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Plats och tid
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Mona Kanaan (S), ordförande
Karola Bast (S)
Magnus Hansson (S)
Inger Eriksson (S)
Kent Sedin (S)
Annelie Klavins Nyström (M)
Johan Bergquist (M)
Carin Zaric (S), ersätter Thomas Hylvander (M)
Inger Olsson (M)
Per-Ola Andersson (S), ersätter Carlos Costa (C), §§45-49
Carlos Costa (C), §§50-51
Marielle Lahti (MP)
Henry Aldrin (KD), ersätter Anette Stavehaug (V)
Linus Björk (L)
Mikael Strömberg (SD)
Anita Nygren (SD)

Ersättare

Per-Ola Andersson (S), §§50-51
Magnus Carlsson (S)
Daniel Lindell (M)
Tobias Gustafsson (SD)

Utses att justera

Inger Olsson (M)

Justeringens plats
och tid
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Sara Nordlund, förvaltningsstrateg
Per Silvervret Boberg, nämndsekreterare
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Mattias Anglemark, ekonomichef
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Elisabet Eklund, handläggare
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KFN/2017:11

§ 45
Protokolljustering
Beslut
Inger Olsson (M) utses att justera dagens protokoll
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN/2017:173

§ 46
Reviderade avgifter för arkiv och museer
Beslut
Fastställa avgifter inom Arkiv och museers verksamheter.

Sammanfattning
Arkiv och museer har genomfört ett förslag till revidering av nu gällande avgifter inom
avdelningen. De reviderade avgifternas syfte är täcka de tillkommande kostnaderna
t ex personalkostander i anslutning till guidade visningar för en vuxengrupp. Avgifter
har höjts i och med att de anpassats efter vad andra tar för liknade tjänster. Det höjda
och justerade avgifterna bedöms inte påverka invånare som tar del av Arkiv och
Museers ordinarie tjänster och service.

Ärendebeskrivning
Arkiv och museer har genomfört ett förslag till revidering av nu gällande avgifter inom
avdelningen. De reviderade avgifternas syfte är täcka de tillkommande kostnaderna
t ex personalkostander i anslutning till guidade visningar för en vuxengrupp. Avgifter
har höjts i och med att de anpassats efter vad andra tar för liknade tjänster. Det höjda
och justerade avgifterna bedöms inte påverka invånare som tar del av Arkiv och
Museers ordinarie tjänster och service.
Nedan markeras de reviderade eller tillkommande avgifterna eller förtydliganden med
röd och understruken text. I bilaga 1 finns avgifter för aktiv och museers verksamhet i
sin helhet. Det har inte skett någon revidering eller förtydliganden under rubrikerna:
kopior, förvaring av arkivmaterial, intern konsultation eller extern konsultation,
föreläsningsmedverkan m.m.

Reviderade avgifter och tillägg Arkiv och museer
Avgifterna gäller även Eskilskällan.
Avgifterna följer den statliga Avgiftsförordningen efter principbeslut inom Eskilstuna
kommun. Priserna gäller inklusive moms.
Vid fakturering måste personnummer eller organisationsnummer anges.
Portokostnad tillkommer enligt postens prislista.
Priser och regler för bildpublicering finns i bilaga.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Sökningar ur arkiv och samlingar
För den första halvtimmen är sökningar
Därefter arbetskostnad per påbörjad kvart

gratis
125 kr

Avgiftsfritt för sökning i sekretesskyddat material i barnavårdsnämndens och
socialnämndens arkiv samt för förfrågningar från Eskilstuna kommuns förvaltningar
samt bolag, elever och studenter.
Utställningar
Vid utlån av föremål och konst till utställningar står utställaren för alla kostnader
rörande transport, säkerhet och konserveringsåtgärder före och efter utlån. Utöver en
administrativ grundavgift tas ytterligare avgift för utlån av fler än ett
konstverk/föremål.
Revidering Administrativ avgift utlån
Nuvarande Avgift

1000 kr
800 kr

Administrativ avgift för varje ytterligare konstverk
/föremål till utlån
Nuvarande avgift

1000 kr
200 kr

Bildbeställning från extern part för utställning

Arbetskostnad 125 kr/15 min

Bildbeställning för utställning i samarbete
med extern part

Gratis

Uthyrning av mobila bildutställningar
(inom kommunen endast transport)

1 200 kr + transport

Visningar, pedagogiska program och workshops
Grundskola, gymnasium, folkhögskola, Mälardalens högskola, Svenska för invandrare
Ordinarie skolprogram

Gratis

Stadsvandring
En grupp omfattar högst 20 personer
Vardagar under ordinarie öppettider
Helger

1 000 kr/guide
1 500 kr/guide

Lokaler
Kultur- och fritidsförvaltningen använder lokalerna avgiftsfritt.
För alkoholförtäring i hyrda lokaler krävs tillstånd.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Eskilskällan
Ivar Schnells rum (10 personer)
Gunborg Nymans rum (25 personer)
Föreningar som samarbetar med Eskilskällan/Stadsbiblioteket

Gratis

Övriga förfrågningar om uthyrning av lokaler hänvisas till Stadsbiblioteket.
Stadsmuseet
Stadsmuseets föreläsningssal (75 personer)
Vardagar under ordinarie öppettider (onsdag-fredag 11.00-16.00)
Kommunens förvaltningar och bolag

250 kr/timme

Alternativt hel förmiddag 8.00-12.00 / eftermiddag 12.00-16.00
Övriga

500 kr/tillfälle
600 kr/timme

Helger och vardagar utanför ordinarie öppettider,
enligt överenskommelse
Kommunens förvaltningar och bolag
Övriga

500 kr/timme
1 000 kr/timme

Priset inkluderar värd och möblering av lokalen.
Arrangemang
Konstmuseet
Hyra Konstmuseet inklusive värd

7 000 kr/kväll

Kortare mingel utanför ordinarie öppettider, avgift beroende av antal deltagande.
Exempelvis:
För 100 personer
1 000 kr/timme
För 450 personer
4 500 kr/timme
Maxantal för mingel är 450 personer. För övriga villkor gällande mingel kontakta
konstmuseet.
Stadsmuseet
Hyra Ångmaskinhallen inklusive värd

7 000 kr/kväll

Rademachersmedjornas scen
För avgifter gäller kultur- och fritidsnämndens aktuella Prislista för arenor och lokaler.
Föreläsningar eller andra större arrangemang
Vid helgdagsarrangemang eller föreläsningar kan en biljettavgift tas ut per person
beroende på arrangemangets art.
Riktmärke för avgift är 100 kr per person för föreläsning; 80 kr per person för dramatiserad visning.
Avgifterna gäller för vuxna över 18 år.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Revidering av avgifter på Arkiv och Museer bidrar till att skapa tydlighet gentemot
invånare, besökare och andra aktörer som vi ta del av avdelningens tjänster och
service. Fastställda avgifter bidrar även till likställighet och likvärdig service för tjänster
som Arkiv och Museer tillhandahåller.
Beslutet skickas till:
Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2017:245

§ 47
Remiss från Landstinget Sörmland - Handlingsplan
2018 för det regionala kulturarbetet
Beslut
Yttrande godkänns och skickas till Landstinget Sörmland.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnen i Eskilstuna kommun ges möjlighet att lämna ett yttrande
på Handlingsplan 2018 – Kulturplan Sörmland 2015-2018. I ärendeberedningen har
samtliga avdelningschefer inom kultur-och fritidsförvaltningen fått ta del av
handlingsplanen och lämna synpunkter. Yttrandet från Eskilstuna kommun ska
lämnas till Landstinget Sörmland senast den 27 september 2017.

Ärendebeskrivning
Landstinget Sörmland fastställde Kulturplan Sörmland 2015-2017 av nämnd och
landstingsfullmäktige i november 2014. Kulturplanen beskriver en målbild för länets
kulturliv, riktlinjer samt prioriterade områden för den regionala kulturverksamheten.
Planen är treårig och kompletteras med ettåriga handlingsplaner som revideras årligen.
Under hösten 2017 påbörjas också förarbetet med en ny struktur, vilken ska
implementeras i en ny kulturplan Sörmland för perioden 2019-2022.
Handlingsplanens struktur och innehåll

Handlingsplanen 2018 inleds med ett avsnitt där större kulturpolitiska utgångspunkter
och mål tas upp, samt de regionala riktlinjer och prioriteringarna. Därefter tas FN:s
barnkonvention med ett par särskilt utvalda artiklar upp, som en vägledning i länets
kommande arbete mot barn och unga. Avsnittet Gemensamma regionala
utvecklingsområden behandlar frågor som nationella minoriteter, tvärsektoriella
perspektiv, jämställdhet, genus och tillgänglighet. I resterande del finns avsnitten:









Professionell teater-, dans-, och musikverksamhet
Regional museiverksamhet
Regional arkivverksamhet
Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Filmkulturell verksamhet, särskild inriktning på barn och unga
Hemslöjdsfrämjande verksamhet 2017
Regional biblioteksverksamhet och taltidningsverksamhet
Unga kulturyttringar
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Samverkan och samråd avseende kulturplanen i länet

Yttrande
Språk och begrepp
Språket kan upplevas som otillgängligt ett flertal gånger. Ofta krävs det förkunskaper
av en specifik kulturdiskurs som avsändaren, Sörmlands landsting valt att utgå ifrån.
Begrepp som ”kulturell infrastruktur”, ”dansresidens” och ”semifast utställning” är
några exempel. Ett otillgängligt språk skapar lätt ett avstånd mellan avsändare och
mottagare, istället för ett sammanhang. Detta skulle kunnat avhjälpas genom att tydligt
formulera vem/vilka handlingsplanen i första hand riktar sig till; är det den breda
kulturallmänheten (dit exempelvis både anställda och kommuninvånare räknas) i länets
olika regioner, eller en intern grupp införstådda inom landstinget?
Användning av begreppet ”kommunala tjänstemän” kan uppfattas som exkluderande.
Här är mer lämpligt att använda begreppet tjänstepersoner.
En aspekt vad gäller målgrupper och åldrar, är att det tycks finnas flytande gränser för
vilka som räknas som barn/ungdom/äldre genom att inga ålderskategorier definieras.
Uttryck som "tonårsvänligt", äldrevänligt" etc. kan uppfattas som otydliga och
generaliserande.
Omvärld
Även om handlingsplanen är ett verktyg för Sörmlands län och huvudfokus ligger
därefter, är behovet att förhålla sig till omvärlden ständigt aktuellt för att koppla det
kommande arbetet i större sammanhang och följa med i utvecklingen på ett effektivt
sätt. I dagsläget pågår det flera parallella utvecklingsarbeten inom den offentliga
kultursektorn, som kommer påverka både samtid och framtid och därför kan vara
värdefullt att ta med i övergripande planeringsverktyg som detta. Ett par exempel är
Kungliga bibliotekets arbete med en ny nationell biblioteksstrategi, museilagen som
trädde i kraft 1 juli 2017 samt forskningsstudien Konsten att mäta det omätbara- om
kvalitetsbedömning av konstnärlig kvalitet, ett uppdrag beställt av Kulturrådet som
bedrivs på Handelshögskolan i Stockholm.
Beslutet skickas till:

Landstinget Sörmland, Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
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KFN/2017:171

§ 48
Remiss från kommunstyrelsen - Motion - minska
konstgräsets negativa miljöpåverkan
Beslut
Yttrandet godkännes och översänds till kommunstyrelsen.

Reservation
Marielle Lahti (MP) inkommer med skriftlig reservation mot beslutet (Bilaga 1) till
förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning
Det har inkommit en motion från Miljöpartiet för yttrande till kultur- och
fritidsnämnden den 4 maj 2017 om att minska konstgräsets negativa miljöpåverkan.
Motionärerna menar att om det inte kan säkerställas att läckage och skada på miljö och
människor kan undvikas bör dessa planer ersättas med vanligt gräs eller annat hållbart
material. Då kultur- och fritidsnämnden redan utför eller planerar att utföra flera av de
åtgärder som tas upp i förslaget och andra alternativ inte anses motiverade, föreslår
nämnden att motionen anses besvarad för punkterna 1-3 och att punkterna 4-5 avslås.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en motion från Magnus Arrefold (MP), Marielle Lahti (MP) och
Robert Lindberg (MP), för yttrande till kultur- och fritidsnämnden den 4 maj 2017 om
att minska konstgräsets negativa miljöpåverkan. Motionärerna menar att om det inte
kan säkerställas att läckage och skada på miljö och människor kan undvikas bör dessa
planer ersättas med vanligt gräs eller annat hållbart material. Motionärerna menar att
konstgräs sprider mikroplast i stor omfattning. Motionen hänvisar till Svenska
Miljöinstitutet IVL som gjort en kartläggning av källor till och spridningsvägar för
mikroplaster i vatten. Den visar att den andra största källan till spridning efter
däckslitage i trafiken är konstgräsplaner för fotboll. Mikroplast är finfördelade
plastpartiklar som bland annat används som granulat på konstgräsplaner. Genom dess
svampliknande egenskaper binder de andra miljögifter till sig och blir än mer skadliga
än de är i sig själva. På grund av sin storlek misstas de för mat av djur, fiskar och fåglar
och kommer då in i näringskedjan och riskerar att sprida gifter. Ett generellt problem
med plast är att även om det sönderdelas och blir mikroplast så bryts det inte ner som
organiskt material utan blir bara mindre.
I motionen påvisas också att hälften av Eskilstunas konstgräsplaner innehåller SBRgranulat som är gjorda av återvunna bildäck, vilka kan innehålla hälsofarliga ämnen.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Enligt en utredning av konsultbolaget SWECO, beställd av Naturvårdsverket,
framkom att SBR-granulat potentiellt kan innehålla 3401 ämnen men att endast 60
kunde fastställas med dagens forskning. En av slutsatserna var att fyllnadsmaterial
innehållande återvunnet gummi bör undvikas, i rapporten, ”Miljö- och hälsoeffekter
av konstgräs- en kunskapsinventering” som släpptes 2015 av Linköpings universitet.
Motionärerna föreslår att fullmäktige beslutar:


att tidsätta mål för utfasningen av hälsofarligt SBR-granulat från kommunens
befintliga konstgräsplaner och budgetera medel för detta.



att dränering och brunnar vid kommunens befintliga konstgräsplaner förses
med ett silsystem för att förhindra spridning av granulat och mikroplaster.



att kommunen ansvarar för att plogad snö från konstgräsplaner samlas upp på
närliggande hårdgjord uppsamlingsyta.



att kommunen utreder så kallat hybridgräs och andra alternativ till konstgräs.



att frysa planerade investeringar av nya konstgräsplaner fram tills dess att
alternativ som är bättre för miljö och hälsa har utretts.

Kommentar
Naturvårdsverkets rapport nr 6772 släpptes i juni 2017, ”Mikroplaster, Redovisning av
regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade
utsläpp i Sverige”. Enligt rapporten är kunskapen och forskning om mikroplaster
fortfarande mycket begränsad. Det är många värden som saknas vilket gör det svårt att
bedöma vilken skada mikroplaster faktiskt har på miljö och natur.
Primära mikroplaster är till exempel avsiktligt producerad plastpellets eller
skrubbmaterial i olika produkter och kosmetika. Mikroplaster i form av spill från
konstgräsplaners granulat räknas till gruppen sekundära mikroplatser. Säkerställda
siffror på hur mycket svinn det blir av konstgräsplaner saknas, men klart är att stora
mängder försvinner. Det fylls på ca 2-3 ton granulater per år och fotbollsplan och
troligt är att det är stora punktutsläpp av mikroplaster från en konstgräsplan som följer
med vid snöröjning, vattenavrinning och under skorna på de som beträder planen.
Enligt samma rapport finns det heller ingen samlad information om skillnader mellan
de två vanligaste typerna SBR- och EPDM-granulat. Säkert är att SBR-granulat
framställs av återvunnet gummi från däck från personbilar och lastbilar vilket inneburit
att flera tungmetaller och miljögifter har hittats i mätningar. EPDM-granulat är
nytillverkat vulkaniserat industrigummi och anses innehålla mindre gifter. Det finns
ingen samlad information om skillnader i risk för spridning beroende på vilken typ
som används. Dock rekommenderas från flera håll att SBR-granulat ska undvikas eller
ersättas med EPDM-granulat eller annat material.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Användningen av kork- och kokosmaterial som är organiska fyllnadsmaterial istället
för mikroplast har ökat. Detta är dyrare att köpa in och kan vara svårare att använda
och sköta under vinterförhållanden. Korkmaterial användes på Borås Arena men efter
bara en säsong var de tvungna att byta tillbaka till mikroplastgranulat då korkmaterialet
inte fungerade som önskat. Information om de olika materialens totala miljöpåverkan i
ett livscykelperspektiv saknas och det är därför svårt att göra en bedömning av de
olika materialens effekter över en längre tid.
Att anlägga konstgräs med EPDM-granulat eller motsvarande granulatsort innebär en
kostnad på 16 000-17 000 kr per ton granulat och behöver fyllas på varje år och bytas
helt mellan vart tredje och vart femte år, beroende på belastning och nivå på
fotbollsspel. SBR-granulat kostar 2 500 kr per ton och behöver fyllas på varje år och
bytas vart sjunde år ungefär. Ca 50-60 ton granulat går åt till en 11-manna fotbollsplan
vid nyanläggning och cirka. Kostnaderna för markarbetet och att anlägga själva planen
med konstgräs uppskattas till ca 3,5 miljoner kronor.
Enligt leverantörers uppskattning klarar en hybridgräsplan cirka 500-600
nyttjandetimmar per år – att jämföra med en naturgräsmatta som klarar cirka 200-300
nyttjandetimmar och en konstgräsplan som klarar ca 2000-3000 nyttjandetimmar per
år. Kostnaden för en hybridgräsmatta ligger mellan 3-3,5 miljoner kronor och då är
inte förberedande markarbeten inräknade, enligt leverantören. Hållbarheten är
fortfarande osäker då det inte har funnits i Sverige så många år ännu. Ljungby
kommun som var den första i Sverige att anlägga hybridmattan betalade omkring 4
miljoner för markarbeten, enligt projektledaren på kommunen.
Från Svenska Fotbollsförbundet rekommenderas att snö som plogas från
konstgräsplaner samlas upp på en asfaltsbelagd yta för att granulatet ska kunna
återföras till planen efter snösmältning. Fotbollsförbundet rekommenderar vidare, i
väntan på mer forskning, att spelarna borstar av skorna på en särskilt plats, där det kan
samlas ihop och återföras till planen.
Idag har de äldsta konstgräsplanerna i Eskilstuna kommun SBR-granulat; Ekängen IP,
Årby IP och Torshargs IP medan de senast anlagda och de som nyttjas mest har
EPDM-granulat eller motsvarande granulat av vulkaniserat gummi. Granulat från
Tunavallen behöver fyllas på oftare än andra planer, då den belastas hårdare och krav
på elitfotboll är högre. Därför flyttades hela konstgärsplanen till Skogsängens IP för
några år sedan och används nu där i stället.
I tabellen sammanställs alla konstgräsplaner i kommunen och vilket granulat som
används samt när granulat senast fylldes på:
Konstgräsplaner
Eskilstuna
Ekängens IP upplyst
11-manna

Granulatsort
SBR
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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EPDM/vulkaniserat
gummi
EPDM/vulkaniserat
gummi
EPDM/vulkaniserat
gummi
EPDM/vulkaniserat
gummi
SBR
SBR
SBR
SBR

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunala anläggningar för idrott, fritid och
friluftsliv, där konstgräsplaner är en del av idrottsanläggningarna. Det är nämnden som
utifrån sitt uppdrag och kompetens bedömer behovet av eventuella förändringar ur ett
helhetsperspektiv.
Det finns totalt nio konstgräsplaner i Eskilstuna. Kultur- och fritidsförvaltningen
ansvarar för skötsel av åtta, Triangelns IK ansvarar för skötsel av Mesta IP. Fördelarna
med konstgräs- istället för naturgräsplaner är framför allt den utökade graden av
nyttjandetimmar. Det ger fler unga möjlighet att träna och spela mer fotboll samt gör
planerna mer ekonomiskt hållbara. Miljöfördelarna handlar främst om minskad
bevattning då en bevattningsanläggning normalt inte behövs för spel på konstgräs.
Bortsett från de eventuella gifter som kan finnas i SBR-granulat är det positivt att
använda återvunnet material istället för nyproduktion av gummi.
I Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med skötsel av konstgräsplaner ingår bland
annat att fylla på granulat vid behov, snöröja planer vid behov och återföra det
granulat som då följer med som motionären föreslår. I Eskilstuna kommun samlas
plogad snö från planerna upp på asfaltsbelagd yta bredvid planen, på alla planer utom
Torshargs IP. Planen behöver bytas ut efter många års användning. Torshälla Stads
nämnd har ansvar för Torshargs IP och en utvecklingsplan kommer att tas med start
under hösten 2017. I och med det kommer även rutinerna för konstgräsplanen och
plogning av denna att ses över och uppdateras.
Ett filter eller silsystem som förslagställaren nämner som en lösning för att fånga upp
spillgranulat i kommunens brunnar finns vid alla konstgräsplaner idag. Det är en
brunn mellan dräneringen och dagvattenledningen som samlar en del av granulatet
och hindrar det från att föras ut med dagvattnet. Rekommenderat av gatuavdelningen
är ett filtersystem med partikelavskiljare. FlexiClean lanserar i oktober en filterlösning
särskilt framtagen för att fånga upp mikroplaster och tungmetaller på konstgräsplaner.
Det är ett samarbete mellan Flexiclean, Svenska fotbollsförbundet, Kalmar kommun
och Örebro universitet och kommer att följas och analyseras.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över alternativ till konstgräs, såsom hybridgräs
vilket motionärerna föreslår. Hybridgräs är en kombination av konstgräs och
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naturgräs, men sköts på samma sätt som en vanlig naturgräsplan. Konstgräsplattan,
som består av ett rutnätsmönster som sys ihop, läggs ovanpå en naturlig växtbädd med
organiskt material. Sedan sås vanligt naturgräs ovanpå för en större hållfasthet. Dock
är det så få i Sverige som har anlagt planer med dessa alternativ att det är svårt att göra
en bedömning av hållbarhet, miljöpåverkan och kostnader. Det anses inte finnas
tillräckligt med underlag för bedömning av arenor som använt organiskt
fyllnadsmaterial framgångsrikt för att det ska kunna motivera en mer djupgående
utredning kring detta i dagsläget.
Motionärerna föreslår att det ska sättas ett tidsmål för när SBR-granulat ska fasas ut
från de befintliga planerna och ha budgeterade medel för detta. Eftersom SBRgranulat har en längre livslängd än EPDM-granulat och ett så pass mycket lägre pris
saknas resurser hos Kultur- och fritidsnämnden att göra detta byte. Blandas de två
granulaten kan kvaliteten inte garanteras av tillverkarna och standarden på planen kan
komma att påverkas såsom hur naturtroget det känns eller hur bollen studsar. Tidigare
beräkningar har visat att tiden det skulle ta att byta granulatsort på befintliga planer
skulle sammanfalla med tidpunkt för att byta ut hela konstgräsplanerna, varför det inte
ses som motiverat.
Planerad investering för ny konstgräsplan är på Orrliden i Skogstorp. Där kommer
EPDM-granulat att användas, med asfaltsbelagd yta för snöhögar och ett slutet
dräneringssystem för att minska utsläpp av granulater. Planen är beräknad att anläggas
under 2018. Motionärerna föreslår att frysa planerade investeringar av nya
konstgräsplaner fram tills dess att alternativ som är bättre för miljö och hälsa har
utretts. Det skulle innebära att Orrliden skjuts upp, vilket påverkar föreningslivet
negativt.
Sammanfattningsvis så följs utvecklingen och forskningen om mikroplaster på
konstgräsplaner. I största möjliga mån införs det i drift och underhåll av anläggningar
och vid planering av nya anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden anser att
förslagspunkterna 1-3 ses som besvarade och att förslagspunkterna 4-5 avslås.
Finansiering
Kultur- och fritidsnämnden saknar finansiering för att ersätta befintligt SBR-granulat
till EPDM-granulat och behöver i så fall en reviderad budget. Med bättre filtrering och
andra brunnsystem kan underhåll och skötselkostnader påverkas och behöver då
budgeteras för.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kunskapen om miljökonsekvenserna och de olika granulatsorternas påverkan är
fortfarande mycket begränsad och det finns få anläggningar att använda som underlag
för att se hur väl de fungerar med andra underlag som sägs vara mer miljövänliga. Den
ökade nyttjandegraden för konstgräsplanerna ger fler barn och unga möjlighet till
fritidsaktiviteter, vilket ses som mycket positivt.
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Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till förvaltningens framställning.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
1. dels Marielle Lahtis (MP) yrkande om bifall till motionen i sin helhet
2. dels Mona Kanaans (S) yrkande om bifall till förvaltningens framställning.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två yrkandena ställs mot
varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Nämnden bifaller förvaltningens framställning.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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KFN/2017:251

§ 49
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2017
Beslut
Kultur - och fritidsnämndens delårsrapport 2 januari – augusti 2017 godkänns och
översändes till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2016 - och kommer under
mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och
landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och
ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen
innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger
direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Ärendebeskrivning
Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd och
bolag redovisa delårsrapport 2 för perioden januari till och med augusti till
kommunstyrelsen.
Delårsrapporten, som bifogas, har skrivits enligt kommunledningskontorets
anvisningar. Den innefattar uppföljning av löpande verksamhet och åtaganden, dels
utifrån strategiska mål, dels utifrån övergripande huvudprocesser. Dessutom redovisas
ekonomiskt utfall för perioden och prognoser för helåret.
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KFN/2017:9

§ 50
Delegationsbeslut
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsärenden, vilka redovisar beslut i enlighet med
Kultur- och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna.

Avstår från att delta i beslut
Mikael Strömberg (SD) och Anita Nygren (SD) meddelar att de ej deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har tagits:
1. ALLMÄNNA ÄRENDEN
1.5 Besluta om servering av starköl och vin i samband med nämndens
representation
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:60 – Ordförandebeslut – servering av alkohol i samband
med Kultur- och fritidsnämndens representation. (Lunch inför evenemanget Alar
Talar i samband med utdelning av musikpriset för 2014.)
1.7 Besluta om tjänsteresa utanför Sverige
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:58 – Ansökan om tillstånd till utlandsresa
Delegationsbeslut 2017:59 – Ansökan om tillstånd till utlandsresa
(De beviljade ansökningarna avser deltagande i internationellt seminarium i
Trondheim för konstmuseets personal.)
3. PERSONALÄRENDEN
3.7 Tillsätta personal, tills vidare eller viss tid, samt öka och minska
sysselsättningsgrad på individnivå inom budgetram (LAS 4-6 §§)
För år 2017, nr 230-242.
4. LOKALER, UTHYRNING, BIDRAGSÄRENDE
4.4 Godkänna förening som stödberättigad
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KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:53 Syriska föreningen i Eskilstuna. Syriska föreningen i
Eskilstuna godkänns som stödberättigad förening.
Delegationsbeslut 2017:54 eFOLKETS Vänner. Föreningen eFOLKETS Vänner
godkänns som stödberättigad förening.
Delegationsbeslut 2017:55 FaIE. Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna FAiE
godkänns som stödberättigad förening.
Delegationsbeslut 2017:56 – Grunden E-a. Föreningen Grunden Eskilstuna
godkänns som stödberättigad förening. (Föreningen Grunden är en ideell förening
som drivs av medlemmar som alla har någon form av funktionsnedsättning.)
Delegationsbeslut 2017:57 – FCT Idrottsförening. FCT idrottsförening godkänns
som stödberättigad förening.

Beslutet skickas till:
Akten
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KFN/2017:10

§ 51
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapporter och meddelanden från aktörer utanför kommunkoncernen. Ärenden som
skickats till nämnden för kännedom från andra nämnder samt kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Rapporter
Nämndordförande Mona Kanaan redogjorde för pågående dialoger med föreningslivet
kring kommande eller önskade större investeringar.
Ordföranden informerade även om att hon och kommunikationschef Anette Pallhed är
inbjudna av europeiska friidrottsförbundet för att leda en workshop i Vilnius om att
genomföra större arrangemang. En träff har skett med nätverket för de fyra
Mälarstäderna, där samverkan i kulturfrågor var på agendan. Mona Kanaan
rapporterade också att hon besökt Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings
årskonferens i Örebro, tillsammans med förvaltningschef Eva Königsson. En central
fråga rörde personer med funktionsnedsättnings tillgång till idrott och kultur. Man
lyfte även konst i samband med stadsutställningen OpenArt.
Förvaltningschef Eva Königsson rapporterade om Stiga Sports Arena. Många olika dialoger
pågår med föreningslivet kring nämndens anläggningar och arenor. Förvaltningschefen informerade också om arbetet med Stadsmuseet och dess magasin. Flytt sker
under 2018 och 2019.
Kommunikationschef Anette Pallhed informerade om kommande invigningar och
aktiviteter inom förvaltningens verksamhetsområden:





En ny utställning har invigts på konstmuseet.
Fredagen den 22/9 till lördagen den 23/9 genomförs kommun- och
föreningsmässan Eskilstuna Inspirerar i Stiga Sports Arena.
Smederna, som ska köra sina finalmatcher och antingen tar guld eller silver,
kommer att gratuleras.
28 september flyttas ”hangaren som ska bli ett bältdjur”.
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Nytt parkeringsgarage på Munktellområdet börjar byggas, med första
spadtaget 28 september.
29 september sker en galapremiär på Royal med Electric Banana band.
Bastubaletten kommer till Teatern 1 oktober.
2 oktober deltar vi på seminariet ”Professionell idrott”. Eskilstuna är
nominerat till årets idrottskommun samt årets breddidrottskommun.
Stadsbiblioteket har e-medborgarvecka vecka 41.
13 oktober invigs konstverket Bältdjuret i Vilsta.
Den 14 oktober firar svenskt barnbildarkiv 40år.
Det sker en invigning av konstverk på Kungsgatan.
Tema Upplyst uppmärksammar Finlands hundraårsjubileum.
Vecka 39 öppnas för nomineringar till Eskilstuna kommuns musikpris 2017.
Snart äger första konserten på Stiga Sports Arena rum, med Lena Philipsson.

Frågor:
Inger Olsson (M) lyfte en synpunkt om avsaknad eller dålig förekomst av ledstänger på
Stiga Sports Arena.
Förvaltningen tar med sig frågan.
Henry Aldrin (KD) efterlyste fler hörslingor i våra lokaler.
Förvaltningen tar med sig frågan.
Per-Ola Andersson (S) efterlyste svar på frågan om Stiga Sports Arena alltid är stängd
och låst.
Kommunikationschef Anette Pallhed informerade att av säkerhetsskäl är arenan stängd för
utomstående utanför arrangemangstid. Föreningskanslierna har en egen entré.
Johan Bergquist (M) aktualiserade den tidigare ställda frågan om en händelse på en
fotbollsmatch.
Förvaltningschef Eva Königsson informerade om att förvaltningen varit i kontakt med
Sörmlandsidrotten. Den kommer också att tas upp på nästa möte med
Idrottsstrategiska gruppen.
Marielle Lahti (MP) ställde en fråga angående allaktivitetshus i Fröslunda: Hur ser
underlaget ut, och hur kommer verksamheten utformas?
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Nämndordföranden svarade att vi inte har något besked i dagsläget, men dialog förs med
olika aktörer i frågan. Mer underlag behövs, och ärendet behöver hanteras i relation till
ett övergripande perspektiv.

Meddelanden
Beslut av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
(KSKF/2017:253, KFN/2017:261) Remiss från Kommunstyrelsen – Motion om
avloppshantering för campingfordon – inlämnad av MP. Motionen remitterades
till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutet skickas till:

Akten
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