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KFN/2016:18

§ 71
Protokollsjustering
Beslut
Louise Dahlgren (M) utses att justera dagens protokoll.

-------------Beslutet skickas till:

Akten
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KFN/2016:251

§ 72
Kultur- och fritidsnämndens definitiva
verksamhetsplan och budget 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 fastställs.

Reservation
Marielle Lahti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation
(bilaga A).
Anette Stavehaug (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation
(bilaga B).
Linus Björk (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga C).

Ärendebeskrivning
Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska nämnderna formulera åtaganden till sin
verksamhetsplan baserat på kommunfullmäktiges årsplan för 2017. Nämnderna ska
anta en preliminär verksamhetsplan i oktober och sedan besluta om en definitiv
verksamhetsplan i december utifrån kommunfullmäktiges kompletterande årsplan.
Utformningen av verksamhetsplanen har gjorts enligt anvisningar från
kommunledningskontoret och följer de begrepp som kommunfullmäktige beslutat om
vid revideringen av kommunens styrsystem.
Ett viktigt underlag för verksamhetsplan och budget är nämndens behov och
prioriteringar inför 2017, som nämnden fastställde i april 2016. Där fastslog nämnden
satsningar för 2017 och vilka områden som nämnden ville prioritera. Ett annat viktigt
underlag är delårsrapport 2 som presenterades för nämnden i september, där
nämndens resultat hittills för 2016 beskrevs.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen beskriver vilka områden som är särskilt prioriterade under det
kommande året. Nämnden fokuserar på åtaganden som främjar en bred folkhälsa,
delaktighet och kommunikation samt en tydlig och effektiv organisation.
Målsättningen är att eskilstunaborna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för
kultur och idrott.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

5(21)

2016-12-14

Eskilstuna kommun står inför flera stora utmaningar, inte minst att lyckas uppnå de
strategiska målen. Det kräver samverkan inom kommunen och med externa aktörer.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar på direkt och indirekt till de
strategiska målen. Under mandatperioden kommer kultur- och fritidsnämnden att
fokusera och prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och
landsbygd. Målen står i nära relation till varandra och 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.
Under 2016 antas de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna av
kommunfullmäktige. Planerna anger inriktningen och målen för framtidens idrottsoch kulturliv i Eskilstuna. Handlingsplanerna bryts ner till konkreta åtaganden, insatser
och aktiviteter.
Den nya Arenan står klar under 2017. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter
kommer arbeta tillsammans med Destination Eskilstuna och Kommunfastigheter för
att utveckla Arenan till en modern anläggning för idrott, kultur och mässor.
Budget
Under 2016 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det
under 2017. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att
kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden
innebär effektiviseringen 1,7 procent eller 4,3 miljoner kronor.
Titel

Utfall
2014

Utfall
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Budgetplan 2017

Arenor och föreningsstöd
Ung fritid och mötesplatser
Eskilstuna stadsbibliotek
Arkiv och museer
Musikskolan
Förvaltningsgemensamt
Bidrag till föreningar och
studieförbund

-110 282
-16 476
-30 665
-30 917
-20 983
-26 573

-99 095
-17 181
-30 478
-30 681
-21 923
-47 095

-96 108
-19 257
-32 815
-29 842
-23 648
-24 677
-27 455

-97 700
-19 200
-30 800
-30 000
-22 900
-25 500
-27 400

-96 226
-22 285
-29 372
-29 710
-23 960
-27 691
-27 455

Lässatsningen, Fristadstorget,
barn och unga i socialt utsatta
områden och Friidrotts-SM
2018
Summa alla verksamheter

-12 900

-235 896

-246 453

-253 800

-253 500

-269 600

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer den definitiva verksamhetsplanen och
budget 2017.
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Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till framställan.
Marielle Lahti (MP) yrkar avslag till framställan och bifall till (MP) förslag.
Anette Stavehaug (V) yrkar avslag till framställan och bifall till (V) förslag.
Linus Björk (L) yrkar avslag till framställan och bifall till (L) förslag.
Stig Johansson (SD) yrkar avslag till framställan och bifall till (SD) förslag.
Mikael Strömberg (SD) yrkar avslag till framställan och bifall till (SD) förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
- dels Mona Kanaan (S) och Annelie Klavins Nyström (M) bifall till
förvaltningens framställan.
- dels Marielle Lahti (MP), Anette Stavehaug (V), Linus Björk (L), Stig
Johansson (SD) och Mikael Strömberg (SD) yrkande på avslag.
Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens framställan.

----------------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KFN/2016:242

§ 73 Prislista och tidsfördelning 2017 vid uthyrning
av kultur- och fritidsnämndens lokaler
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens prislista år 2017 för tillfälliga uthyrningar av lokaler och
övriga tjänster fastställs enligt bifogade bilagorna Prislista 2017 och Prioriteringslista
Tunavallen och konstgräsplaner.

Reservation
Anette Stavehaug (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation
(bilaga A).

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i ärendet ”Översyn av kultur- och
fritidsnämndens stöd till föreningslivet” KFN/2012:20 att:
Förvaltningen får i uppdrag att utforma en prislista för 2013 med tillhörande regelverk om fördelning
av träningstider med utgångspunkt från ställningstagandena i denna skrivelse.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän på förvaltningen som arbetar med uthyrning
av lokaler har under hösten arbetet fram ett förslag till prislista. Prislistan för 2016 har
ändrats på grund av förändringar i nämndens anläggningar. I ärende KFN/2016:164
togs beslut kring prissättning vid arrangemang i den nya arenan.
En inflationskorrigering av priserna har skett i prislistan för 2017.
Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar
och scener till föreningar, allmänhet och företag i syfte att underlätta för medborgarna
att ta del av och delta i kultur- och idrottsaktiviteter. Dessa lokaler och anläggningar är
en viktig förutsättning för föreningslivet, även om de också används av allmänhet och
företag.
Lokaler, scener och idrottsanläggningar uthyrs och upplåts i befintligt skick. Detta kan
innebära att lokaler och anläggningar har något skiftande kvalitet och funktion
beroende på byggnadens och/eller anläggningens ålder och skick. Förutsättningar för
olika verksamheters bedrivande kan därför variera från plats till plats och från en
tidpunkt till annan.
Uthyrning av lokaler är en viktig del kultur- och fritidsnämndens uppdrag som bör
komma så många som möjligt till del. För att lokalerna ska komma till största möjliga
nytta, ska lokalerna nyttjas i så hög grad som möjligt. Dessutom bör nämnden
underlätta för att det ska kunna bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter i de
lokaler och anläggningar som tillhandahålls.
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Eskilstuna kommunfullmäktige har antagit en idrottspolitisk handlingsplan ”Eskilstuna
rör sig”, IPP, och en kulturpolitisk handlingsplan, KPP, ”Eskilstuna växer
tillsammans”. Dessa handlingsplaner är grunden till prislistan samt riktlinjerna för
fördelningen av tider i de kommunala anläggningar och lokaler som kultur- och
fritidsnämnden hyr ut.
I handlingsplanerna lyfts några delar fram som direkt påverkar hur priser och
fördelning av tider ska tillämpas.
Åtgärder enligt de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna
- Barn och unga tilldelas träningstider före vuxna i de kommunal drivna
anläggningarna. (IPP)
- Hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet ska vara lägre än för
vuxna. (IPP)
- Bokningssystemet ska tydligt visa hur tillgången till anläggningarna fördelas
mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. (IPP)
- Fler repetitionsmöjligheter för scenkonst ska erbjudas. (KPP)
- Kulturens scener och mötesplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. (KPP)
Lokalsubventioner i kultur- och fritidsnämndens prislista för hyra av lokaler
delas in i tre nivåer:
1) verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i
stödberättigad förening upp till 65 år.
2) vuxenverksamhet i stödberättigad förening
3) övriga föreningar, allmänhet och företag.
Vid matcher och arrangemang med inträde gäller särskilda hyresnivåer.
För att få ett särskilt stöd i form av en högre lokalsubvention än allmänheten, krävs att
en förening uppfyller kraven för en stödberättigad förening. Därutöver avser nämnden
att föreningars verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i
stödberättigad förening ska betala lägre hyror än vuxenverksamhet i linje med
idrottspolitisk handlingsplan. Vid blandade grupper gäller hyran för den grupp som de
flesta deltagarna utgör. Övriga kategorier av hyresgäster jämställs med någon av dessa
tre nivåer. Hyran vid matcher och arrangemang med inträde ska vara högre än vid
träning och repetition.
Fördelning av tider per säsong mellan föreningar ska göras i samråd med berörda
föreningar och med utgångspunkt från antalet aktiva medlemmar i en förening.
Föreningar som vill hyra kommunens anläggningar/lokaler säsongsvis ska anmäla
intresse till kultur- och fritidsförvaltningen. Tider på respektive anläggning fördelas
mellan intresserade föreningar i samråd med föreningarna och med utgångspunkt från
antal aktiva medlemmar. Viss hänsyn ska tas till skillnad i förutsättningar mellan
individuella aktiviteter och lag-/gruppaktiviteter.
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Om många föreningar vill säsongshyra samma anläggning så att det inte är möjligt att
tillgodose allas behov, beslutar kultur- och fritidsförvaltningen vilka föreningar som
ska ha prioritet utifrån en bedömning av föreningarnas behov av just denna
anläggning (utifrån behovet av anläggningens funktioner, antal medlemmar i
föreningen och föreningens geografiska belägenhet).
Vissa av nämndens idrottsanläggningar med hög publikkapacitet är avsedda för
seniorverksamhet med stor publik vid matcher. De anläggningar som avses är
Tunavallen, Skjulstahallen (plan med läktare), nya arenan (A-hallen) och
speedwayanläggningen på Gröndals motorportarena. Den nya arenan kommer att
kunna börja användas under sommaren 2017. När den nya arenan är i bruk kommer
Skjulstahallen inte längre ingå i denna kategori. På de anläggningarna ska föreningar
som idrottar på högst nivå inom seniorverksamheten och har stor publik vid matcher
ha företräde. På de anläggningar som har flera aktörer finns det en särskild lista för
rangordning. Detta för att kunna fördela match- och träningstider.
Några scener har särskild inriktning, där vissa aktiviteter har företräde. De scener med
särskild inriktning är Lokomotivet, Eskilstuna teaters stora scen och konserthallen.
Tider i kultur- och fritidsnämndens anläggningar ska fördelas så att barn och unga
tilldelas tider före vuxna. Flickor och pojkar respektive män och kvinnor ska ha lika
goda möjligheter att använda en anläggning under attraktiva tider. Föreningar tilldelas
tider i nämndens anläggningar och ansvarar för att fördela dessa inom föreningen så
att barn och unga prioriteras på attraktiva tider och flickor/pojkar respektive män och
kvinnor har lika goda möjligheter att använda lokalerna på attraktiva tider. Matcher
och arrangemang kan gå före träning och repetition. På anläggningar för elitidrott ska
elitverksamhet ha företräde. Kultur- och fritidsförvaltningen ska godkänna
fördelningen.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan och avslag på Anette Stavehaugs (V)
ändringsyrkande.
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till framställan och avslag på Anette
Stavehaugs (V) ändringsyrkande.
Anette Stavehaug (V) yrkar bifall till ett skriftligt ändringsyrkande av en mening.
(bilaga B)
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens framställan och avslår Anette
Stavehaug (V) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
- dels Mona Kanaan (S) och Annelie Klavins Nyström (M) bifall till
förvaltningens framställan och avslag på Anette Stavehaugs (V)
ändringsyrkande.
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- dels Anette Stavehaug (V) bifall till ett skriftligt ändringsyrkande av en mening.
(bilaga B)
Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens framställan.

-------------------Beslutet skickas till:
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KFN/2016:157

§ 74
Bidrag till verksamhet med särskild samhällsnytta år
2017
Beslut
Bevilja 3 156 000 kronor i bidrag till föreningar som bedriver verksamhet med särskild
samhällsnytta enligt bifogat förslag.

Jäv
Inger Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden fördelar årliga bidrag för särskild samhällsnytta till
stödberättigade föreningar. Medel fördelas en gång per år.
För 2017 föreslås 3 156 000 kronor fördelas till 52 föreningar och organisationer.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan.
-----------------Beslut skickas till:
Berörda föreningar
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KFN/2016:158

§ 75
Bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar år
2017
Beslut
Bevilja 4 149 684 kronor i föreningsbidrag till verksamhetslokaler och anläggningar
enligt bifogat förslag.

Jäv
Kent Sedin (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Varje ansökan har bedömts utifrån kriterierna omfattning, funktion, kapacitet och läge
på skalan 1-5 där 1 är lägst och 5 högst. Därefter anges ett förslag till bidrag för 2017.
De ansökningar som har höga poäng har i högre grad bedömts som angelägna för
kommunen. Det finns ingen matematisk sammanslagning av de olika kriterierna, utan
det har gjorts en sammanvägd bedömning av dem. Dessa har sedan i sin tur bedömts
utifrån en poänglista, där varje typ av anläggning tilldelas en viss poäng baserat på en
bedömning av rimliga kostnader för drift och underhåll för anläggningstypen. De
medel som finns avsatta i budget för denna bidragsform fördelas därefter ut till olika
föreningar i förhållande till hur många poäng de har fått för sin anläggning.
Inför år 2017 anses inte grusplaner var ett viktigt komplement till kommunens
anläggning vilket gör att dessa inte är bidragsgrundade.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan.
---------

Beslutet skickas till: berörda föreningar
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KFN/2016:159

§ 76
Stimulansbidrag december 2016
Beslut
Bevilja 225 500 kronor i stimulansbidrag för idrott och kultur.

Ärendebeskrivning
Varje ansökan har sedan bedömts utifrån kriterierna på skalan 1-5, där 5 är högst
prioriterat. Vid behov har en kommentar lagts till som förtydligar något som inte
framgår annars. Därefter anges ett förslag till bidrag för 2016. De ansökningar som har
höga poäng har i högre grad beviljats det sökta beloppet (under förutsättning att
beloppet är rimligt i förhållande till vad som ska göras). Det finns ingen matematisk
sammanslagning av de olika kriterierna, utan det har gjorts en sammanvägd
bedömning av dem.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
Stimulansbidrag kan sökas vid fyra tillfällen per år.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan.
---------------------Beslutet skickas till:
Berörda föreningar
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KFN/2016:160

§ 77
Arrangemangsbidrag december 2016
Beslut
Bevilja sammanlagt 1 140 000 kronor i bidrag till föreningar som arrangerar publik
verksamhet.

Ärendebeskrivning
Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för
kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter och för större
idrottsevenemang.
För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat
bidrag för arrangemang under en säsong.
Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier:
 hur mycket arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
 hur nyskapande är arrangemangen,
 förväntat publik- och deltagarantal.
Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang
med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker är det möjligt att söka
förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
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Arrangemangsbidrag fördelas av kultur- och fritidsnämnden vid fyra tillfällen per år.
Beslutade bidrag utbetalas i januari månad 2017.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan.

---------------Beslutet skickas till:
Berörd förening
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KFN/2016:238

§ 78
Bidrag till samlingslokaler år 2017
Beslut
Bevilja 205 000 kronor i bidrag till föreningar med samlingslokaler.

Ärendebeskrivning
Varje ansökan har bedömts utifrån kriterierna på skalan 1-5, där 1 har lägst prioritet
och 5 har högst. Vid behov har en kommentar lagts till som förtydligar något som inte
framgår annars. Därefter anges ett förslag till bidrag för 2017. De ansökningar som har
höga poäng har i högre grad beviljats det sökta beloppet (under förutsättning att
beloppet är rimligt i förhållande till vad som ska göras). Det finns ingen matematisk
sammanslagning av de olika kriterierna, utan det har gjorts en sammanvägd
bedömning av dem.
En förening som äger en egen samlingslokal kan få ett bidrag för hyran/driften under
förutsättning att lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och att
andra föreningar kan hyra lokalen till en skälig kostnad.
Bedömningen av om en lokal är ett angeläget komplement bedöms utifrån dels
avståndet till alternativa kommunala lokaler, dels hur mycket samlingslokalen används.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag måste föreningen vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och arbeta utifrån ett demokratiskt
synsätt.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan.
----------------Beslutet skickas till:
Berörda föreningar
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KFN/2016:211

§ 79
Förlängning av inriktning för offentlig utsmyckning
Beslut
Inriktning för offentlig utsmyckning förlängs tills beslut om konstpolicy fattats av
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden godkände inriktning för offentlig utsmyckning i december
2013. Det finns en aktivitet att ta fram en policy för offentlig konst, utsmyckning och
samlingar i förslag till kulturpolitisk plan som kultur- och fritidsnämnden lyfter som ett
åtagande redan i verksamhetsplan för 2017.
För en fortsatt styrning av arbetet med offentlig utsmyckning under arbetet med den
nya policyn föreslår därför förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beslutar om
att förlänga perioden för nuvarande inriktning tills den kan ersättas av en ny policy.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan.

-------Beslutet skickas till:
Torshälla Stads nämnd, för kännedom
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom
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§ 80
Remiss från kommunstyrelsen - Vatten- och
avloppsplan för Eskilstuna kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avstår från att yttra sig.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har fått en möjlighet att yttra sig över förslaget till Vatten
och avloppsplan för Eskilstuna kommun. Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen
senast den 28 januari 2017.
Remissförslaget omfattar:
 Vatten- och avloppsöversikt – bakgrund, förutsättningar, roller, med bilagor
tillhörandet ärendet


Vatten- och avloppsplan för Eskilstuna kommuns med bilagor tillhörande
ärendet.



Riktlinjer för vatten- och avloppsplanering i Eskilstuna kommun – processen
för vatten- och planarbetet.



Åtgärder enligt Riktlinjer för vatten- och avloppshantering – utveckling av
processen.



Vatten- och avloppslösningar i väntan på utbyggd allmän vatten- och
avloppsanläggning.

Vatten- och avloppsplanen beskriver vilka VA-lösningar som planeras för olika
områden med befintlig bebyggelse och för de områden som föreslås byggas ut.
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Kultur- och fritidsnämnden bedömer att nämnden i sak inte har något att tillföra till
remissen och väljer att inte yttra sig.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan.

------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KFN/2016:9

§ 81
Delegationsbeslut 2016
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsärenden, vilka redovisar beslut i enlighet med
kultur-och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har tagits:
3. PERSONALÄRENDEN
3.7 Tillsätta personal, tillsvidare eller viss tid, samt öka och minska
sysselsättningsgrad på individnivå inom budgetram (LAS 4-6 §§)
För år 2016 nr. 203-239.
8. MUSEIVERKSAMHET
8.6 Inköp av konst (depositionskonst, konst till konstmuséets samlingar)
KFN/2016:9/ (Bifogas delegationsbesluten)
---------------

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 82
Rapporter och meddelanden, december 2016
Muntliga rapporter:
Tove Larsson presenterar granskning av jämställdhetsarbetet på kultur- och
fritidsförvaltningen. Hon har sammanställt jämställdhetsinsatser som förvaltningen har
gjort sedan 2012 till idag och de aktiva val som har gjorts med implementering, bland
annat goda hållbara möten, normkritiskt bemötande med ett internt och externt
perspektiv på hur vi ska bemöta våra invånare och medarbetare. Den färdigställda
rapporten kommer början av nästa år.
Stefan Axberg informerar om den granskning som har gjorts av Eskilstuna Friidrott
med närvarokort, rapportering och bidrag. Det har varit en bra dialog med föreningen
och Sörmlandsidrotten.
Madelene Unneberg informerar om Konstmuseets inköp till depositionskonst,
offentligkonst och samlingarna under 2016.
Sara Nordlund och Malin Kristenssen presenterar projektet Långbergsparken och arbetet
med att utveckla den till en allaktivitetspark. Byggstart är hösten 2017 och senast i
september 2018 ska det vara klart. I dialogen framöver är planering med att göra den
gränsöverskridande och med ett gemensamhetstänk, involvera de som ska vara där,
tillgänglighet och jämställdhet är med i utformningen.
Mattias Anglemark redogör för arbete avseende avtal med Green Valley Track Resort
AB, bakgrunden med innehåll i överenskommelse mellan kommunen och aktörerna
på Eskilstuna Motorsportarena.
Sara Nordlund genomför en kort workshop gällande internkontroll med nämndens
ledamöter och ersättare samt presenterar förslag från ledningsgruppen på områden att
fokusera på.
Sara Nordlund återrapporterar om det underlag av konstgräs vi har på fotbollsplaner,
sju utomhus och en inomhus samt att i nuläget saknas studier för en helhetsbild
avseende hälso- och miljörisker, för lite forskning har gjorts på området. Det underlag
vi har på Tunvallen har godkänts som FIFA Two Star.
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