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Anmärkning

Mötet genomfördes på distans i applikationen
Microsoft Teams på grund av coronapandemin
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§ 37

Dnr 8157

Justering av protokoll
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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§ 38

Dnr 7520

Fastställande av dagordning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i
kallelsen.
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§ 39

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
En person medverkade för att framföra önskemål om att uppföra en
enklare läktare till idrottshallen på Futurum.
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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§ 40

Dnr 8453

Information från kommunens revisorer om
enkätundersökning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Nils Fransson (L) från kommunrevisionen informerar om den
enkätundersökning som företaget KPMG kommer att genomföra. Alla
nämndens ledamöter och ersättare kommer att få svara på enkäten.
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§ 41

Dnr 8158

Information från förvaltningen, ledamöter och
ersättare
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Information kopplat till corona/covid-19:
• Valborgsfirandet blir helt digitalt, det samma gäller för
nationaldagsfirandet.
• Biblioteket har fortsatt begränsat öppethållande och anpassningar görs
till rådande riktlinjer. Mycket verksamhet genomförs digitalt istället och
fri nedladdning av ljudböcker och filmer erbjuds fortfarande. Många
klagomål framförs från allmänheten som önskar att biblioteket ska
återgå till normalt öppethållande igen.
• Konsthallen har öppnat igen med begränsade öppettider och
anpassningar av utställningsverksamheten till rådande riktlinjer. Digitala
visningar erbjuds.
• Inomhushallarna håller fortsatt stängt. Många föreningar och
privatpersoner hör av sig och önskar att verksamheter och lokaler ska
öppna upp igen. Men hänsyn till dagens smittläge är det inte aktuellt.
Håll i och håll ut är budskapet.
Förvaltningschef Tomas Ekelius informerar:
• Budgethearing på processnivå har genomförts med de tre olika
partigrupperna. Tre stora prioriteringar från tjänstemännen är
presenterade.
• Resultatet av Temperaturmätaren har kommit. Förvaltningens resultat
har höjts till 4,6.
• Flera stora projekt är på gång att slutföras.
Fritidschef Jessica Råhlin informerar:
• Hovshaga AIF kommer att göra en nyinvestering i sin anläggning.
• RF-SISU Småland kommer att genomföra Idrottsforum den 28 oktober.
Politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter möts i
rundabordssamtal.
• Anläggningschefen kommer att gå vidare till en annan arbetsgivare och
diskussioner om ersättningsrekrytering är påbörjad. En fritidsutvecklare
är anställd på föräldravikariat på fritidsavdelningen.
• Arbetet med centralisering av vaktmästartjänster enligt budget 2021
fortgår.
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Kulturchef Anna-Karin Axelsson informerar:
• Planeringen för Scensommar 2021 är i full gång. Hänsyn tas till rådande
pandemirestriktioner och möjlighet till omställning vid nya direktiv.
Arbetet med att ta fram ett långsiktigt avtal med Region Kronoberg och
alla regionens kommuner för Scensommar Kronoberg fortgår.
• Vårens barnkulturföreställningar har blivit inställda på grund av
pandemin vilket gör att målen som är kopplade till skolföreställningar
inte kommer att kunna nås under året.
• En undersökning är genomförd hos kulturföreningarna som uppbär
långsiktigt kulturstöd om deras påverkan av coronapademin. Alla uppger
att de är kraftigt påverkade. De ser minskat medlemsantal och oron är
stor att det inte kommer att finnas lika många professionella aktörer att
samarbeta med när restriktionerna släpper. Föreningarna jobbar för att
ställa om till digitalt utbud. Kreativa insatser görs för att stärka
verksamheterna och rekrytera nya medlemmar. Optimismen inför
framtiden är stor.
• Det fria ordets hus har genomfört digitala skrivkurser. En ansökan om
medel är inskickad till Länsstyrelsen för ett projekt om flyktingkvinnor
och skrivande tillsammans med Sensus.
• Konsthallen arbetar just nu med två nya projekt om konstverk inom 1
%-regeln och restaurering av våra offentliga konstverk.
Anläggningschef Peter Bengtsson informerar om hur investeringsplanen
ser ut för 2020-2025, vilka hyresförändringar som kommer och vilka
investeringar som går ut och hur vi ska reinvestera.
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§ 42

Dnr 2021-00001

Inkomna handlingar för kännedom 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en redovisning av inkomna
handlingar för kännedom. Handlingarna har inkommit under perioden
11 mars 2021 till och med 13 april 2021.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
11 (23)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2021-04-21

§ 43

Dnr 2021-00010

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 11 mars
till och med 14 april 2021.
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§ 44

Dnr 2021-00011

Ekonomisk redovisning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska
månadsrapporten efter mars 2021.
Bakgrund
Budgetuppföljning lämnas till nämnden efter varje månad, med
undantag för januari, juni och juli. Vid budgetuppföljningen i maj lämnas
en fördjupad prognos efter april månads uppföljning, och i september
lämnas delårsrapporten efter augusti månads uppföljning. Övriga
månader redovisas även avdelningsspecifika prognoser och analyser
samt nyckeltal.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 19 april 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att den ekonomiska uppföljningen efter mars visar en positiv
budgetavvikelse. En stor del av den budgetavvikelsen förklaras av
skillnader i hur budgeten är periodiserad och den faktiska aktiviteten i
verksamheten för perioden. Förvaltningen ser möjliga prioriteringar som
kan skapa aktiviteter och insatser under resterande del av året.
Fortsatt påverkar pandemin utfallet för både allmän fritidsverksamhet,
genom minskade utbetalningar av förvaltningens olika stöd till
fritidsföreningar. Verksamheten för idrotts- och fritidsanläggningar
påverkas på samma sätt genom mindre uthyrning av anläggningar och
minskade kostnader för lokal- och anläggningsstöd.
Allmän kulturverksamhet visar en positiv budgetavvikelse för perioden
på grund av inställda aktiviteter, såsom kulturnatten och framflyttade
barnkulturarrangemang. Bibliotek uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse, vilket i huvudsak härleds till minskade intäkter för
caféverksamhet och förseningsavgifter.
Sammantaget prognostiserar förvaltningen, innan vi har identifierat
tänkbara satsningar, en positiv budgetavvikelse på helår om 7,1 miljoner
kronor.
Till ärendet hör också månadsrapport mars 2021, 2021-04-19.
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§ 45

Dnr 2021-00007

Kulturpris och kulturstipendier 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ingrid Stålne tilldelas Växjö kommuns kulturpris år 2021. Kulturpriset
består av en glaspjäs framställd av glaskonstnären Lena Bergström.
2. Alba Gutierrez Malmbom och Isolde Berg tilldelas Växjö kommuns
kulturstipendium år 2021 på vardera 25 000 kr.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 40/2006 antagit bestämmelser för Växjö
kommuns kulturpris och kulturstipendier. Kultur- och fritidsnämnden
beslutar om vilka som tilldelas kulturpris och kulturstipendier efter
samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 31/2021 lämnat förslag till beslut.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 17 mars 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att samråd om förslag till kulturpris och kulturstipendiater har ägt rum
mellan kultur- och fritidsnämndens presidium och kommunfullmäktiges
presidium.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kulturpristagare
Kulturstipendiater
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§ 46

Dnr 2021-00008

Stipendium till ideellt arbetande föreningsledare
2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar tilldela stipendier till ideellt
arbetande föreningsledare 2021 till:
1. Saga Arvidsson, Jivers Dancing Club
2. Lars-Göran Lundqvist, Ingelstad IK
3. Oskar Rahm, Åryds IK
4. Linus Carlsson, IFK Lammhult
5. Maria Persdotter Isaksson, Tolg IF
Bakgrund
Årligen delas stipendium till ideellt arbetande föreningsledare ut.
Stipendiet avser att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande
föreningsledare till fortsatt föreningsarbete. Stipendiet ska i första hand
tilldelas föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete. Stipendiet
kan erhållas av en föreningsledare bosatt i Växjö kommun och verksam
inom en hos Växjö kommun registrerad, lokal förening som
huvudsakligen bedriver idrotts-, kultur- eller annan
ungdomsverksamhet. Stipendiet består av ett belopp på 10 000 kronor.
Förslag på stipendiater lämnas av kultur- och fritidsnämndens
presidium i samråd med kommunfullmäktiges presidium och tjänstemän
på kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 32/2021 lämnat förslag till beslut.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 29 mars 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att förslag på stipendiater lämnats av kultur- och fritidsnämndens
presidium i samråd med kommunfullmäktiges presidium och tjänstemän
på kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Stipendiater
Förslagsställare
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§ 47

Dnr 2021-00025

Upphandling av produkter för arenaskötsel
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att
genomföra upphandling, tilldelning och skriva avtal med upphandlade
företag för ramavtal gällande produkter som behövs för arenaskötsel.
Bakgrund
Förvaltningen köper i dag produkter till sina planer och anläggningar för
ca 500 000 kr per år. Exempel på produktområden är näringsämnen
(gödsel), gräsfrö och linjefärg för fotbollsplaner (bas och elit) samt
parkytor i anslutning till dessa planer.
Uppskattat värde under tidsplan på 4 år blir ca 2,0 mkr baserat på
tidigare historik. Annonsering kommer att ske senast i maj 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 33/2021 lämnat förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att
genomföra upphandling, tilldelning och skriva avtal med upphandlade
företag för ramavtal gällande produkter som behövs för arenaskötsel.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 22 mars redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
förvaltningen måste handla upp alla varor som sammanlagt, under en
tidsperiod på 4 år, kommer upp i ett värde av 630 000 kr enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU). Produkterna i kategorin för arenaskötsel
hamnar betydligt över den gränsen. Förvaltningen gör bedömningen att
kunna sänka priserna på upphandlade produkter med minst 10 % eller
mer.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Upphandlingsenheten
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§ 48

Dnr 2020-00099

Omklädningsrum Futurum
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förhyra yta för fyra nya omklädningsrum i fastigheten Bagaren 10,
Växjö till en föreslagen tillkommande hyreskostnad på 560 tkr/år (år 1).
2. Ge förvaltningschef delegation att underteckna nytt hyreskontrakt för
hela idrottsanläggningen med en kontraktstid på 10 år och en
hyreskostnad på 1 160 tkr/år (år 1).
Bakgrund
Nämnden fattade i § 152/2020 beslut att ge förvaltningschefen i
uppdrag att undersöka möjligheten till att upprätta omklädningsrum
och förråd till sporthallen Futurum.
Sporthallen Futurum hyrs ut 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. Dock finns det idag 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 nyttja
deras två omklädningsrum. Detta gör att när båda har verksamhet
samtidigt så är omklädningsrummen snabbt fyllda. Eftersom
anläggningen ligger i nära anslutning till Arenastaden kan denna också
komplettera befintliga omklädningsrum där i samband med större
tävlingar, turneringar och läger.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 34/2021 lämnat förslag till beslut:
1. Förhyra yta för fyra nya omklädningsrum i fastigheten Bagaren 10,
Växjö till en föreslagen tillkommande hyreskostnad på 560 tkr/år (år 1).
2. Ge förvaltningschef delegation att underteckna nytt hyreskontrakt för
hela idrottsanläggningen med en kontraktstid på 10 år och en
hyreskostnad på 1 160 tkr/år (år 1).
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 26 mars 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att efter önskemål från en idrottsförening har frågan om läktare utretts.
Slutsatsen förvaltningen drar från genomförd utredning är att på grund
av den befintliga byggnadens konstruktion, samt andra
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kostnadsdrivande åtgärder (till exempel tillgänglighet och brand)
innebär en utbyggnation, utöver omklädningsrummen, en allt för stor
investering i relation till nyttjandet av ytan. Påverkan på hyreskostnad
och fastighetsägarens investering kan inte motiveras med denna typ av
idrottsanläggning och typen av matchspel/träning som behovet speglar.
Förvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren tagit fram ett
förslag där fyra nya omklädningsrum skapas till anläggningen genom en
tillbyggnad. Förslag till hyreskontrakt har tagits fram av
fastighetsägaren. Det nya hyreskontraktet kommer ersätta nämnden
befintliga hyreskontrakt för idrottsanläggningen. Föreslagen avtalstid är
10 år.
Tillkommande hyra för anläggningen föreslås enligt hyreskontrakt till
cirka 560 tkr per år. Ny totalhyra 1 160 tkr per år (år 1). Utöver
hyreskostnaden för lokalerna bedöms det tillkomma viss
investeringskostnad avseende lås- och passagesystem samt fiber- och
nätverksinstallation.
Yrkanden
Håkan Frizén (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Håkan
Franzéns (V) yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Lokalförsörjningsgruppen
.
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§ 49

Dnr 2020-00044

Förändring av timtaxa Värendsvallen och ny
beachvolleyplan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förändring av nuvarande timtaxa för träning på Värendsvallens A-plan
till samma nivå som taxan för övriga naturgräsplaner
2. Ny timtaxa för beachplan vid Östra Idrottsplatsen till samma nivå som
beachplaner Kampaängen.
Bakgrund
I § 69/2020 har taxorna fastställts för år 2021. Värendsvallens A-plan
har haft en högre timtaxa för träning än övriga naturgräsplaner.
Anläggningen har tidigare varit en arena med bättre förutsättningar då
främst för seniorlag som till största delen använt planen.
Sandytan belägen vid Östra Idrottsplatsen kommer att göras iordning till
en beachplan som ska kunna nyttjas och vara bokningsbar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 35/2021 lämnat förslag till beslut:
1. Förändring av nuvarande timtaxa för träning på Värendsvallens A-plan
till samma nivå som taxan för övriga naturgräsplaner
2. Ny timtaxa för beachplan vid Östra Idrottsplatsen till samma nivå som
beachplaner Kampaängen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 24 mars 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att då Värendsvallens A-plan kommer att nyttjas av fler barn- och
ungdomslag framöver förutsätter det en likvärdig taxa motsvarande den
som gäller för övriga naturgräsplaner. Detta möjliggör för fler föreningar
ekonomiskt att även använda denna plan.
Sandytan belägen vid Östra Idrottsplatsen kommer att göras iordning till
en beachplan som ska kunna nyttjas och vara bokningsbar. Ytan kommer
kunna användas för beachvolleyboll, beachhandboll och beachfotboll.
Timtaxan blir på samma nivå som beachplaner på Kampaängen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
19 (23)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2021-04-21

§ 50

Dnr 8450

Förändring av timtaxa konstgräsplaner
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om förändring av nuvarande
timtaxa på konstgräsplaner till samma nivå som naturgräsplaner, under
perioden 1 april till 31 oktober.
Bakgrund
I § 69/2020 har taxorna fastställts för 2021. Konstgräsplanernas timtaxa
är idag högre än naturgräsplanernas timtaxa. För att uppfylla lagens
behov av tränings- och matchtider under perioden då
naturgräsplanerna är tillgängliga, 1 april till 31 oktober, behöver även
vissa konstgräsplaner nyttjas. Eftersom konstgrästaxan är dyrare per
timme blir det en ekonomisk fråga för föreningarna och det är inte
möjligt att tillgodose samtliga föreningars behov och önskemål på
naturgräsplanerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 36/2021 lämnat förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om förändring av nuvarande
timtaxa på konstgräsplaner till samma nivå som naturgräsplaner, under
perioden 1 april till 31 oktober.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 13 april 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att hyra ut konstgräsplaner till samma taxa som naturgräsplaner under
perioden 1 april till 31 oktober kommer leda till en minskad intäkt för
nämnden om totalt 230 tkr vid samma nyttjandegrad som idag.
Förvaltningens bedömning är att förändringen kan leda till ett ökat
nyttjande då kostnaden idag kan ha en hämmande effekt för
föreningarna. Det intäktstapp som trots allt blir ett faktum kan rymmas
inom budget och förändringen är avgörande för att skapa likvärdiga
villkor för samtliga föreningar. Det möjliggör även för fler lag att bedriva
träningsverksamhet på tider som de önskar.
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§ 51

Dnr 2021-00021

Byte av nyckeltal för uppföljning av bibliotekens
öppettimmar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ersätter nyckeltalet Bibliotekets
öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08–17 på vardagar,
timmar/vecka med nyckeltalet Summa av totala antalet öppettimmar av
alla övriga biblioteksserviceställen, timmar/vecka.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har i § 133/2020 Kultur- och
fritidsnämndens internbudget 2021 beslutat 2021 års nyckeltal.
Nyckeltalen är viktiga för uppföljning, analys och resultatvisualisering av
nämndens verksamheter.
Nyckeltalet Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08–
17 på vardagar, timmar/vecka är inte längre aktuellt och genererar
därför inte något resultat. I syfte att följa upp bibliotekets öppethållande
förutsätts ett nytt nyckeltal som mäter motsvarande öppethållande.
Växjö kommun hämtar majoriteten av nyckeltalen från Kolada.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 37/2021 lämnat förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden ersätter nyckeltalet Bibliotekets
öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08–17 på vardagar,
timmar/vecka med nyckeltalet Summa av totala antalet öppettimmar av
alla övriga biblioteksserviceställen, timmar/vecka.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 10 mars 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att nyckeltalet Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver
08–17 på vardagar, timmar/vecka inte längre är aktuellt och behöver
bytas ut. Nyckeltalet Summa av totala antalet öppettimmar av alla övriga
biblioteksserviceställen, timmar/vecka anger Växjö kommuns filialers
och meröppna biblioteks öppettider vilket stämmer väl överens med det
föregående nyckeltalet.
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§ 52

Dnr 2021-00024

Attestförteckning 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att delegera rätten att attestera
fakturor till befattningshavare enligt upprättad lista.
2. Kultur och fritidsnämnden delegerar rätten till förvaltningschefen att
under året besluta om tillägg och förändringar i listan.
Bakgrund
Varje nämnd ska utse befattningshavare, befattningar och eller
funktioner med rätt att attestera fakturor eller vara ersättare för dessa.
Attesträtten ska knytas till person eller befattning och kopplas till
kodplan med angivande av eventuella begränsningar. Av
attestförteckningen skall även framgå inom vilken beloppsgräns
attestering får ske.
Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över
utsedda attestanter samt ersättare. Nämnden uppdaterar årligen
förteckningen och förnyar beslutet om beslutsattestanter. Förändringar
och tillägg som sker under året delegeras till förvaltningschefen för
beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 38 lämnat förslag till beslut:
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att delegera rätten att attestera
fakturor till befattningshavare enligt upprättad lista.
2. Kultur och fritidsnämnden delegerar rätten till förvaltningschefen att
under året besluta om tillägg och förändringar i listan.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 26 mars 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Till ärendet hör också förslag på
attestförteckning 2021 daterad den 26 mars 2021.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen - Shared Service Center
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§ 53

Dnr 8159

Övrigt
Inga övriga frågor hanterades på dagens sammanträde
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