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§ 39

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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§ 40

Dnr 2020-00009

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ingen allmänhet närvarade vid mötet för att ställa frågor.
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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§ 41

Dnr 2020-00010

Information från förvaltningen, ledamöter och
ersättare
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Förvaltningschef Tomas Ekelius informerar om förvaltningens
ekonomiska läge med tanke på coronaviruset. Valborgsfirandet gjordes
om till ett digitalt inslag och det kommer även att ske med
nationaldagsfirandet. Han informerar också om att det är många
evenemang som ska genomföras under sommaren där Växjö kommun är
delfinansiärer där beslut väntas fattas inom kort om de kan genomföras
eller inte.
Slutligen informerar förvaltningschefen om den pågående rekryteringen
av en ny verksamhetsutvecklare som ska ersätta den
verksamhetsutvecklare som slutar under maj månad.
Fritidschefen Jessica Råhlin informerar om föreningarnas påverkan av
coronaviruset och redovisar den behovskartläggning förvaltningen gjort.
Hon ser att föreningslivet kommer att behöva extra ekonomiskt stöd
från kommunen inom en snar framtid eftersom de statligt avsatta
medlen till föreningslivet inte kommer att räcka enligt nya beräkningar.
Vidare informerar fritidschefen om planeringen av anpassningar som
behöver göras på Lammhultsbadet med tanke på corona/covid-19. På
de vanliga badplatserna kommer extra skyltning om att hålla avstånd
sättas upp. Hon informerar också om att sommarsimskolan har färre
ansökningar än vanligt.
Fritidschefen informerar om hur andra kommuner hanterar ansökan om
investeringsbidrag för att köpa in gräsklippare.
Kulturchefen Anna-Karin Axelsson informerar att läget är ansträngt
inom kultursektorn då många evenemang har fått ställas in och många
kulturaktörer har stora intäktstapp. Kulturavdelningen förväntar sig fler
bidragsansökningar på grund av detta.
Vidare informerar kulturchefen att biblioteket tillfälligt har slopat
förseningsavgifterna på biblioteket och att utlåningen av e-böcker har
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ökat. Ordinarie programverksamhet på biblioteket är inställd men under
sommaren planeras skrivarkurs och e-sportläger. Hon informerar också
om det aktuella läget i planeringen av genomförandet av Scensommar.
Under sommaren kommer renovering ske av vissa offentliga konstverk
och ny konstnärlig utsmyckning enligt 1 %-regeln planeras på en
nybyggd förskola.
Slutligen informerar kulturchefen att Biljettcentrum nu har stängt sin
verksamhet och att Det fria ordets hus har flyttat till Konsthallen enligt
tidigare beslut i nämnden.
Bibliotekschef Lina Holmén berättar om den statistik som enligt lag
skickas in till Kungliga biblioteket varje år. I statistiken mäts bland annat
antal utlån och besökare på biblioteken och webbsidan.
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§ 42

Dnr 2020-00041

Inkomna handlingar för kännedom
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en redovisning av inkomna
handlingar för kännedom.
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§ 43

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.
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§ 44

Dnr 2020-00051

Ordförandebeslut i brådskande ärende fattat på
delegation: Scensommar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt delegationsordningen får ordförande fatta beslut i brådskande
ärende enligt KL 6:36 där nämndens beslut inte kan avvaktas. Härmed
anmäls ordförandebeslutet till nämnden.
Ordförande Jon Malmqvist (KD) har den 6 maj 2020 fattat beslut att
ställa in årets upplaga av Scensommar med anledning av covid-19 efter
noga övervägande. Kultur- och fritidsförvaltningen har analyserat
förutsättningar och risker och ser att det med rådande restriktioner inte
finns någon möjlighet att på ett säkert och ansvarsfullt sätt genomföra
Scensommar 2020.
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§ 45

Dnr 2020-00012

Fördjupad prognos 2020 med ekonomiskt utfall till
och med april
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten till och med
april och prognosen för helår 2020.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden ska i enlighet med de av kommunfullmäktige
fastställda riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och
årsrapporter upprätta en fördjupad prognos med ekonomiskt utfall till
och med april.
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i en rapport det ekonomiska
utfallet för kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och med april
och prognos för helåret 2020
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§ 46

Dnr 2020-00050

Intern kontrollplan 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den interna kontrollplanen för
2020.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnd
eller styrelse varje år upprätta en intern kontrollplan. Nämnder och
bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den interna kontrollen ska
integreras i den ordinarie styrningen. Syftet med granskningarna i den
interna kontrollplanen är att kontrollera, säkerställa och utvärdera att
rutiner fungerar och i nästa steg eventuellt vidta förbättringsåtgärder.
Minst en gång per år ska resultatet av uppföljningen rapporteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 32/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden godkänner den interna kontrollplanen för 2020.
Förvaltningschefen har i en skrivelse 5 maj redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Planen innehåller fem granskningsområden.
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§ 47

Dnr 2020-00046

Studieförbundens förutsättningar i och med
corona/covid-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att låta bidraget till
studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå 2020.
2. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte låta 2020 års
verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av kommunbidrag till
studieförbund kommande år.
3. Besluten är i linje med Folkbildningsrådets agerande på nationell nivå.
Bakgrund
Kronobergs Läns Bildningsförbund har tillställt kultur- och
fritidsnämnden en skrivelse med en önskan att nämnden ska fatta beslut
i linje med Folkbildningsrådets agerande.
Utgångspunkten är att 2020 års statsbidrag ska utgå till
studieförbunden även om verksamhet påverkas av och minskar i och
med Coronapandemin. Folkbildningsrådets styrelse har också beslutat
att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen av kommande års
statsbidrag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 34 lämnat följande förslag till beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att låta bidraget till
studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå 2020.
2. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte låta 2020 års
verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av kommunbidrag till
studieförbund kommande år.
3. Besluten är i linje med Folkbildningsrådets agerande på nationell nivå.
Förvaltningschefen har i en skrivelse 22 april 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kronobergs Läns Bildningsförbund
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§ 48

Dnr 2020-00038

Skrivelse om föreningsbidrag till Ibn Rushd - Christer
Svensson (SD)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå skrivelsen.
Reservation
Ledamoten för Sverigedemokraterna lämnar följande skriftliga
reservation:
Studieförbundet Ibn Rushd har ett bagage som inte hör hemma i en
demokrati. Förra året utkom Folkbildningsrådet med rapporten "När
tilliten prövas", en studie av förbundet. En av kommentarerna i
rapporten: "En detaljerad granskning av påstådda felsteg visar att Ibn
Rushd ibland gjort folkbildningsmässiga övertramp. Det gäller framför
allt när det engagerats föreläsare med demokratifientliga åsikter för att
oemotsagda delta i olika sammankomster. Tack vare medielarmen har
Ibn Rushd kunnat rädda sig från ännu större katastrofer genom att
avboka."
Folkbildningsrådet hävdar i en skrivelse till Växjö kommun att
studieförbundet Ibn Rushd inte har några formella organisatoriska band
med Muslimska brödraskapet. Folkbildningsrådets påståenden är inte
byggda på fakta såsom de dokumenterade, faktiska och även formella
banden med Brödraskapet.
Ibn Rushd har vid återkommande tillfällen bjudit in antisemiter att tala,
har svårt med jämställdhet och förpackar religion i kultur. Man hävdar
att man vill hjälpa till med integrationen, men verkar mer sträva mot ett
muslimskt parallellsamhälle, samt att man delar ideologi med Muslimska
Brödraskapet.
Integrationsframgångarna bör starkt ifrågasättas, lika mycket som
påståendet att Ibn Rushd är ett studieförbund. Ibn Rushd egna
verksamhetsplaner och årsredovisningar vittnar inte om framgång.
Tvärtom baseras verksamheten på en kulturell och religiös inkapsling av
nyanlända, i en islamistisk kultur som regleras av det Muslimska
brödraskapet. Undertecknad menar att Ibn Rushd skall betecknas som
ett trossamfund och inte studieförbund.
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Ibn Rushd surfar på det egna varumärket eller på annat sätt nyttjar det
för egna syften är inte alltid olagligt. Men det kan medföra konsekvenser
om och när samarbetet fördjupas om det inte finns en klar och redig
tanke samt ett säkerhetsmedvetande att bottna i. Säpo varnar för att
skattepengar går till verksamheter som stödjer våldsbejakande
extremism. Växjöbornas skattepengar ska inte gå till islamister som
radikaliseras och rekryteras till dessa nätverk.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har tillställt kultur- och fritidsnämnden en
skrivelse där man föreslår att nämnden ska dra in bidraget till
studieförbundet Ibn Rushd. Man menar att förbundet, med
Folkbildningsrådets medgivande, i Coronatider dessutom, prioriterat
studier i arabiska och koranen före studier i svenska och hälso- och
sjukvård samt att deras verksamhet baseras på en kulturell och religiös
inkapsling av nyanlända.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 35/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta att Ibn Rushd ska behålla sitt bidrag.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 27 april redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
utöver årliga redovisningar utvärderas och kontrolleras
studieförbundens verksamhet, både internt och externt. Det har genom
åren uppdagats oegentligheter inom flera förbund runt om i landet, med
återbetalning av stöd som påföljd. I fjol blev Ibn Rushd föremål för en
nationell genomlysning. Folkbildningsrådets styrelse bedömde att
rapporten inte gav Folkbildningsrådet anledning att ompröva
statsbidraget. För övrigt har det inte framkommit några oegentligheter
med Ibn Rushd i Växjö, varför det saknas en rimlig anledning att dra in
deras bidrag.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Otto Lindlöf (S), Håkan Frizén
(V), Lena Johansson (MP), Cecilia Lundin Danielsson (S), Lena Wibroe
(M), Magnus Stenbenke (L) och Annika Nilsson (C): Kultur- och
fritidsnämnden avslår skrivelsen.
Christer Svensson (SD): Yrkar på bifall till skrivelsen.
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Beslutsordning
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt det egna
yrkandet.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på Jon Malmqvists (KD) yrkande.
Nej för att rösta på Christer Svenssons (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Jon Malmqvists (KD) yrkande
med 14 röster mot en röst för Christer Svenssons (SD) förslag.
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ja Nej Avstår

Jon Malmqvist, KD

Ja

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

Ellen Sjömålen, S

Maria Alvarez Serrano (S)

Ja

Marko Kosonen, S

Ja

Stefan Lindstig, S

Ja

Håkan Frizén, V

Ja

Christer Svensson, SD

Nej
14

Omröstningsresultat
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 49

Dnr 2020-00035

Reinvestering och nyinvestering konstgräsplan
Norremark
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på
Norremarks idrottsplats:
1. Byta ut konstgräsmattan.
2. Genomföra markförbättringar
3. Genomföra miljöförbättringar för att minska spridningen av
microplaster.
Bakgrund
Konstgräset på Norremarks idrottsplats installerades 2012 och har legat
i nio år och anses uttjänt. Planen har haft en avskrivning på nio år och
har därmed uppnått ekonomisk livslängd.
Konstgräset har under åren haft stora problem med sättningar och
återkommande behov av lagningar i markarbetet under planen. Detta
har lett till ökat slitage och försämrad funktion på fotbollsplanen.
Växjö kommun jobbar aktivt med att förbättra hanteringen av
microplaster kopplat till konstgräsplaner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 36/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta följande:
1. Byta ut konstgräsmattan.
2. Genomföra markförbättringar
3. Genomföra miljöförbättringar för att minska spridningen av
microplaster
Förvaltningschefen har i en skrivelse 15 april 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
konstgräsmattan på Norremarks idrottsplats är uttjänt och att markoch miljöförbättringar behöver göras i samband med att mattan byts ut.
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Den totala kostnaden för projektet beräknas till 3 300 000 kr vilket ger
en ökad driftskostnad på 235 000 kr/år.
Beslutet skickas till
För kännedom
Lokalförsörjningsgruppen
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§ 50

Dnr 2020-00034

Reinvestering och nyinvestering konstgräsplan Cplan, Värendsvallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på C-planen
på Arenastaden:
1. Byta ut konstgräsmattan.
2. Genomföra miljöförbättringar för att minska spridningen av
microplaster.
Bakgrund
Konstgräset på C-plan, Arenastaden, installerades 2011 och har legat i 10
år och anses uttjänt.
Växjö kommun jobbar aktivt med att förbättra hanteringen av
microplaster kopplat till konstgräsplaner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 37/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta att byta ut konstgräsmattan och genomföra
miljöförbättringar för att minska spridningen av microplaster.
Förvaltningschefen har i en skrivelse 20 april 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
konstgräsmattan på C-plan behöver bytas ut för att den är uttjänt och
för att göra miljöförbättringar. Den totala kostnaden för projektet
beräknas till 2 900 000 kr vilket ger en ökad hyra på 90 000 kr/år.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab
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§ 51

Dnr 2020-00030

Medborgarförslag om rink för rullskridskor
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om byggnation av
lokal för rullskridskor. Möjlighet finns att hyra idrottshall för detta
ändamål som privat person eller förening. Skulle intresset för denna
sport växa kan möjlighet finnas att hålla någon idrottshall öppen för
allmänhetens åkning.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag om
byggnation av lokal för rullskridskoåkning. Det har blivit mer populärt
att åka rullskridskor (klassiska med fyra hjul). Framför allt är det tjejer
som börjat åka och de inspireras av TV och Youtube. De tränar på
konster likt konståkning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 38/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska avslå medborgarförslaget om byggnation av lokal för
rullskridskor. Möjlighet finns att hyra idrottshall för detta ändamål som
privat person eller förening. Skulle intresset för denna sport växa kan
möjlighet finnas att hålla någon idrottshall öppen för allmänhetens
åkning.
Förvaltningschefen har i en skrivelse 18 mars 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att det
utifrån det begränsade intresset för sporten inte kan prioriteras att
bygga en anläggning. Förvaltningen vill öka nyttjandet i befintliga lokaler
och föreslår därför att dessa nyttjas.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
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§ 52

Dnr 2019-00110

Lokal- och anläggningsstöd till Öjaby IS bidragstak
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ett tak för lokal- och
anläggningsstöd för Öjaby Idrottssällskap för 2019 års verksamhet till
143 000 kr.
Bakgrund
För de föreningar som har höga lokal – och anläggningskostnader i
förhållande till verksamheten de bedriver fastställer kultur- och
fritidsnämnden årligen ett ”tak” eller maxbelopp för lokal- och
anläggningsstöd. Taket baseras på omfattningen av barn - och
ungdomsverksamhet utifrån antal årliga sammankomster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 39/2020 föreslagit att kultur och fritidsnämnden
ska besluta om ett tak för lokal- och anläggningsstöd till Öjaby
Idrottssällskap för 2019 års verksamhet enligt följande:

Redovisad
Godkända
Nytt beslut
lokal och
sammankomster 2019 års
anläggnings2019
verksamhet
kostnad 2019
Öjaby IS

756 400 kr

286

143 000 kr

Förvaltningschefen har i en skrivelse den 22 april redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
föreningen under 2019 har ökat sina bidragsberättigade aktiviteter
gentemot 2018 och föreslagit att bidragstaket ska höjas från 34 000 kr
till 143 000 kr.
Yrkande
Christer Svensson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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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
Öjaby IS

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
25 (33)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-13

§ 53

Dnr 2019-00008

Projektering av nybyggnation sporthall
Hagavikskolan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut
§ 20/2019.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut
§ 21/2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att i
samarbete med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab starta lokalprojekt
för sporthall på Hagavikskolan.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i § 20/2019:
1. Förvaltningschefen uppdras att i samarbete med
lokalförsörjningsgruppen genomföra förprojektering av en ny sporthall,
mindre friidrottsanläggning och en konstgräsplan för breddfotboll på
Björnvägen i samband med etablering av en ny högstadieskola.
2. Förvaltningschefen uppdras att återkomma med konsekvensanalys
innehållande skisser och preliminär kalkyl inför beslut om projektstart.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i § 21/2020:
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja en
projektering av en sporthall i stadens norra stadsdelar.
Upphävning av tidigare beslut tas i syfte att följa beslutad
lokalförsörjningsprocess samt att nämndens beslut ska ligga i samma fas
som övriga inblandade nämnder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 40/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut §
20/2019.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut §
21/2020.
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3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att i
samarbete med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab starta lokalprojekt
för sporthall på Hagavikskolan.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 23 april redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kultur- och fritidsförvaltningen har i en analys över
aktivitetsanläggningar i staden sett behovet av att skapa mer yta för
utövande av inomhusidrott då det är brist på detta i norra och nordöstra
delen av staden. Behovet pekar på en sporthall för idrott på 23x43
meter.
Beslutet skickas till
För kännedom
Lokalförsörjningsgruppen
Vöfab
Utbildningsnämnden
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§ 54

Dnr 2020-00024

Skrivelse från Växjö Norra IF angående Åbo
Idrottsplats
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger 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.
Bakgrund
Växjö Norra IF har i en skrivelse lämnat in önskemål om att se över
förutsättningarna för föreningen genom att bygga en kombinerad
klubbstuga, kansli och omklädningsrum där de kan bedriva sin
verksamhet året om.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 41/2020 föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta följande att 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.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 23 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att om Åbo IP ska kunna utvecklas till en åretruntanläggning samt att
verksamheten ska kunna fungera lokalmässigt även i framtiden kommer
åtgärder behöva göras.
Förvaltningen föreslår att en utredning bör genomföras i syfte att visa
hur man kan utveckla Åbo IP till en åretruntanläggning samt lämna
förslag på åtgärder avseende ombyggnation av befintliga lokaler
och/eller alternativt nybyggnation som ersättning.
Beslutet skickas till
För kännedom
Lokalförsörjningsgruppen
Vöfab

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
28 (33)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-13

§ 55

Dnr 2020-00037

Yttrande över remiss Växjö Fotgängarplan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande kommentarer på Växjö
Fotgängarplan:
1. Växjö Fotgängarplan är ett väl genomarbetat dokument och gör många
kloka ställningstaganden för mer attraktiva och säkra gångstråk i Växjö. I
genomförandet av insatser kommer flera av kommunens förvaltningar
behöva delta och engageras. För att fler ska välja att röra sig till fots
krävs både en plan för beteende-påverkande insatser och rätt åtgärder i
den fysiska trafikmiljön.
2. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Helt riktigt lyfter
Fotgängarplanen fram att barn som går eller cyklar till skolan presterar
bättre i skolan eftersom de mår bättre och blir piggare. I nyligen
publicerad forskningsrapport av Generation Pep bekräftas dagens
utmaningar. Endast 2 av 10 barn i åldrarna 4-17 år når den
rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet i Sverige. Tonårstjejer
är den grupp där lägst andel når rekommendationen. Lika prioriterat är
att det offentliga rummet utformas enligt regelverken och med hänsyn
till personer med funktionsvariation. Insatser som förbättrar
tillgängligheten gynnar alla trafikanter.
3. Kommunal samhällsplanering bör också behandla rekreativa
gångstråk som exempelvis elljusspåren, markerade promenadstråk i
naturreservaten samt runt våra stadssjöar. Underlagen med gröna stråk
i Grönstrukturprogram kan användas i denna planering. Promenad
utmed gröna stråk är vår vanligaste friluftsaktivitet i Sverige och har en
positiv effekt både på fysisk, psykisk och social hälsa. Särskild vägvisning
till flera längre rekreationsstråk finns redan på plats. Naturkartan Växjö
presenterar 26 belysta turer för promenad och 58 leder för vandring.
4. Att gynna fotgängare genom att närområdet runt våra skolor,
kulturlokaler samt idrotts- och fritidsanläggningar minst uppfyller ett
integrerat frirum är klart önskvärt. Fortsatta insatser för separering
mellan fotgängare och cyklister utmed huvudgångstråk gynnar trygghet
och säkerhet med allt fler elcyklar som rullar i Växjö.
5. Kartunderlag i Fotgängarplan – Samarkand och I11; Fler säkra passager
på gång mellan Arenastaden-Bäckaslöv-Bokhultet där tillgången till
rekreativa gångvägar finns. Inom Arenastaden kan fler attraktiva
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gångstråk i mindre skala skapas som bryter av dagens stora ytor med
hårdgjord asfalt. Vegetation och trädgrupper kan gärna planteras för att
förbättra lokalklimatet.
Norremark; Närheten till naturreservat Fylleryd markeras knappt. Här
finns elljusspår och flera spår för rekreation och motion som kan
förstärka genhet och maskvidd på gångvägar till Norremark.
Teleborg och Universitetsområdet; Ta stöd i pågående arbete med
Campusplanen, där finns planer för prioriterade kopplingar och stråk.
Nya stråket förbi Geometriparken saknas i kartan liksom ringleden Växjö
Runt som är ett välbesökt stråk för rekreation.
De fem orterna; Positivt att flera insatsområden nämner att säkerställa
trafiksäkra skolvägar samt att säkra trygga och tillgängliga stråk till
målpunkter för rekreation och idrott. Ingelstad, Rottne och Lammhult
har alla belysta elljusspår som är betydelsefulla för motion och
rekreation.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått förslag till Växjö Fotgängarplan från
Tekniska nämnden för yttrande. Enligt Växjö kommuns gällande
Transportplan pekas fem olika strategier ut, och ett av dessa
strategiområden är gång. Målet med Fotgängarplanen är att den ska
bidra till att ett moderniserat transportsystem skapas genom att sätta
fokus på fotgängare som ett eget trafikslag och göra gångstråken mer
attraktiva så att fler vill röra sig till fots. Fotgängarplanen ska vara ett
planeringsunderlag för ett transportsystem som är socialt, ekonomiskt
och miljömässigt hållbart. Den ska ligga till grund för all
fotgängarrelaterad planering i och runt Växjö tätort. Fokus ligger på
målpunkts- och stråkanalyser i de fyra centrumbildningarna i Växjö
tätort samt de fem orterna Braås, Rottne, Gemla, Lammhult och
Ingelstad. Grunden för planen är den redan framtagna ”Trafikplan Växjö
2030”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 42/2020 lämnat förslag till beslut.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 23 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
30 (33)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-13

§ 56

Dnr 2020-00032

Yttrande över detaljplan etapp 3 Hagavik
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande kommentarer på
samrådshandlingar för Växjö 7:10 mfl. Hagavik etapp 3.
1. Positiv omvandling av detta äldre asfaltsupplag och grustäkt till en
attraktiv plats för skola, idrottsändamål, bostäder, kontor och
centrumverksamheter. Utsnitt från illustrationsplaner och skisser i
planbeskrivningen visar goda intentioner för bebyggelse, trafikmiljö och
grönstruktur inom planområdet.
2. Kommunens enda längre vandringsled, 102 km Sigfridsleden, passerar
förbi planområdet och behöver här få en något ändrad sträckning.
Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för ledens underhåll och kan i
fortsatt projektering bistå med förslag på bästa ledsträckning från
Evedal och vidare mot Fylleryd. Den gulmarkerade naturstigen runt
Hovs göl har anlagts av Skogsenheten på Tekniska förvaltningen för
många år sedan. För att uppfylla dagens rekommendationer på
tillgänglighet i naturen behöver framkomlighet, spänger, broar och
ytlager en ordentlig översyn. På cirka 400m av naturstigen söderut längs
Evedalsvägen, som består av blöt torvmosse, krävs en förhöjd
däckspång-konstruktion eller rejält upphöjd grus-flisblandning för att
göra slingan framkomlig. God tillgänglighet till och vid fågeltornet i
norra änden av Hovs göl är önskvärt. Dessa investeringar för bättre
tillgänglighet runt Hovs göl bör införlivas i exploateringsbudgeten för
planområdet. Kopplingen till skolans friluftsliv och utomhuspedagogik är
självklar. Förbättrad tillgänglighet i gröna miljöer gynnar alla besökare.
3. Natur och vegetation - Naturmarken runt Hovs göl planläggs som
allmän platsmark NATUR. Därmed bekräftas nuvarande markanvändning
och områden med höga naturvärden skyddas mot exploatering.
Myrmarken vid Hovs göl är mycket värdefull för den biologiska
mångfalden. Den ger möjlighet att uppleva ett rikt växt- och djurliv, och
ger besökaren en upplevelse av vildmark i staden. Myrmarkerna i staden
är viktiga för att behålla den naturliga hydrologin i närområdet. Positivt
att planbeskrivningen tydligt listar riktlinjer för den fortsatta
planeringen:
- utpekade kärnområden ska långsiktigt stärkas, bevaras och utvecklas
avseende biologiska värden.
- tillgängligheten till naturområdena ska stärkas så att möjlighet ges att
uppleva den biologiska mångfalden.
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- pedagogisk information om områdena är viktigt för att öka förståelsen
för värdet av biologisk mångfald.
- vid planläggning ska särskild hänsyn tas för att tillvarata och utveckla
de biologiska värdena långsiktigt i staden.
4. Utredning visar att det förekommer olika föroreningar fördelade över
hela området. Planbeskrivningen lyfter fram att markens lämplighet för
föreslagen bebyggelse måste säkerställas och att bygglov inte får ges
förrän markens lämplighet säkerställts genom att markförorening
slutligt sanerats. Ett måste att tidigt säkerställa innan planprocessen
fortsätter.
5. Positivt att gång- och cykelnätet föreslås byggas ut för att tillgodose
det nya bostadsområdet samt skolan och idrottshallen. Principer för
hållbara transporter från Fotgängarplan och Trafikplan 2030 bör följas.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp, även i trafiken.
6. Skol- och idrottsområdet får inte överskrida riktvärden för
trafikbuller utomhus. Buller gör alltid utomhusmiljöer mindre attraktiva
att vistas på. Utformning av bullerskyddsskärm mot skolgård och andra
utemiljöer är prioriterat.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått Detaljplan etapp 3 Hagavik från
Byggnadsnämnden för yttrande. Asfaltsupplaget vid Hagavik är
lokaliserat i nordöstra delen av Växjö stad i anslutning till
verksamhetsområdet Norremark. Området ingår i framtaget
planprogram för Hagavik där det pekas ut som en framtida
sammankopplande länk mellan Östra Lugnets bostadsområde och
Hagaviks bostadsområde. Av det område som omfattas av planprogrammet är asfaltsupplaget nu den sista delen som ska planläggas.
För att säkerställa bevarande av naturområdet vid Hovs göl har
kommunen beslutat att detaljplaneområdet ska utvidgas söderut mot
Norremarks verksamhetsområde.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skola, idrottsändamål,
bostäder, kontor och centrumverksamheter inom ett före detta
asfaltsupplag, samt att bekräfta och bevara naturområdet vid Hovs göl.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 43/2020 lämnat förslag till beslut.
Förvaltningschefen i har i en skrivelse den 24 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 57

Dnr 2020-00013

Övriga frågor
Inga övriga frågor hanterades på dagens sammanträde
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