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Justering
Justerare

Rose-Marie Holmqvist (S)

Plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15
den 8 maj klockan 11:00 – 11:30

Justerade paragrafer

§§ 33 – 44

Ajournering

15:00 – 15:28 fika

Underskrifter

Sekreterare
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Nedim Ramic

Ordförande
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Eva Johansson (C)

Justerare

……………………………………
Rose-Marie Holmqvist (S)
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-04-25 är justerat.
Anslagsdag

2018-05-08

Anslaget tas ner

2015-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15 Växjö

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift
………………………………………………………
Nedim Ramic
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§ 33

Dnr 60

Val av justeringsperson
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Rose-Marie Holmqvist (S) utses att justera dagens protokoll.
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§ 34

Dnr 65

Allmänhetens frågestund
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Allmänheten ställer inga frågor. Kultur- och fritidsnämnden anser
frågestunden vara genomförd.
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§ 35

Dnr 2018-00003

Informationsärenden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar följande information till protokollet:
1. Information från Tf. kultur- och bibliotekschefen
Tf. kultur- och bibliotekschefen informerar om att den nya
förvaltningschefen Tomas Ekelius är på plats den 2 maj. Karin Malm
har blivit rekryterad som ny verksamhetsutvecklare.
Tf. kultur- och bibliotekschefen informerar om sommarjobbarna
2018 och verksamheten på stadsbiblioteket.
Tf. kultur- och bibliotekschefen informerar om den pågående
utställningen på konsthallen, we are all made of stars.
Tf. kultur- och bibliotekschefen informerar om den nya
fristadsförfattaren Maha Nasser. Den 2 maj är hon på plats.
Tf. kultur- och bibliotekschefen informerar om Raoul Wallenberg
dagen.
2. Information om friluftsprogrammet
Peter Lönn, friluftssamordnare informerar om arbetet med
friluftsprogrammet.
3. Information om GDPR
Nedim Ramic, förvaltningssekreterare informerar om den nya
dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj. Den kommer
ersätta den nuvarande personuppgiftslagen.
4. Ordförandens information
Ordföranden informerar om den nya fristadsförfattaren.
Ordföranden informerar om uppsägningen av pizzerian i
Teleborgshallen.
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§ 36

Dnr 2018-00001

Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande
delegeringsbeslut:
KFAC 1. 2018
KF 1. 2018
HF 2. 2018
LB 3-4. 2018
KFN 3-4. 2018 (fritid)
KFN 20-22. 2018 (kultur)
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till
ordföranden, vice ordföranden och tjänstepersoner enligt en av kultur- och
fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som fattas av en delegat
ska redovisas på kultur- och fritidsnämnden närmaste efterföljande
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelsen den 19 april att
delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden:
Personalärenden.
Lotteritillstånd.
Utbetalning av bidrag.
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§ 37

Dnr 2018-00046

Kulturpris och kulturstipendier år 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Elisabeth Cederholm tilldelas Växjö kommuns kulturpris år 2018.
Kulturpriset består av en glaspjäs framställd av glaskonstnären Lena
Bergström.
2. Thea Kallhed Gadefors-Möller och Andreas Ahlm tilldelas Växjö
kommuns kulturstipendium år 2018 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. Kulturnämnden har i § 25/2006
beslutat att förslag till kulturpristagare och ansökningar om kulturstipendier
ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen senaste den 1 mars varje år.
Kulturnämnden har i § 99/2008 beslutat att tillsätta en tjänstemannagrupp
som ska bereda inlämnade förslag.
Samråd om förslag till kulturpris och kulturstipendiater har ägt rum mellan
kultur- och fritidsnämndens presidium och kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-04-11 § 31.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kulturpristagare
Kulturstipendiater
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§ 38

Dnr 2018-00047

Stipendium till ideellt arbetande föreningsledare 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar tilldela stipendier till ideellt arbetande
föreningsledare 2018 till
Ingegerd Johansson – Lammhults ridklubb
Henrik Andersson – Böksholms 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. Högst tre stipendier delas ut årligen.
Förslag på stipendiater lämnas av kultur- och fritidsnämndens presidium i
samråd med kommunfullmäktiges presidium och tjänstemän på kultur- och
fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-04-11 § 32.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Stipendiater
Förslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
10 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-25

§ 39

Dnr 2017-00097

Remiss av motion om trygg och säker
föreningsverksamhet - Pernilla Torneus (M) och Lena
Wibroe (M)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur – och fritidsnämnden bifaller motionen om trygg och säker
föreningsverksamhet genom införandet av krav på utdrag ur
belastningsregistret samt ett förstärkt värdegrundsarbete för stödberättigade
föreningar.
Kultur– och fritidsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att informera
föreningar samt att implementera beslutet innan 1 april 2019.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden gav under 2017 förvaltningen i uppdrag att
närmare utreda möjligheten att ställa krav på att alla föreningar som bedriver
verksamhet för barn och ungdomar, begär in utdrag ur brottsregistret från
ledare/tränare samt att alla föreningar jobbar aktivt med sitt
värdegrundsarbete. Uppdraget har initierats utifrån en motion om trygg och
säker föreningsverksamhet från Pernilla Torneus (M) samt Lena Wibroe
(M). Syftet är att arbeta för trygghet och att förebygga brott mot barn i
föreningslivet.
I motionen hänvisar förslagsställarna till den lagstiftning som omfattar alla
som rekryteras för att utföra arbeten/uppgifter som innefattar direkta och
regelbundna kontakter med barn under 18 år. De arbeten som typiskt avses
med lagen är de arbeten där det finns arbetsuppgifter som består i att fostra,
undervisa, sköta eller annars ta hand om barn eller på annat sätt arbeta i
personlig kontakt med barn.
Alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet bör arbeta med
förebyggande åtgärder för att motverka trakasserier och övergrepp. Utdrag ur
belastningsregistret samt ett förstärkt värdegrundsarbete är en del i ett
förebyggande arbetet för trygga föreningsmiljöer. Insatser som också kan
ställas som krav för beviljande av föreningsstöd.
Kultur– och fritidsförvaltningen konstaterar att föreningarnas
värdegrundsdokumentation behöver förtydligas och förbättras, detta då
kvaliteten på dokumentationen är väldigt skiftande. Det finns därför ett

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
11 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-25

behov av att förtydliga förvaltningens kriterier gällande värdegrundens
innehåll samt vilka policydokument och handlingsplaner som ska vara
obligatoriska utifrån denna. Förvaltningen avser därför att skapa en
mall/checklista med förtydligade riktlinjer för vad som ska ingå samt vilka
handlingsplaner som skall vara obligatoriska för att berättigas föreningsstöd.
Föreningar skall även uppmuntras till att påbörja arbete med Säker och trygg
förening, som är Växjö kommun och Smålandsidrotten utvecklingsarbete
och kvalitetsmärkning för föreningar i Växjö kommun.
Se separat bilaga för vidare beskrivning av underlag till beslut.
Föreningar informeras om beslutet genom Interbook Go samt genom övriga
kommunikationskanaler, som exempelvis Facebook och föreningsmöten.
Beslutet skall vara implementerat i samband med den årliga ansökan för
föreningsstöd 1 april 2019.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-04-11 § 33.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Motion om trygg och säker föreningsverksamhet – Pernilla Torneus (M) och
Lena Wibroe (M).
Yrkanden
Lena Wibroe (M) med instämmande av Ricardo Chavez (KD) yrkar bifall på
liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Lena Wibroe (M)
Pernilla Torneus (M)
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§ 40

Dnr 2017-00106

Tillägg till Hyror och avgifter för år 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till komplettering av hyror och
avgifter för år 2018.

Taxa

Elitidrottare
över 19 år

Elitungdom,
studerande
16-19 år

Månadskort
(oavsett
ålder)

Dagkort
(oavsett
ålder)

2000 kr/år

1000 kr/år

200 kr/st

50 kr/st

Årskorten faktureras halvårsvis för föreningar i Växjö kommun och för
privatpersoner utgår faktura direkt enligt taxa för privatpersoner.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har i § 65 2017 fattat beslut om hyror och
avgifter för år 2018. Ett tillägg till beslutet behövs kring hyror och avgifter
för individuella friidrottare.
Många friidrottare på seniornivå tränar under stor del av året på individuell
basis, till skillnad från andra föreningar som mestadels bedriver
gruppträning. Detta innebär att taxan blir väldigt hög för enskilda individer
samt/eller mindre grupper. De befintliga taxorna är antagna utifrån
gruppträning. För att skapa möjlighet och flexibilitet för individuella
idrottare och föreningar så finns det ett behov av en kompletterande taxa för
denna målgrupp. I nuläget förekommer det att lokalerna nyttjas av
individuella friidrottare/mindre grupper som inte är bokade i systemet
Interbook Go – därmed kan ingen kostnad debiteras. Taxan föreslås för att
pris per aktiv kan vara vägledande samt för att enhetspris för en fast period
t.ex. 1 månad vilket öppnar upp för att få gästande friidrottare till Växjö.
Med utgångspunkt från grundtaxan samt det avtal som är knutet till Athletic
development center så är förslaget till taxa beräknat enligt följande.
Grundtaxan beräknas på 100kr/h och utifrån en beräknad träningsmängd för
en senioraktiv samt genomsnittligt antal utövare i dagsläget. Utöver dessa
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faktorer så måste hänsyn tas till de som genom avtalet med ADC – tränar
kostnadsfritt. För ungdomar i åldern 16-19 år föreslås en möjlighet att
utnyttja en ungdomstaxa med en kostnad till halva priset. Förslaget till ny
taxa är inte berättigat till något lokal- och anläggningsstöd, vilket då innebär
att föreningarna meddelar föreningsservice antal aktiva inför varje
verksamhetsår.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-04-11 § 34.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Taxor och avgifter för år 2017.
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§ 41

Dnr 2016-00128

Åsnentillsynen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stödja Åsnentillsynen 2018 och 2019
med 140 000 kronor årligen i enlighet med Länsstyrelsen Kronobergs
avtalsförslag.
Bakgrund
För att göra det möjligt att bibehålla Åsnens höga naturvärden har en
tillsynsverksamhet bedrivits sedan 1987 i sjön Åsnen. Åsnentillsynen tillkom
initialt för att lösa problem med nedskräpning och vildbränder som följde av
ett ökat besökstryck i Åsnenområdet. Med den då nytillkomna kanotleden
Värendsleden följde störningar på natur och djurliv i området. Syftet med
tillsynen var att förebygga dessa problem.
Tillsynsverksamheten i sjön Åsnen finansieras idag av Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Alvesta kommun, Tingsryd kommun, Växjö kommun och
Åsnens fiskevårdsområdesförening. 2015 beslutade kommunerna att höja
ersättningen med 50 000 kr per kommun. För Växjö innebar beslutet ett
årligt bidrag på 140 000 kr. Länsstyrelsen har inkommit med ett avtalsförslag
för år 2018 till alla finansiärer där man föreslår att kommunerna bidrar med
samma ersättningsnivå förutsatt att samtliga tre kommuner skriver på avtalet.
I avtalsförslaget framgår att om de sammanlagda bidragen understiger
480 000 kr, bedrivs ingen verksamhet.
Finansiärer
Kommuner

Länsstyrelsen
Budget 2018

Alvesta
Tingsryd
Växjö

100 000 kr
100 000 kr
140 000 kr
200 000 kr
540 000 kr

Naturturism och besökarantal förväntas öka när länets första nationalpark
Åsnen invigs 25 maj 2018. Nationalpark är den finaste utnämning ett
naturområde kan få. Sveriges nationalparker representerar typiska eller unika
svenska landskap med värdefull natur som erbjuder besökare stora
naturupplevelser. Invigningen påverkar även samverkansprojekt inom
Destination Åsnen med ett ökat engagemang bland anslutna entreprenörer i
Åsnenområdet.
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Åsnentillsynen verkar aktivt förebyggande genom information och tillsyn så
att gällande regler inom skyddade områden efterlevs. Verksamheten omfattar
patrullering på sjön, uppsättning och underhåll av större informationstavlor
runt sjön, årlig isättning och upptagning av bojar och skyltar som utmärker
områden med tillträdesförbud, fisketillsyn, tillsyn av skyddade områden och
enklare arbeten i naturreservaten samt vid behov brandbekämpning på öar,
räddning av nödställda på sjön m.m. Åsnentillsynens verksamhet bygger på
samverkan med de olika aktörerna i och kring sjön Åsnen.
Det är viktigt att fortsättningsvis stödja Åsnentillsynen som skapar trygghet
och upprätthåller ett gott skick i detta unika naturområde, där Sveriges 30:e
nationalpark Åsnen numera ingår. Vid nationalparkens iordningsställda
huvudentréer Sunnanbron och Trollberget väntas ett ökat antal besökare som
vill uppleva det värdefulla naturområdet. Naturturismen runt hela sjön Åsnen
kommer sannolikt öka och därmed stärka besöksnäring och landsbygdsutveckling i alla tre kommunerna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-04-11 § 35.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Årsrapport 2017.
Förslag på avtal om deltagande i Åsnentillsynen 2018.
Samarbetsavtal om deltagande i Åsnentillsynen.
Yrkanden
Håkan Frizén (V) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Länsstyrelsen Kronoberg
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§ 42

Dnr 2018-00048

Överlämnande av beslutanderätten av
medborgarförslag rörande inre miljön i Teleborgshallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget med att sätta in nya
dricksfontäner i Teleborgshallen. Nya duschdraperier kommer däremot att
sättas upp.
Bakgrund
Kultur och fritid har fått in ett förslag där man vill blockera en kran i
omklädningsrummen. Denna ska sedan ersättas med dricksfontäner. Det har
också lämnats förslag på att sätta upp en skylt ”absolut förbjudet att gå in
med skor” samt duschdraperier i duschavdelningen.
Det har tidigare funnits dricksfontäner i omklädningsrummen. Dessa
missbrukades och användes till att spruta vatten med. Erfarenheten av
skyltning är att det inte hindrar personer från att gå in i utrymmet.
Duschdraperier är inköpta och kommer att sättas upp i duschavdelningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-04-11 § 36.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Medborgarförslag rörande inre miljön i Teleborgshallen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställare
Kommunstyrelsen
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§ 43

Dnr 2018-00049

Överlämnande av beslutanderätten av
medborgarförslag rörande skyltar utanför
Teleborgshallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget rörande skyltar
utanför Teleborgshallen och på Teleborgsvägen.
Bakgrund
Kultur och fritidsnämnden har fått in ett förslag där man vill sätta upp en
skylt på Teleborgshallen och en större skylt vid Teleborgsvägen. Dessa
skyltar ska visa vilka evenemang som är på gång i Teleborgshallen.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att kostnaden för att sätta upp och sköta
dessa skyltar är för stor i förhållande till det begränsade antal evenemang
som anordnas i hallen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag 2018-04-11 § 37.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Medborgarförslag rörande skyltar utanför Teleborgshallen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-25

§ 44

Dnr 17

Övrigt
Fritidschefen informerar om simsatsningen i Växjö kommun samt det ökade
samarbetet med Linnéuniversitetet.
Cecilia Lundin Danielsson (S) frågar om arbetet med den nya simhallen.
Ordföranden svarar.
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