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KFN/2018:1

§8
Protokolljustering
Beslut
Mikael Strömberg (SD) utses att justera sammanträdesprotokollet.
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2018:58

§9
Strategisk kompetensförsörjningsplan
Beslut
Strategisk kompetensförsörjningsplan för kultur-och fritidsförvaltningen 2018 antas.

Sammanfattning
Samtliga förvaltningar ska årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan med syftet att
ge en översiktlig bild av befintlig kompetens, tydliggöra framtida kompetensbehov,
vara ett underlag för analys och utmynna i en handlingsplan för att åtgärda och säkra
behovet

Ärendebeskrivning
Samtliga förvaltningar ska årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan. För att nå
verksamhetens mål och säkerställa organisationens behov av rätt kompetens på kort
och lång sikt är arbetet med strategisk kompetensförsörjning en förutsättning. För att
kunna arbeta strategiskt med kompetensförsörjning krävs ett systematiskt arbete med
omvärldsanalys, analys av organisationens mål, uppdrag och kompetenser.
Syftet med försörjningsplanen är att ge en översiktlig bild av befintlig kompetens,
tydliggöra framtida kompetensbehov, vara ett underlag för analys och utmynna i en
handlingsplan för att åtgärda eventuella kompetensluckor och säkra behovet.
Planen innehåller nulägesbeskrivning, omvärldsspaning och analys av utifrån
nuvarande och framtida kompetensbehov samt en handlingsplan för
kompetensförsörjning.
Samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat utmaningar utifrån
kompetensförsörjning. Utmaningar är ofta kopplade till svårigheter att rekrytera
och/eller behålla olika specialistkompetenser då det handlar om bristyrken och
förvaltningens avdelningar har svårt att matcha löneanspråk.
Utöver specialstyrken har det identifierats behov av att stärka bland annat.





Utbildning i IT-system/funktioner
Fastighets- och lokalkompetens
Kommunikation och marknadsföring
Utökad utredarkompetens
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Arbetet med att stärka den funktionella kompetensen måste intensifieras inom
service, pedagogik och kommunikation

Kompetensförsörjningsplanen följs upp årligen. På individnivå sker uppföljning via
medarbetarsamtal och på organisatorisk nivå sker uppföljning av måluppfyllelse i den
ordinarie planering–och uppföljningsprocessen.
Finansiering
Tillsättning av nya befattningar/tjänster sker i utifrån de ekonomiska förutsättningar
som förvaltningen har.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ett strukturerat och långsiktigt kompetensförsörjningsarabete bidrar till att säkerställa
förvaltningens måluppfyllelse och förmåga att utföra sina uppdrag på kort och lång
sikt.
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:290

§ 10
Remiss - Medborgarförslag - Anlägg en wakeboard
kabelbana i Eskilstunaån
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 24 augusti 2017 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att
anlägga en wakeboard kabelbana i Eskilstunaån vid Munktellbadet eller i centrala
Eskilstuna. Medborgarförslaget skickades till Kultur- och fritidsnämnden för remiss av
kommunfullmäktige den 10 oktober.

Ärendebeskrivning
Den 24 augusti 2017 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att anlägga en
wakeboard kabelbana i Eskilstunaån. Medborgarförslaget har överlämnats till kulturoch fritidsnämnden för yttrande av kommunfullmäktige den 10 oktober 2017.
I medborgarförslaget ges förslag om en wakeboard kabelbana, där åkning sker mellan
två torn fram och tillbaka med hjälp av en eldriven motor. Det skulle enligt
förslagsställaren göra den miljövänlig. Bana är tyst och stör inte omgivningen. Det är
en anordning för vattensport och dessa kabelparker är enligt personen bakom
förslaget mycket populärt. Det går snabbt att montera upp och skulle passa bra in i
Eskilstunas idrottsevolution.

Yttrande
En kabelbana är en anläggning för vattensporter där åkarna dras runt av en lina fäst i
en stålvajer. Vajern drivs runt av en elmotor, och är snarlik en skidlift som drar upp
skid- och snowboardåkare till bergets topp. Det finns omkring 10 stycken banor i
Sverige som erbjuder wakeboardåkning och 6-8 åkare kan köra samtidigt. Banan som
finns i Västerås Stad är närmast och enligt föreningen som driver denna har de
fullbeläggning från öppning till stängning under sommarsäsongen. Kultur- och
fritidsnämnden har inte fått frågan tidigare och känner därmed inte till att det skulle
finnas ett behov från föreningslivet.
För närvarande finns inte någon kabelbana för wakeboard som möjlig aktivitet i
Eskilstuna kommun utan invånare hänvisas till andra kommuner. Kultur- och
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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fritidsnämnden ställer sig positiv till att näringslivet och privata aktörer tar initiativ till
detta så länge detta inte påverkar båtlivet på ån.
Förslaget att anlägga banan i Eskilstunaån i centrala Eskilstuna kräver ytterligare
utredning om nödvändiga tillstånd och förmodad ansökan om dispens från
strandskyddet och en anmälan om något ska anläggas i vattnet.
Den Idrottspolitiska planen för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 har som
övergripande mål att alla invånare ska ha likvärdiga möjligheter att utöva idrott,
organiserat eller på egen hand. Att erbjuda ytterligare alternativ för detta ser Kulturoch fritidsnämnden som positivt. Vid en anläggning av en kabelbana är det att föredra
en bana som kan användas av så många målgrupper som möjligt, såväl nybörjare som
vana utövare. Det kan bidra till att fler blir aktiva och främja folkhälsan oavsett
nationalitet, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön,
könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller socioekonomisk
status.
Finansiering
Att bygga en kabelbana för wakeboard på Eskilstunaån ligger inte inom budgeten för
Kultur- och fritidsnämnden i nuläget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En kabelbana för wakeboard bidrar sannolikt till att främja folkhälsan genom rörelse
och social samvaro för fler flickor och pojkar, kvinnor och män då aktiviteten inte
måste vara föreningsbunden. Utrustningen kräver endast elenergi och är energisnål
och tyst, den stör inte omgivningen och är enkel att montera.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2018:65

§ 11
Samverkansöverenskommelse mellan kultur- och
fritidsnämnden och Sörmlandsidrotten
Beslut
Samverkansöverenskommelsen mellan kultur- och fritidsnämnden och
Sörmlandsidrotten godkänns.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun ser idrotten som en plats för lek och glädje, träning och tävling
och det är en plats för alla. Idrott och motion finns både organiserad och icke
organiserad, ideell och kommersiell. Det viktigaste är att invånare i kommunen är
fysiskt aktiva och att kommunen skapar förutsättningar och möjligheter för att bedriva
verksamhet i egen regi, och framförallt för att föreningslivet ska kunna göra det.
Avsikten är att höja hälsotalen och bidra till ökad livskvalitet för flickor och pojkar,
kvinnor och män.
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med
kommunkoncernens idrottspolitiska plan. Att samordna arbetet innebär även att
samverkan med externa aktörer för att planens mål och intentioner ska kunna
förverkligas.
För att stödja idrottsföreningar i Eskilstuna kommun med stöd, utbildning,
samordning och samverkan tecknar kultur- och fritidsnämnden och
Sörmlandsidrotten (SISU idrottsutbildarna) samt regionalt centrum för parasport en
överenskommelse. Tillsammans ska kommunen och Sörmlandsidrotten sträva efter att
uppnå den idrottspolitiska planens mål och delmål.
Finansiering
Samverkansöverenskommelsen innebär 850 000 kronor.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Samverkansöverenskommelsen kommer att bidra till att idrottsföreningar i Eskilstuna
kommun för stöd med nätverk, bildning och utbildning.
Projekt och särskilda satsningar för att nå prioriterade målgrupper kommer ske inom
ramen för överenskommelsen. Det stödjer kommunens arbete med en meningsfull
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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fritid för barn och vuxna genom idrott och motion. Det bidrar även till en god
folkhälsa i kommunen.
Beslutet skickas till:

Sörmlandsidrotten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2018:61

§ 12
Ansökan om att bli stödberättigad förening, februari
2018
Beslut



Lions Club i Torshällas ansökan om att bli stödberättigad förening i Eskilstuna
kommun beviljas.
Föreningen Focus Föräldrar, Barn & Ungdoms ansökan om att bli
stödberättigad förening i Eskilstuna kommun beviljas.

Ärendebeskrivning
För att få hyra kommunala lokaler till subventionerat pris och ha möjlighet att söka
kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp
till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun
ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningar
lämnar.
Lions Club i Torshälla ansöker om att bli stödberättigad förening. Klubbens ändamål
är att främja och aktivt deltaga i samhällsnyttig verksamhet. Föreningen är bland annat
med och arrangerar Torshälla Marknad. Vid granskning av föreningens stadgar och
verksamhet föreslår förvaltningen att föreningen godkänns som stödberättigad
förening.
Föreningen Focus Föräldrar, Barn & Ungdom ansöker om att bli stödberättigad
förening i Eskilstuna kommun. Syftet med föreningen är att skapa en sammanhållning
mellan barn och ungdomar för att förhindra segregation. Efter granskning av
föreningens stadgar samt protokoll föreslår förvaltningen att föreningen godkänns
som stödberättigad förening.
Kriterier som en förening måste uppfylla för att bli stödberättigad:


Föreningen ska ha ett ändamål eller en verksamhet som är ideell, det vill säga
inte ha kommersiella mål.



Föreningen ska främja och använda sina resurser till ett allmännyttigt ändamål,
till exempel kultur, idrott, utbildning, miljövård eller social hjälpverksamhet.
Läs mer om vad som menas med allmännyttig förening på Skatteverkets
webbplats
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt.



Föreningen måste bedriva sin verksamhet inom Eskilstuna kommun, och ha
sitt säte i Eskilstuna kommun.



Föreningen ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald,
motverkar diskriminering och bidra till en hållbar utveckling.



Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om det finns en sådan.



Medlemsavgiften ska lägst vara 50 kronor per år för en person, eller 120
kronor för en familj.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla dessa
kriterier:


Föreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska intyga att
verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen arbetar
mot alkohol, droger, dopning, mobbing, diskriminering, kränkningar,
trakasserier och våld. Föreningen ska också underlätta för barn och unga med
funktionsnedsättning att delta i verksamheten.



Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska
intyga att de arbetar utifrån Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Beslut skickas till:

Berörda föreningar

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2018:62

§ 13
Arrangemangsbidrag för idrott och kultur, februari
2018
Beslut
Föreningen Royal Eskilstunas ansökan om 200 000 kronor i arrangemangsbidrag för
arrangemang under år 2018 beviljas.

Ärendebeskrivning
Föreningen Royal Eskilstuna ansöker om bidrag för att kunna genomföra föreningens
arrangemang under året 2018. Föreningen planerar att genomföra ett varierat
programutbud med bland annat film, konserter och direktsänd opera. Föreningen hyr
även ut lokalen och scenen till andra arrangörer. Föreningen har blivit beviljade
projektmedel från Boverket för ungdomsverksamhet vilket ger föreningen möjlighet
att anställa personal. Föreningen har tidigare år fått bidrag via Kommunstyrelsen men
år 2018 är förslaget att bidrag endast ska medges från Kultur och fritidsnämnden.
Medel har överförts till Kultur och fritidsnämnden från Kommunstyrelsen för bidrag
till Föreningen Royal Eskilstuna
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 bedöms 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.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

13(36)

2018-02-21

Arrangemangsbidrag fördelas av kultur- och fritidsnämnden vid cirka
fyra tillfällen per år.

Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 2 700 000 kronor avsatta för bidrag till
publika arrangemang och 1 127 000 kronor är redan fördelat för år 2017.
Eventuellt bidrag utbetalas i mars månad 2018.
Beslutet skickas till:

Berörd förening

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2018:63

§ 14
Stimulansbidrag för idrott och kultur, februari 2018
Beslut




HK Eskils ansökan om bidrag till anläggande av handbollsplaner vid Solvik
avslås.
Somaliska Ungdomsnätverket i Eskilstuna beviljas 25 000 kronor i bidrag för
sitt projekt ”ALLAS KULTUR” under år 2018.
Ärla-Stenkvista Hembygdförenings ansökan om bidrag till uppsökande
verksamhet i skolorna samt utveckling av informationsblad avslås.

Ärendebeskrivning
Föreningen HK Eskil ansöker om bidrag för att kunna anlägga handbollsplaner med
underlag av sand och gräs vid KFUM lägergård, Solvik. Föreningen planerar att
genomföra cuper samt träningsläger vid Solvik om planerna förverkligas. Kultur och
fritidsförvaltningen föreslås att ansökan avslås på grund av att det finns
handbollsplaner utomhus i kommunen och att investering av anläggning på ej
kommunal mark är olämpligt.
Föreningen Somaliska Ungdomsnätverket i Eskilstuna ansöker om bidrag för att täcka
kostnader när föreningen genomför projektet ”ALLAS KULTUR” under våren 2018.
Föreningen planerar att genomföra kulturaktiviteter under 3 månader och sedan
avsluta projektet med en kulturkväll i slutet av mars 2018. Målet med projektet är att
öka integrationen genom kultur och att deltagarna förstår vikten av kultur.
Ärla Stenkvista Hembygdsförening ansöker om stimulansbidrag till att täcka kostnader
när föreningen producerar ett informationsblad. Kultur och fritidsnämnden har av
praxis inte gett bidrag till denna typ av ansökningar varför avslag föreslås på ansökan
från Ärla Stenkvista Hembygdsförening.
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Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller följande:
”Stimulansbidrag kan ges särskilda satsningar i syfte att uppfylla kommunens mål
för idrotts- och kulturpolitik. Satsningen kan till exempel vara ett projekt som
syftar till att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök
eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
Samverkan med, skolan, fritidsgårdar och mötesplatser,
Insatser för nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
Insatser som stödjer en hållbar utveckling, miljö, jämställdhet och mångfald
eller motverkar diskriminering
Ansökningar som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. Kultur- och
fritidsnämnden kan besluta om att under ett år avsätta särskilda medel för insatser
inom ett prioriterat område.




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 löpande under året.

Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 1 000 000 kronor avsatta för
stimulansbidrag för idrott och kultur. 25 000 kronor föreslås fördelas nu,
134 500 kronor har redan fördelats för år 2018 vid Kultur och fritidsnämndens
sammanträde i december 2017. Resterande bidrag fördelas senare
under 2018. Beslutade bidrag utbetalas under mars månad.

Beslutet skickas till:

Berörda föreningar

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2018:64

§ 15
Bidrag till verksamhet med särskild samhällsnytta,
februari 2018
Beslut







Eskilstuna Friidrott beviljas 38 594 kronor i bidrag för Parasport i förening
under 2018.
Idrottsföreningen för alla i Eskilstuna beviljas 36 308 kronor i bidrag för
Parasport i förening under 2018.
Linden Hockey beviljas 14 793 kronor i bidrag för Parasport i förening under
2018.
Parasport Eskilstuna beviljas 102 355 kronor i bidrag för Parasport i förening
under 2018
Eskilstunaortens Ryttarförening beviljas 42 950 kronor i bidrag för Parasport i
förening under 2018.
Eskilstuna Simklubb beviljas 5 000 kronor i bidrag för Parasport i förening
under 2018.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fördelar årliga bidrag för särskild samhällsnytta till
stödberättigade föreningar. Bedömningen av verksamhetens samhällsnytta utgår från
dess målgrupp, syfte och omfattning.

Ärendebeskrivning
Vid Kultur och fritidsnämnden sammanträde i december 2017 togs beslut om bidrag
på 240 000 kronor till föreningar som bedriver Parasport. Detta beslut är bara hur
fördelningen av dessa medel blir mellan föreningarna som bedriver Parasport i
Eskilstuna.
Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller följande:
”Föreningar som bedriver en verksamhet med särskild samhällsnytta har
möjlighet att ansöka om ett årligt bidrag för sin ordinarie verksamhet. Bidraget
ska användas för att täcka kostnader som uppstår till följd av verksamheten, till
exempel hyra, material eller lön till anställd personal.
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Det kan exempelvis gälla social verksamhet, omsorgsverksamhet,
verksamhet som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med
funktionsnedsättning(särskilt barn och unga) eller samordning av föreningar.
Samhällsnyttan bedöms utifrån verksamhetens syfte, målgrupp och omfattning.
Eftersom bidraget används för att täcka kostnader för ordinarie verksamhet, där
vissa kostnader är svåra för föreningar att minska snabbt, ska större förändringar i
bidraget meddelas i god tid så att föreningen har möjlighet att ställa om
verksamheten.”
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.
I kommunfullmäktiges regler anges att samhällsnytta ska bedömas utifrån målgrupp,
syfte och omfattning, men det anges inte vilka målgrupper eller syften som är högre
prioriterade än andra.
I samråd med styrgruppen för föreningsbidraget har följande prioritering gjorts:
5. Socialt missgynnade flickor och pojkar samt flickor och pojkar med
funktionsnedsättning
4. Socialt missgynnade kvinnor och män
3. Kvinnor och män med funktionsnedsättning samt övriga pojkar och flickor
2. Daglediga
1. Övriga kvinnor och män
När det gäller syften för verksamheten gäller följande prioritering (återigen är 5 högst
prioriterat och 1 lägst):
5. Minska social utsatthet
4. Öka tryggheten i Eskilstuna
3. Informera om frågor med stort samhällsvärde, samordna föreningar i relationen
med kommunen
2. Öka folkhälsan
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1. Medlemsaktiviteter, information i allmänna frågor

Finansiering
Vid Kultur och fritidsnämnden sammanträde i december 2017 togs beslut om bidrag
på 240 000 kronor till föreningar som bedriver Parasport. Detta beslut är bara hur
fördelningen av dessa medel blir mellan föreningarna som bedriver Parasport i
Eskilstuna.

Beslut skickas till:
Berörda föreningar

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

19(36)

2018-02-21

KFN/2018:73

§ 16
Samlokalisering och flytt av stadsmuseets
föremålssamling
Beslut


Stadsmuseet genomför planerad flytt av föremål från nuvarande lokaler på
Pressaregatan IP Skogen.



Balsta loge, Lagerkvistgatan, Kafjärdsskogen och Stadsmuseets vind flyttas till
nya lokaler i Svista. Flytten påbörjas under 2018 och avslutas under 2020.



Stadsmuseet får i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta externa aktörer
som hyresgäster till lokalen i Svista för att sänka nämndens totala
hyreskostnad.

Korrigering av beslutssats
Förvaltningschef Eva Königsson föreslår korrigering av tjänsteskrivelsens förslag till
beslutssats i tredje punkten, så att den lyder: ”Stadsmuseet får i uppdrag att undersöka
möjligheten att hitta externa aktörer som hyresgäster till lokalen i Svista för att sänka
nämndens totala hyreskostnad.”
Ordföranden frågar nämnden om beslutssats 3 kan korrigeras enligt förvaltningschef
Eva Königssons förslag, och finner att nämnden beslutat att godta korrigeringen.

Bakgrund
Sedan 2014 har stadsmuseet ett uppdrag att utreda möjligheten att samlokalisera och
flytta sina föremålssamlingar från nuvarande fem lokaler till en gemensam. Syftet är att
effektivisera verksamheten samt att säkra upp den långsiktiga förvaringen av museets
föremålssamlingar. Nuvarande lokaler är bristfälliga utifrån de krav som finns för
förvaring av olika museiföremål. Situationen blev alltmer akut att lösa under 2017 då
delar av samlingarna drabbades av mögelangrepp i en av nuvarande lokalerna.
I samarbete med kommunledningskontorets fastighetsenhet och Eskilstuna
Kommunfastighet AB slutfördes i januari 2018 förhandlingar med en extern
fastighetsägare Stenvalvet AB. From halvårsskiftet 2018 och succesivt tom 2020
kommer flytt till nya lokaler i Svista att genomföras.

Nuvarande lokaler
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I dagsläget har stadsmuseet följande lokaler

Adress

Innehåll

Storlek
kvm

Hyra

Pressargatan IP Skogen

Industrihistoriska
föremål – större
föremål

810

458 376

Balsta loge

Kulturhistoriska
föremål

400

44 400

Lagerkvistgatan

Kulturhistoriska
föremål

1200

657 232

Kafjärdskogen

Industrihistoriska
föremål/vapen

200

15 196

Stadsmuseets vind

80

SUMMA yta

2 690

SUMMA hyra

1 183 988

SUMMA hyra + drift

1 491 160

Nytt föremålsmagasin i Svista
Det nya föemålsmagasinet i Svista innehåller ändamålsenliga lokaler för de olika typer
av föremål som finns i stadsmuseets samlingar. En gemensam lokal innebär flera
fördelar. Arbetet kan effektiviseras och stadsmuseets medarbetare får en bättre
arbetsmiljö jämfört med idag. Resande och transporter koncentreras till en plats och
minskar därför verksamhetens driftskostnader och sänker även verksamhetens
klimatpåverkan. Vidare kommer verksamheten få bättre möjligheter att enklare kunna
ta emot visningar och studiebesök.
Den totala ytan i Svista är 3 570 kvadratmeter och innebär ett accessionsutrymme på
880 kvadratmeter. Under de första åren kommer stadsmuseet även att fritt få
disponera ytterligare yta på 868 kvadratmeter. Om den senare ytan inte ska användas
efter 2020 kommer den att sägas upp vid halvårsskiftet 2019.
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Hyresavtalet med Stendörren AB löper på 15 år och hyra och drift kommer från och
med 2022 att vara 2 294 160 kronor.
Fakta Svista
Yta kvm

3 570

Hyra + drift 2018

1 491 160

Hyra + drift 2022

2 294 160

Genomförande av flytten
Totalt kommer ca 60 000 föremål att flyttas under ett par års tid. Nuvarande lokaler
har sagts upp eller kommer att sägas upp.
För att klara finansieringen av flytten kommer nämndens tidigare överskott på 1,3 mkr
att behöva användas. Vidare har nämnden i sin inventariebudget 2018 beslutat att
avsätta 3 mkr för inventarier och inredning av lokalen i Svista.
Planering och genomförande av flytten sker med stadsmuseets egna medarbetare med
stöd av medarbetare från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Finansiering av nytt föremålsmagasin
Förvaltningens uppdrag har varit att klara den utökade hyran inom nuvarande
budgetram. Detta planeras ske genom färre medarbetare som arbetar med
föremålssamlingarna och genomförs genom att inte återbesätta tjänster vid
pensionsavgång samt färre transporter mm genom att ha alla föremål samlade på en
plats. Dessa åtgärder beräknas skapa ett utrymme inom befintlig ram på ca 500 000 kr.
För att täcka det återstående beloppet på ca 300 000 kronor föreslår förvaltningen att
stadsmuseet får i uppdrag att hitta externa aktörer som hyresgäster till lokalen i Svista
för att sänka nämndens totala hyreskostnad. Om det inte går att genomföra behöver
nämnden inför behov och prioriteringar 2021 äska en utökad budgetram till
kommunfullmäktige för att klara hyran från och med 2021 och framåt.
Beslutet skickas till:
Akten
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KFN/2018:60

§ 17
Redovisning, kultur- och fritidsnämndens
internkontroll 2017
Beslut
Slutrapport för internkontroll 2017 godkänns.

Sammanfattning
Internkontrollplanen för 2017 har omfattat sju kontrollpunkter, 3 kontrollpunkter
antagna av kultur-och fritidsnämnden och 4 antagna av kommunfullmäktige.
Följande internkontrollpunkter uppvisar avvikelser:






Kontroller att dokumentation finns att man har följt upp alla delar i
servicedeklarationen för motionsspår
Att kontrollera att rutin för hantering av inkomna synpunkter är känd och
efterföljs
Att handlingsplaner och rutiner finns för IT-avbrott
Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan
Kontroll av rutin för ansökan av bidrag

Ärendebeskrivning
Redovisning av internkontroll 2017
Servicedeklaration forskarservice
Kontrollmoment
Att kontrollera att service avseende svar på förfråganingar inom tre arbetsdagar sker
inom tre dagar
Kontrollmetod
Stickprov på tre förfråganingar som har inkommit via mail till stadsarkivet
Kontrollgenomförare (roll)
Förvaltningsstrateg
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Frekvens
En gång, okt
Motivering till riskvärde
Servicedeklaration är ett servicelöfte till invånare i kommunen. De beskriver vilken
nivå av servicenivå som en invånare kan förvänta sig av forskarservice vid
Stadsarkivet. Sannolikheten för att inte leva upp till servicenivån som utlovas bedöms
som möjlig och konsekvensen av att inte leva upp till utlovad servicenivå kan
uppfattas som kännbar för invånare.
Rapportmottagare (roll)
Förvaltningschef
Riskvärde
6
Uppföljning
Ett stickprov utfördes på månaden april med tre skilda datum, stickprovet visar på att
svarsfrekvensen skedde inom tre arbetsdagar.
Utfall av sickprover
Start
datum

Internt/ externt

Beskrivning

Åtgärd/Svar

Klart

17-04-03

e
e

Hänvisat till
Landstingsarkivet
Framtagna till
forskarsalen

17-04-03

17-04-06
17-04-10

i

Betyg Vårdgymnasiet
1998
Handlingar ur
Högerns kvinnoklubb
i Hällby
Avloppsärende på
Germundstorp 1:5 från
1990-talet

Har inga efter 1986

17-04-10

17-04-06

Det finns ingen noterad avvikelse eller eventuell sidoobservation.
Servicedeklaration motionsspår
Kontrollmoment
Kontroller att dokumentation finns att man har följt upp alla delar i
servicedeklarationen
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Kontrollmoment
Granska besiktningsdokument eller likvärdig dokumentation från två motionsspår.
Kontrollgenomförare
Förvaltningsstrateg
Frekvens
En gång, okt
Motivation riskvärde
Servicedeklaration är ett servicelöfte till invånare i kommunen. De beskriver vilken
nivå av servicenivå som en invånare kan förvänta sig av skötsel av motionsspår.
Sannolikheten för att inte leva upp till servicenivån som utlovas bedöms som möjlig
och konsekvensen av att inte leva upp till utlovad servicenivå kan uppfattas som
kännbar för invånare.
Rapportmottagare
Förvaltningschef
Riskvärde
6
Uppföljning
En kontroll av dokumentation av besiktning av motionsspår kunde inte genomföras
som planerat då dokumentation saknades. En intervju av en arbetsledare genomfördes
istället. Intervju utgick från löftena i servicedeklarationen. Av intervjun framkommer
det att kontroll enligt servicedeklarationens löften är genomförd under våren 2017.
Men ej dokumenterat i mall som finns på internportalen.
Noterad avvikelse
Avsaknad av dokumentation men kontrollen är genomförd.
Åtgärdsförslag
- Förenkla tillgången till besiktningsprotokoll genom en digitallösning som är
tillgänglig mobil för att kunna dokumentera på plats
- Förbättra kännedomen av besiktningsprotokoll
- Återkommande internkontrollmoment för 2018
Synpunktshantering
Kontrollmoment
Att kontrollera att rutin för hantering av inkomna synpunkter är känd och efterföljs
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Kontrollmetod
Stickprov på tre inkomna synpunkter som har inkommit via mail till kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kontrollgenomförare (roll)
Förvaltningsstrateg
Frekvens
En gång, nov
Motivering till riskvärde
Synpunktshantering var ett område som Eskilstuna direkt skulle hantera och en ny
rutin infördes i samband med att Eskilstuna direkt öppnade. Under slutet av 2016 fick
varje förvaltning tillbaka ansvaret för synpunktshantering. Utifrån förändringarna i
organisationen kring synpunktshantering bedöms det sannolikt att fel kan uppstå och
får konsekvenser som uppfattas som besvärade för invånare.
Rapportmottagare (roll)
Administrativchef
Riskvärde
7
Uppföljning
Eskilstuna direkt tar emot och registerar alla synpunkter för hela kommunens räkning.
Så kontrollen utfördes via Eskilstuna direkt som genomförde sex stycken stickprover
på synpunkter som var inlämnade till kultur- och fritidsförvaltningen under perioden
april-juni. Två synpunkter per månad ingick i stickprovet. Synpunkter ska få svar inom
10 arbetsdagar enligt kommunens riktlinje för service och tillgänglighet.
Utfall av sickprover
Aprilmånad
Ärendenummer #84601, inkom 2017-04-13 kl. 12:16 avslutades 2017-04-13 kl. 14:22
Ärendenummer #85338, inkom 2017-04-19 kl. 11:40 avslutades 2017-04-21 kl. 16:17
Majmånad
Ärendenummer #89134, inkom 2017-05-06 kl. 11:10 avslutades 2017-06-08 kl. 11:43
Ärendenummer #92602, inkom 2017-05-23 kl. 11:50 avslutades 2017-06-27 kl. 09:03
Junimånad
Ärendenummer #94447, inkom 2017-06-01 kl. 08:45 avslutades 2017-06-01 kl. 10:24
Ärendenummer #98988, inkom 2017-06-22 kl. 12:05 avslutades 2017-07-14 kl. 16:02
Avvikelser
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Tre synpunkter visar på avvikelser som innebär att det har tagit mer än tio arbetsdagar
att få svar på sin synpunkt.
Eventuell sidoobservation
Det har varit problematiskt med synpunktshanteringen under 2017 främst vår och
sommar då synpunkter kan ha fått svar med ärendet har inte avslutas hos Eskilstuna
direkt. Den vanligaste anledningen är att synpunktslämnare har fått svar men svaret
har inte skickas till Eskilstuna direkt. Samma synpunkt har då skickats igen från
Eskilstuna direkt till registator som då har skickat den vidare till ansvarig chef. Det
finns fler fall där denna rundgång har inträffat.
Åtgärdsförslag
- Utveckla former för att säkra synpunktshanteringen i samverkan med
Eskilstuna direkt
- Förtydliga och informera om riktlinjen för synpunktshantering för chefer och
arbetsledare
- Undersöka möjligheterna för en enklare hantering av synpunkter
Kommungemensamma kontrollpunkter
Kontrollområde och moment
Att handlingsplaner och rutiner finns för IT-avbrott
Kontrollmetod
Enkät till kvalitetschefer på förvaltningarna.
Datum/period för kontroll
Mars 2017
Resultat av kontroll
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns det kontinuitetsplaner för vissa
av IT-systemen. Kontinuitetsplan saknas för nya IT-system.
Avvikelse
Kontinuitetsplan saknas för nya IT-system.
Eventuell sidoobservation
Frågeställningar i enkätundersökningen var svåra att besvara. Frågorna var inte
inriktade på förvaltningens IT-system utan snarare på en övergripande nivå.
Åtgärdsförslag
 Ta fram kontinuitetsplaner för de IT-system som saknar plan.
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Kontrollområde och moment
Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan
Kontrollmetod
Enkät till alla chefer
Datum/period för kontroll
Mars 2017
Resultat av kontroll
82 procent av cheferna bedömer att medarbetare (inklusive de nyanställda) känner till
riktlinjerna mot korruption, mutor och jäv. 54 procent av cheferna på förvaltningen
har under 2016 fört en arbetsplatsdiskussion kring riktlinjer mot korruption, mutor
och jäv. 45 procent av cheferna har lokal rutiner för att förhindra och förebygga
uppkomsten av korruption, mutor och jäv.
Noterad avvikelse
18 procent av cheferna bedömer att medarbetare inte känner till riktlinjerna mot
korruption, mutor och jäv. 44 procent av cheferna har inte haft arbetsplatsdiskussion
kring mot korruption, mutor och jäv.
Eventuell sidoobservation
36 procent av cheferna har påbörjat arbetet med lokala rutiner för att förhindra och
förebygga uppkomsten av korruption, mutor och jäv.
Åtgärdsförslag
1. Öka kännedomen bland medarbetare om riktlinjerna mot korruption, mutor
och jäv och kultur- och fritidsnämndens tillämpningsanvisningar om
riktlinjerna mot korruption, mutor och jäv.
Kontrollområde och moment
Kontroll av hur förvaltningar och bolag säkerställer momshantering
Kontrollmetod
Enkät till ekonomichefer på förvaltningarna
Datum/period för kontroll
Juni 2017
Resultat av kontroll
Kultur och fritid har ingen verksamhet som ger rätt till momskompensation enligt
lagen om rätt för ingående skatt för kommuner (2005:87).
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Åtgärdsförslag
Ej aktuellt för kultur-och fritidsförvaltningen.
Kontrollområde och moment
Kontroll av rutin för ansökan av bidrag
Kontrollmetod
Enkät till ekonomichefer på förvaltningarna
Datum/period för kontroll
Oktober 2017
Eventuell justerad metod
Resultat av kontroll
Enkätundersökning visar att det saknas en rutin för ansökan till statliga bidrag på
kultur- och fritidsförvaltning. Dualitetsprincipen tillämpas på förvaltningen (att två
personer måste handlägga en transaktion)
Noterad avvikelse
Saknas rutin på förvaltningen.
Eventuell sidoobservation
Arbetet med att ta fram rutin har påbörjats under 2017.
Åtgärdsförslag
2. Fortsätta arbetet med att ta fram en rutin för ansökan av statliga bidrag.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Internkontroll är en av grundstenarna för arbete med ständiga förbättringar för hög
kvalitet.

Beslutet skickas till:

Akten
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KFN/2018:71

§ 18
Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens
konstutskott
Beslut
Jenny Bergh (C) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämndens konstutskott för
perioden 2018-02-21 till 2018-12-31.

Ärendebeskrivning
Carlos Costa (C) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt uppdrag
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Nämnden måste därför utse ny ersättare
efter Carlos Costa (C) till sitt konstutskott.
Beslutet skickas till:

Carlos Costa (C)
Berörd ledamot
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KFN/2018:4

§ 19
Delegationsbeslut
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsärenden, vilka redovisar beslut i enlighet med
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har tagits:
3. PERSONALÄRENDEN
3.7 Tillsätta personal, tills vidare eller viss tid, samt öka och minska sysselsättningsgrad
på individnivå inom budgetram (LAS 4-6 §§)

För 2018, nummer 25-32.

Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-21

Sida

31(36)

KFN/2018:59

§ 20
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse
2017
Beslut
Verksamhetsberättelsen för 2017 med tillhörande handlingar godkänns och översänds
till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2017 - och 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.
Invånares nöjdhet med kommunens verksamheter för idrott och motion, liksom
kultur ligger på likvärdig nivå mot föregående år. Trenden är positiv och utmaningen
för kommande år är att behålla nuvarande nivåer, och möta nya och ökade behov,
samtidigt som resurserna minskar
Under året så har medparten av åtaganden färdigställts, några är fortfarande pågående
däribland implementering av idrotts- och kulturpolitisk plan. Planerna antogs senare
än planerat och fanns inte med i verksamhetsplaneringen för 2017 i önskade
omfattning utifrån mål och aktiviteter. Fler delar av verksamheten har påbörjat
implementeringen och det finns med för 2018 års planering. Fem åtaganden är
försenade; och det gäller framtagandet av en konstpolicy som under året fick en längre
prioritering, arbetet med allaktivitetshus Fröslunda, arbetet fortsätter under år 2018,
flytt av föremålssamlingen, även det arbetet fortsätter under år 2018 och arbetet med
att varje enhet ska ha en styrkort är försenat.
En framgångsfaktor för en meningsfull fritid är att arbeta med områdesbaserad
verksamhet. Det har varit en strategi för att stärka det främjande arbetet för alla
invånares tillgång till kultur. Inriktning är att skapa möjligheter och förutsättningar för
en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar, kvinnor och män. Exempel på
verksamhet är filmen om Fröslunda, El Sistema, biblioteksverksamhet på närbibliotek,
program och aktiviteter på mötesplatser och fritidsgårdar.
Invigningen av STIGA Sports Arena Eskilstuna skedde 3 juni. Ett arrangemang i
samverkan med föreningslivet med ca 3000 besökare som fick se och uppleva arenans
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möjligheter. Under hösten skedde de första konserterna och mässorna i den nya
arenan, däribland kommunens egen mässa - Eskilstuna Inspirerar.
Samorganisation av Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen
påbörjades under det första kvartalet och har inneburit ett stort arbete för
förvaltningen. Samorganisationen var formellt genomförd den 1 juni men det återstår
fortfarande ett arbete i att hitta nya arbetssätt och former.
Det är en utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna.
Utöver åtaganden i verksamhetsplan 2017 så har nämnden initierat förstudie; om
utomhusmiljö för skate, inlines, kick-bike och BMX, dansen behov av anpassade
lokaler och utredning om förutsättningarna för att inför fritidsbank i Eskilstuna
kommun.
Till följd av ökade effektiviseringskrav för hela kommunen har arbetet med att sänka
verksamheternas kostnader fortsatt under 2017. Bland annat sker omställningar i flera
av nämndens verksamheter. Det innebär att det blir mindre verksamhet på vissa
områden. Det för att ny eller annan befintlig verksamhet ska kunna genomföras.
Effektiviseringarna och omställningsarbetet ställer tuffa krav på förvaltningens
medarbetare och ledning.
Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom förvaltningen, både den korta och den långa
sjukfrånvaron. Arbetet med organisation och arbetssätt både i helheten och på
enheten bidrar till en jämnare arbetsbelastning och en tryggare arbetsmiljö.
Resultatet för 2017 är att nämnden lämnar ett överskott på 0,3 mnkr.
Kultur- och fritidsnämnden har 24 åtaganden varav 8 är klara, 11 är pågående, fem är
försenade.
Viktiga händelser under året
- Invigning av STIGA SPOTRS Arena
- Carl Johan de Geer utställning på konstmuseet
- Höjning av Vilstabacken
- Ungdomens hus flytt till MunktellArenan
- Sommarlovsaktiviteter bland annat barn- och ungdomstorg/sommartorg
- Samorganisation med Torshälla stads förvaltning

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för 2017 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 22 februari
2018. Verksamhetsberättelsen är utformad enligt anvisningar från
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kommunledningskontoret. Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna
verksamhetsberättelsen för 2017.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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KFN/2018:3

§ 21
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna.

Rapporter
Förvaltningschef Eva Königsson informerade om fornlämningen Sigurdsristningen och
kultur- och fritidsnämndens roll i den frågan. Det är länsstyrelsen, landstinget och
kommunledningskontoret som hanterat frågan. Några synpunkter lämnades av kulturoch fritidsförvaltningens kommunantikvarie 2014, men Länsstyrelsen ansvarar för
fornminnet.
Det har varit oroligt i Nyforsområdet, men fritidsgårdens personal upplever inte att
missnöje riktas specifikt mot fritidsgårdarna. De noterade att något var på gång i
området och informerade polisen. Personalen avvisade även några personer från
fritidsgården i samband med oroligheterna. En raket kastades därefter in i
fritidsgården via bakre nödutgången, vilket orsakade att lokalen rökfylldes. Personalen
beslutade då att stänga fritidsgården. Ingen kom till skada av händelsen. Personalen
arbetar kontinuerligt med riskanalyser. Läget är under kontroll i området,
verksamheten pågår åter som tänkt och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att
bevaka läget.
Golvet på Stiga Sports Arena har tidigare uppmärksammats då det upplevts som för
hårt vid längre tids träning av föreningar. Det pågår ett arbete med att titta på golvet i
A-hallen. Kommunstyrelsen ägde projektet när arenan byggdes. Nu sätts en
beredningsgrupp in på kommunledningsnivå för att hantera frågan. Områdeschef för
arenor och scener kommer att kallas till nämnden för att informera om frågan längre
fram.
Kulturkonventet Folk och Kultur har involverat många av kultur- och
fritidsförvaltningens medarbetare, som gjort en stor insats genom att arbeta på
konventet. Förvaltningsledningen har fått positiv feedback på det goda bemötande
som förvaltningens personal givit besökare. Generellt sett har positiv respons också
kommit från besökare kring evenemanget, Eskilstuna och nämndens anläggningar. I
samband med konventet hölls ett erfarenhetsutbyte med Luleå kulturnämnd, som står
inför en samorganisering med fritidssidan. Kultur- och fritidsnämnden representerades
av nämndens presidium och flera tjänstepersoner från förvaltningskontoret deltog.
Inbjudningar har nu gått ut till Folk och Kultur 2019.
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Eva Königsson informerade också om Allaktivitetshus Fröslunda. Projektet går in i ett
mer aktivt skede. De närmaste månaderna kommer förvaltningen att arbeta med
medborgardialog i Fröslunda, där behov och lokalförutsättningar undersöks.
Kommunstyrelsen kommer att ta ett inriktningsbeslut i frågorna om eventuell
kongresshall och kulturhus. Förvaltningschefen har skickat input till
kommunledningskontoret om synergieffekter samt nämndens workshoparbete i
december som ett underlag.
Dialog hålls med berörda parter kring tjänsteköp av föreningstid i Munktellbadet.
Inriktningen är att föreningar ska kunna vara på Munktellbadet på lika villkor.
Thomas Hylvander (M) ställde en fråga om vad som görs med infarten vid Skiftinge.
Kommunikationschef Anette Pallhed informerade om utvecklingsplan Skiftinge som är
beslutad.
Nämndordförande Mona Kanaan informerade om att första spadtaget tagits i
Långbergsparken, invigning planeras till oktober.
Information gavs av kommunikationschef Anette Pallhed om vattenuttag ur Eskilstunaån
vid Vilstaområdet. Förvaltningen har ansökt hos Miljödomstolen om att ta upp större
volymer vatten ur Eskilstunaån för Vilstabackens snöproduktion.
En insändare har observerats angående gymnastikens villkor i kommunen.
Förvaltningen tittar på en lösning för hela gymnastikområdet, och kommer att svara
på insändaren. En intern sakutredning har gjorts på kultur- och fritidsförvaltningen
och dialog har hållits med berörda parter.
Nämndsekreterare Per Silvervret Boberg svarade på fråga från Marielle Lahti (MP) om hur
förvaltningen har arbetat med frågan om Fristadsreservatet. Förvaltningskontoret har
fått information från Stadsantikvarie Anna Götzlinger. Inga kulturmiljövårdsremisser
har tillställts förvaltningen i närtid. Stadsmuseet i samverkan med Nätverket för
byggnadsvård i Sörmland höll byggnadsvårdsdag i reservatet förra våren och kommer
sannolikt att göra det i vår igen. Frågan som helhet ligger dock hos enheten Mark och
exploatering på kommunledningskontoret.
Ove Johansson och Tomas Gustavsson från kommunrevisionen höll information om
revisionens verksamhet.
Förvaltningsstrateg Sara Nordlund och handläggare Stefan Axberg informerade om resultaten
från föreningsenkäten.

Meddelanden
Beslut av kommunledningskontoret
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Stiga Sports Arena – Kriterier för evenemangsfond (KFN/2018:5/220)
Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun beslutade den 23 januari 2017 om en
samverkansöverenskommelse med Stiga Sports AB avseende namnet på den nya
arenan. I beslutet ingick bildandet av en evenemangsfond där STIGA Sports AB
årligen avsätter 500 000 kronor till en evenemangsfond som ska ge möjligheter att
värva nationella och internationella evenemang till arenan och därmed stärka
Eskilstuna som evenemangsstad. Kommunikationsdirektör fick i uppdrag att ta fram
kriterier för evenemangsfonden och Destination Eskilstuna AB att ansvara för
hanteringen av fonden. Kommunikationsdirektör meddelade i skrivelse tillsänd kulturoch fritidsnämnden för kännedom, daterad 2018-01-15, kriterierna för denna
evenemangsfond.
Beslut av kommunstyrelsen
KSKF/2017:702 Ansökan om dispens för markbehållare för sophantering i
Sundbyholm (KFN/2018:5)
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30, §13 att medge dispens för nedgrävning av tio
stycken sopbehållare inom Sundbyholms park- och hamnområde.
Beslutet skickas till:

Akten
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