, underlag projektstöd 2020-11-26.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 18 november och redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
motivering till projektstöd för ansökningar gällande 2021 finns i bilaga 1,
underlag projektstöd 2020-11-26.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar
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§ 142

Dnr 2020-00081

Investeringsstöd år 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsstöd om 2 miljoner
kronor 2021 till föreningar enligt bilaga 1, underlag investeringsstöd 2021
2020-11-27.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar ytterligare investeringsstöd 2020
med 1,4 miljoner kronor till föreningar genom omfördelning av överskott
i budget 2020 enligt bilaga 2, underlag investeringsstöd 2021 2020-11-27.
3. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökningar om investeringsstöd
enligt bilaga 3, underlag investeringsstöd 2021 2020-11-27.
Bakgrund
I kultur – och fritidsnämndens budget för 2021 finns 2 miljoner kronor
till investeringsstöd till föreningar. Beslutade investeringsstöd
reserveras två år från beslutsdatum. 2021 års ansökningar från
föreningar uppgår till totalt 5,6 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 104/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsstöd om 2 miljoner
kronor 2021 till föreningar enligt bilaga 1, underlag investeringsstöd 2021
2020-11-27.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar ytterligare investeringsstöd 2020
med 1,4 miljoner kronor till föreningar genom omfördelning av överskott
i budget 2020 enligt bilaga 2, underlag investeringsstöd 2021 2020-11-27.
3. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökningar om investeringsstöd
enligt bilaga 3, underlag investeringsstöd 2021 2020-11-27.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 18 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar
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§ 143

Dnr 2020-00084

Långsiktigt kulturstöd från år 2021: Musica Vitae
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Musica Vitae/Musik i Syd
ett långsiktigt kulturstöd på 2 085 000 kronor år 2021. År två hanteras
stödet för grunduppdraget i enlighet med Växjö kommuns rutin för
kulturinstitutioner. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram
tillsammans (separat bilaga).
2. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd
kulturinstitutioner, kultur- och fritidsnämndens budget 2021.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har enligt reglemente från
kommunfullmäktige ansvar för ekonomiskt stöd till organisationer med
verksamhet inom kulturområdet. Långsiktigt kulturstöd beviljas i
enlighet med regelverket KN § 53/2005.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 105/2020 lämnat följande förslag till beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Musica Vitae/Musik i Syd
ett långsiktigt kulturstöd på 2 085 000 kronor år 2021. År två hanteras
stödet för grunduppdraget i enlighet med Växjö kommuns rutin för
kulturinstitutioner. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram
tillsammans (separat bilaga).
2. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd
kulturinstitutioner, kultur- och fritidsnämndens budget 2021.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 25 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att i Växjö
kommuns budget har kultur- och fritidsnämnden som uppdrag att höja
det långsiktiga kulturstödet. I linje med budgeten utgör stöden en insats
i syfte att vidareutveckla upplevelser och stärka attraktiviteten.
Beslutet skickas till
För kännedom
Musica Vitae
Musik i Syd
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§ 144

Dnr 2020-00083

Långsiktigt kulturstöd från år 2021: Musik i Syd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Musik i Syd ett långsiktigt
kulturstöd på 1 243 000 kronor år 2021. År två hanteras stödet för
grunduppdraget i enlighet med Växjö kommuns rutin för
kulturinstitutioner. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram
tillsammans (bilaga 1). Till överenskommelsen hör ett nyttjanderättsavtal
gällande Christina Nilsson-salen i Växjö konserthus (bilaga 2).
2. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd
kulturinstitutioner, kultur- och fritidsnämndens budget 2021.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har enligt reglemente från
kommunfullmäktige ansvar för ekonomiskt stöd till organisationer med
verksamhet inom kulturområdet. Långsiktigt kulturstöd beviljas i
enlighet med regelverket KN § 53/2005.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 106/2020 lämnat följande förslag till beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Musik i Syd ett långsiktigt
kulturstöd på 1 243 000 kronor år 2021. År två hanteras stödet för
grunduppdraget i enlighet med Växjö kommuns rutin för
kulturinstitutioner. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram
tillsammans (bilaga 1). Till överenskommelsen hör ett nyttjanderättsavtal
gällande Christina Nilsson-salen i Växjö konserthus (bilaga 2).
2. Pengarna tas från verksamhet 31532 Långsiktigt kulturstöd
kulturinstitutioner, kultur- och fritidsnämndens budget 2021.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 25 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att i Växjö
kommuns budget har kultur- och fritidsnämnden som uppdrag att höja
det långsiktiga kulturstödet. I linje med budgeten utgör stöden en insats
i syfte att vidareutveckla upplevelser och stärka attraktiviteten.
Beslutet skickas till
För kännedom
Musik i Syd
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§ 145

Dnr 2020-00054

Långsiktigt kulturstöd från år 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar långsiktigt stöd från 2021 enligt
bilaga 1. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram tillsammans.
Stödet verkställs under förutsättning att beslutad internbudget medger
detta.
2. Pengarna tas från verksamhet 31533 – Långsiktigt kulturstöd.
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 nytt stöd eller om ett förnyat stöd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 107/2020 lämnat följande förslag till beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar långsiktigt stöd från 2021 enligt
bilaga 1. I stödet ingår uppdrag som parterna arbetar fram tillsammans.
Stödet verkställs under förutsättning att beslutad internbudget medger
detta.
2. Pengarna tas från verksamhet 31533 – Långsiktigt kulturstöd.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 25 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda föreningar och organisationer
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§ 146

Dnr 2019-00115

Biblioteksplan 2021-2024 för Växjö kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar Växjö
kommuns biblioteksplan 2021–2024.
Bakgrund
Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta
biblioteksplaner för sin verksamhet. Lagen säger att biblioteken i det
allmänna biblioteksväsendet, folk-, skol- och forskningsbibliotek, ska
verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksplanen är en
strategi för att strukturerat prioritera och styra utveckling inom
biblioteksverksamheten och genom samverkan ta tillvara befintliga
biblioteksresurser.
Biblioteksplanen omfattar folkbiblioteken och skolbiblioteken i Växjö
kommun. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbiblioteken och
utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteken.
Växjö kommuns nuvarande biblioteksplan antogs 2016-04-19 § 97 och är
en revidering av den ursprungliga biblioteksplanen som beslutades av
kulturnämnden § 167/2007. Den nuvarande planen gäller till och med år
2020.
Efter den senaste revideringen av biblioteksplanen har nya
styrdokument tillkommit på lokal, regional och nationell nivå. På lokal
nivå kan Hållbara Växjö 2030 nämnas och på nationell nivå FN:s
barnkonvention och en nationell biblioteksstrategi är under arbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 108/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska föreslå att kommunfullmäktige antar Växjö
kommuns biblioteksplan 2021–2024.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 23 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att avsikten med en ny biblioteksplan är att biblioteken i Växjö kommun
utifrån rådande styrdokument och omvärldsfaktorer ska ha en strategi
för biblioteksverksamheten de kommande fyra åren.
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En aktuell biblioteksplan är viktig för en mer likvärdig
biblioteksverksamhet. Planen stärker bibliotekets viktiga roll i samhället
genom att främja demokratin, vara en öppen plats för alla och
möjliggöra det livslånga lärandet. Genom biblioteksplanen tydliggörs
också den viktiga roll biblioteket spelar i arbetet för att uppnå målen i
Hållbara Växjö 2030.
Respektive nämnd ansvarar för implementering av planen i samband
med ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning görs som en del av
den ordinarie uppföljningen av nämndernas verksamhet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Utbildningsnämnden
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§ 147

Dnr 2020-00101

Överenskommelse med Region Kronoberg om
Scensommar 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till överenskommelsen
mellan Växjö kommun och Region Kronoberg gällande Scensommar
Kronoberg 2021.
Bakgrund
syfte att sprida högkvalitativ scenkonst på okonventionella platser samt
att utveckla arrangörskap för att säkerställa kultur i hela Kronoberg
genomfördes 2019 och 2020 pilotprojektet Scensommar Kronoberg. Vid
Region Kronobergs möte Kommunalt Forum Kultur hösten 2020-09-11
diskuterades fortsatt medverkan men även en långsiktig samverkan för
genomförandet. Scensommar Kronoberg finansieras av Region
Kronoberg samt medverkande kommuner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 109/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska godkänna förslag till överenskommelsen mellan
Växjö kommun och Region Kronoberg gällande Scensommar Kronoberg
2021.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 18 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Region Kronoberg
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§ 148

Dnr 2020-00063

Reglering av aktivitetsstöd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra
reglering av inrapporterade aktivitetstillfällen för Dackegymnasterna
avseende verksamhetsåret 2019/2020.
Bakgrund
Förvaltningen har uppmärksammat felaktigheter i Dackegymnasternas
inrapportering av aktivitetsstöd 2019/2020 då vissa tillfällen
rapporterats dubbelt. Efter dialog med föreningen har överenskommelse
gjorts angående reglering av felaktiga tillfällen. I föreningens inkomna
ansökan kommer detta att regeras enligt bilaga ”granskning av
föreningsbidrag Dackegymnasterna” innan utbetalning sker. Framtida
rättningar sker direkt i rapporteringssystemet Aktivitetsstöd.
Förvaltningen ämnar följa LOK-stödsgruppens beslut om eventuell
granskning av tidigare år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 110/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att göra reglering av
inrapporterade aktivitetstillfällen för Dackegymnasterna avseende
verksamhetsåret 2019/2020.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 24 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Dackegymnasterna
RF-SISU Småland
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§ 149

Dnr 2020-00105

Upphandling av drift Växjö simhall
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser drift av Växjö simhall.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att
pröva möjligheterna att fortsatt konkurrensutsätta driften Växjö simhall.
3. Konkurrensutsättningen ska verkställas under förutsättning att det
blir ekonomiskt fördelaktigt. Avtalet ska träda i kraft 1 juni 2021.
Bakgrund
Växjö simhall drivs på entreprenad, för närvarande är det Medley AB
som ansvarar för driften. Befintligt avtal löper ut den 31 maj 2021 och en
ny upphandling måste genomföras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 111/2020 lämnat följande förslag till beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser drift av Växjö simhall.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att
pröva möjligheterna att fortsatt konkurrensutsätta driften Växjö simhall.
3. Konkurrensutsättningen ska verkställas under förutsättning att det
blir ekonomiskt fördelaktigt. Avtalet ska träda i kraft 1 juni 2021.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 19 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
förvaltningen har tagit fram underlag för genomförande av upphandling
innehållande marknadsanalys, ekonomiska beräkningar, behovsanalys
och kravspecifikation.
Marknadsanalysen visar på att det finns en potentiell marknad med flera
tänkbara aktörer. Den ekonomiska beräkningen ger ett riktvärde på
värdet av upphandlingen och vilket budgetutrymme som krävs. Behovet
av bassängytor överstiger tillgången varför tider för föreningarna
kommer behållas i kommunal regi för prioritering och fördelning. Krav
ställs på nära och gott samarbete mellan leverantören och
föreningslivet.
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Utifrån framtaget underlag är förvaltningens bedömning att det finns
goda möjligheter att nämndens driftskostnader för Växjö simhall
minskar genom denna upphandling.
Yrkanden
Otto Lindlöf (S) med instämmande av Håkan Frizén (V) och Ellen
Sjömålen (S): Kultur- och fritidsnämnden tar över driften av simhallen i
egen regi. Detta ser vi som mest ekonomiskt fördelaktigt och
underlättar dessutom arbetet med den nya simhallen.
Lena Wibroe (M) med instämmande av Jon Malmqvist (KD), Lena
Johansson (MP) och Annika Nilsson (C): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
41 (52)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2020-12-16

§ 150

Dnr 2020-00112

Lokalprojekt Åbo idrottsplats
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att, i samarbete
med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab, starta lokalprojekt för Åbo IP.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i § 54/2020 ge förvaltningschefen
i uppdrag att, tillsammans med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab,
starta en utredning kring lokalerna vid Åbo IP i syfte att se över
möjligheten till utveckling av idrottsplatsen som en åretruntanläggning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 112/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska uppdra åt förvaltningschef att, i samarbete med
lokalförsörjningsgruppen och Vöfab, starta lokalprojekt för Åbo IP.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 30 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att om Åbo idrottsplats ska kunna utvecklas till en åretruntanläggning
samt att verksamheten ska kunna fungera lokalmässigt även i framtiden
kommer åtgärder behöva göras. Omfattningen bedöms till både
anläggningens byggnader och drift i form av vattentillförsel och avlopp.
Den aktuella fastigheten ägs av Växjö kommun. Vöfab föreslås köpa de
byggnader som finns inom området för att därefter sköta eventuell
rivning, renovering samt ny- och ombyggnation. Efter avslutat
lokalprojekt ansvarar Vöfab för drift och underhåll av byggnaderna på
fastigheten. Byggnaderna kommer sedan hyras ut av Vöfab till kulturoch fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden kommer, likt tidigare,
ansvara för driften av anläggningens övriga ytor.
Yrkanden
Lena Wibroe (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Vöfab
Lokalförsörjningsgruppen
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§ 151

Dnr 2020-00027

Byggnation av idrottsplats Nya Räppevallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag, i
samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen, att genomföra
nybyggnation avseende nya Räppevallen, där investeringsutgiften,
baserad på anbud är 29,9 mkr med en totalhyra på 2,3 mkr/år.
2. Kultur- och fritidsnämnden översänder ärendet till
kommunfullmäktige för godkännande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 71/2020 att godkänna kultur- och
fritidsnämndens beslut i § 22/2020 att ge förvaltningschefen i uppdrag
att, i samarbete med Vöfab AB och lokalförsörjningsgruppen, genomföra
projektering och byggnation avseende nybyggnad av idrottsplats på
tomten Räppe 7:2.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i § 22/2020 att:
• Ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med Vöfab AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra projektering och byggnation
avseende nybyggnad av idrottsplats på tomten Räppe 7:2.
• Ärendet översänds till kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunen avser att sälja fastigheten Räppe 7:3 samt Räppe stärkelsefabrik 2:1 till Region Kronoberg för uppförande av ett nytt sjukhus.
På fastigheten Räppe 7:3 har idag Räppe GoIF ett nyttjanderättsavtal
med kommunen, för sin fotbollsanläggning, som sträcker sig till 202703-31. Denna fotbollsanläggning måste ersättas på ny plats för att
Region Kronoberg ska kunna tillträda fastigheten.
Ny placering av Räppevallen föreslås bli på del av fastigheten Räppe 7:2. I
fastighetens norra del. Fastighetsägare: Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 113 föreslagit följande beslut:
1. Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag, i
samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen, att genomföra
nybyggnation avseende nya Räppevallen, där investeringsutgiften,
baserad på anbud är 29,9 mkr med en totalhyra på 2,3 mkr/år.
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2. Kultur- och fritidsnämnden översänder ärendet till
kommunfullmäktige för godkännande.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 26 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att den totala investeringsutgiften för projektet är enligt anbud 29,9
Mkr. Totalhyra för anläggningen beräknas till cirka 2,3 mkr/år.
Nämnden kommer förhyra anläggningens byggnader av Vöfab och i sin
tur hyra ut vissa ytor i andra hand till Räppe GoIF. Hyresintäkt för
andrahandsuthyrningen beräknas bli cirka 300 tkr/år. Utöver
hyreskostnaden för lokalerna bedöms tillkommande driftkostnad för
anläggningen till 300 tkr/år.
Entreprenadarbeten för den nya anläggningen påbörjas enligt plan
under slutet av mars 2021. Räppe avslutar säsongen och avträder sin
nuvarande anläggning 2021-10-31. Nya Räppevallen, med färdigställda
fotbollsplaner och byggnad, klara i under april 2022 (senast 2022-04-23).
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Vöfab
Lokalförsörjningsgruppen
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§ 152

Dnr 2020-00099

Omklädningsrum Futurum
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att
undersöka möjligheten till att upprätta omklädningsrum och förråd till
sporthallen Futurum.
Bakgrund
Sporthallen Futurum hyrs av fastighetsbolaget Nyfosa AB. I befintligt
hyresavtal ingår hyra av sporthall, två squashbanor och mindre
förvaringsytor. Hallen har renoverats under året med ny färgsättning
och nytt golv i sporthallsdelen.
Det finns begränsade möjligheter att byta om och duscha på
anläggningen. Det finns en överenskommelse med Sim och Annat som
har sin verksamhet i lokalerna intill sporthallen om att de som hyr hallen
ska kunna deras två omklädningsrum. Detta gör att när båda har
verksamhet samtidigt så är omklädningsrummen snabbt fyllda. Skulle
sporthallen och squashbanorna kunna använda egna omklädningsrum
möjliggör vi på ett bättre sätt för verksamhet på dagtid samtidigt som vi
på helgerna kan boka in barn- och ungdomsmatcher för föreningslivet.
Eftersom omklädningsrummen ligger i nära anslutning till Arenastaden
kan dessa också komplettera befintliga omklädningsrum där i samband
med större tävlingar, turneringar och läger.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 115/220 föreslagit att kultur- och fritidsnämnden
ska ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheten till att
upprätta omklädningsrum och förråd till sporthallen Futurum.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 3 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
förvaltningen bör undersöka vilka möjligheter som finns för att tillskapa
bättre möjligheter till omklädning och förvaring på Sporthallen futurum.
Undersökningen bör komma fram till vilka tillkommande kostnader en
tillbyggnad skulle generera.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningschefen
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§ 153

Dnr 2020-00096

Skrivelse om fler träningstimmar på Östra IP Christer Svensson (SD)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden avslår skrivelsen om fler träningstimmar på
Östra idrottsplatsen eftersom gräset inte håller för spel under tidig vår
och sen höst. Spel på planen kommer att erbjudas efter den 1 oktober
om förhållandena är gynnsamma och i nära samarbete med
föreningarna. Det finns flertalet planer med belysning, hållbara underlag
och med tillgängliga träningstider.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Kultur och fritidsnämnden avslår skrivelsen om fler träningstimmar på
Östra idrottsplatsen eftersom gräset inte håller för spel under tidig vår
och sen höst. Spel på planen kommer att erbjudas efter den 1 oktober
om förhållandena är gynnsamma och i nära samarbete med
föreningarna. Det finns flertalet planer med belysning, hållbara underlag
och med tillgängliga träningstider.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 116/2020 lämnat följande förslag till beslut:
Kultur och fritidsnämnden avslår skrivelsen om fler träningstimmar på
Östra idrottsplatsen eftersom gräset inte håller för spel under tidig vår
och sen höst. Spel på planen kommer att erbjudas efter den 1 oktober
om förhållandena är gynnsamma och i nära samarbete med
föreningarna. Det finns flertalet planer med belysning, hållbara underlag
och med tillgängliga träningstider.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 29 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att den globala
uppvärmningen inte ännu påverkar grästillväxten i vår klimatzon.
Planerna stänger den 1 oktober. Vid gynnsamma väderförhållanden kan
planerna hållas öppna längre. Det finns tillgängliga tider på de belysta
konstgräsplanerna och förvaltningens rekommendation är att dessa
nyttjas under vår och höst för att på så sätt kunna hålla en fortsatt hög
kvalité på gräsplanerna under sommarsäsongen.
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Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kultur- och fritidsnämnden bifaller skrivelsen.
Otto Lindlöf (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Christer Svenssons (SD) yrkande..
Omröstningsresultat
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
14 röster mot 1. Se omröstningsbilaga 3
Omröstningsbilaga 3:
Ledamöter

Tjänstgörande Ja
ersättare

Lena Wibroe, M

Ja

Otto Lindlöf, S

Ja

Glenn Nilsson, M

Ja

Agneta Skoglund, M

Ja

Hans-Erik Fransson,
M

Ja

Annika Nilsson, C

Ja

Magnus Stenbenke,
L

Ja

Lena Johansson, MP

Ja

Cecilia Lundin
Danielsson, S

Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Nej Avstår Frånvarande

Utdragsbestyrkande
48 (52)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2020-12-16

Ellen Sjömålen, S

Ja

Marko Kosonen, S

Ja

Stefan Lindstig, S

Ja

Håkan Frizén, V

Ja

Christer Svensson,
SD

Nej

Ordförande Jon
Malmqvist, KD

Ja

Totalt

14

1

Beslutet skickas till
För kännedom
Christer Svensson (SD)
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§ 154

Dnr 2020-00108

Digital justering av kultur- och fritidsnämndens
protokoll
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att protokollen för kultur- och
fritidsnämnden och dess arbetsutskott får signeras digitalt från och med
2021-01-01.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 17 november 2020
behandlat frågan om att tillåta att protokoll justeras (signeras) digitalt.
Digital justering är en del i att digitalisera kommunens ärendehantering
men ger också fördelar i den nu rådande situationen med
coronapandemin, dels minskas risken för smittspridning generellt men
det möjliggör också för ordförande och justerare som tillhör en
riskgrupp att justera protokollet hemifrån.
Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta
kommunövergripande beslut för en god arkivvård. För att protokoll ska
kunna justeras digitalt i kommunen måste kommunstyrelsen därför
godkänna metoden för digitalt bevarande av protokollen och intyga att
de elektroniska underskrifterna är giltiga vid signeringstillfället och
därmed över tid. Detta beslut kommer kommunstyrelsen fatta vid sitt
sammanträde den 1 december.
De nämnder och styrelser som vill justera sina protokoll digitalt måste
också, var och en, besluta om att för sin del godkänna att protokollen
justeras digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 117/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden beslutar att protokollen för kultur- och fritidsnämnden
och dess arbetsutskott får signeras digitalt från och med 2021-01-01.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 19 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kommunarkivet

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
51 (52)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2020-12-16

§ 155

Dnr 2020-00013

Övriga frågor
Ordförande Jon Malmqvist (KD) tackar för det här mötet som innehållit
en bra debatt och en god ton men också för alla insatser som ledamöter
och ersättare har gjort under året, och förvaltningen med
förvaltningschefen för den flexibilitet och innovation som uppvisats
under året. Avslutningsvis tackar ordförande presidiet för ett gott
samarbete under året och önskar alla en god jul.
Otto Lindlöf (S) tackar förvaltningen för ett vasst arbete under året och
önskar god jul till alla.
Lena Wibroe (M) läser en dikt och önskar alla en god jul. Avslutningsvis
tackar hon förvaltningen och presidiet för ett gott arbete under året.
Christer Svensson (SD) tackar för året och ett gott samarbete.
Annika Nilsson (C) tackar för det här året.
Lena Johansson (MP) tackar för arbetet under det gångna året.
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