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Plats och tid

Rinmanssalen, Stadshuset Klockan 08:30-11:30 med ajournering klockan 9:15-9:30

Beslutande

Mona Kanaan (S), ordförande
Karola Bast (S)
Magnus Hansson (S)
Inger Eriksson (S)
Kent Sedin (S)
Annelie Klavins Nyström (M)
Inger Olsson (M)
Jenny Bergh (C)
Marielle Lahti (MP)
Anette Stavehaug (V)
Mikael Strömberg (SD)
Anita Nygren (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Tony Meshko (M) för Johan Bergquist (M)
Carin Zaric (S) för Thomas Hylvander (M)
Henry Aldrin (KD) för Linus Björk (L)

Ersättare

Per-Ola Andersson (S)
Tobias Gustafsson (SD)

Närvarande
tjänstepersoner

Eva Königsson, förvaltningschef
Sara Nordlund, förvaltningsstrateg
Per Silvervret Boberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Anita Nygren (SD)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 5 februari, förvaltningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Per Silvervret Boberg

Ordförande

...........................................................................................
Mona Kanaan

Justerande

...........................................................................................
Anita Nygren

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-31

Anslaget sätts upp

2018-02-05

Förvaringsplats för
protokollet

Förvaltningskontoret

Underskrift

...........................................................................................

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2018-02-26
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Närvarande
tjänstepersoner

Anette Pallhed, kommunikationschef
Annika Einarsson, tillförordnad ekonomichef
Lena Klintberg, utvecklare, § 1-2
Madelene Unneberg, enhetschef konstmuseer, § 7

Inbjudna gäster

Jörgen Hedberg, distriktsidrottschef Sörmlandsidrotten, § 7
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KFN/2018:1

§1
Protokolljustering
Beslut
Anita Nygren (SD) utses att justera sammanträdesprotokollet.
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:288

§2
Remissvar - Motion - Motverka machokulturer - ge
pojkar och unga killar en chans att vara sig själva
Beslut
Yttrandet godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

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

Sammanfattning
Den 22 juni 2017 lämnade Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) in en motion
om att motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig
själva. Förslaget är att projektet ska genomföras inom Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde. Det ska bestå av utbildningsinsatser för personal samt att nya
metoder ska tas fram.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget. Det är dock viktigt att ha
med ett hållbarhetsperspektiv i satsningen.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) lämnade den 22 juni 2017 in en motion om
att motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva.
Motionären yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun gör en särskild satsning i form av ett projekt inom
skolan för att motverka machokulturer och som ger pojkar och unga killar en
chans att kunna vara sig själva, stå emot och lyckas i det. Projektet innehåller
utbildningsinsatser för personal och framtagande av nya metoder.
 Att projektet utvärderas och om det gett goda resultat blir en permanent del av
utbildningen för barn och unga i Eskilstuna.

Yttrande
Ung Fritid och mötesplatser arbetar sedan flera år med det normkritiska
metodmaterialet ”Machofabriken” för att motverka machokulturen. Metodmaterialet
syftar till att ge unga en chans att göra övningar som leder till diskussioner kring
machokulturen. Diskussionerna kan handla om hur deltagarna själva påverkas av
strukturerna och hur de är en del av att vidmakthålla dem. Machofabriken riktar sig i
första hand till unga mellan 13-20 år. Det är ett verktyg för att främja jämställdhet och
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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förebygga våld. Målet är att unga ska känna att de kan ta makten över sina egna liv och
tillåta att andra tar makten över sina liv.
Det normkritiska arbetet berör fler än pojkar och killar i åldersspannet 13-20 år. Även
flickor, tjejer, kvinnor och män kan ta del av Machofabriken. Som samhälle bidrar vi
alla till att upprätthålla maktordningar vare sig det handlar om kön, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet, ålder, etnicitet, funktionsnedsättningar eller religiontrosuppfattning. Av den anledningen arbetar Ung Fritid med mötesplatser med
Machofabriken i mindre grupper av tjejer och killar, både blandade grupper eller
könsuppdelat. Medarbetarna genomför workshops för andra avdelningars personal
samt för unga i andra verksamheter än den egna.
http://mfj.se/bryt-normer/machofabriken/

Som ett led i kommunens arbete med mäns våld mot kvinnor finns det en stor vinning
i att arbeta med att förändra strukturer, attityder och normer redan i låg ålder. Det
främjar allas rätt till en god individuell utveckling, vilket i sin tur främjar god folkhälsa
för alla grupper i samhället utifrån diskrimineringsgrunderna. En investering i att
arbeta normkritiskt med bland annat ungdomar är en investering för ett tryggare
samhälle. Investeringen betalar tillbaka sig genom mindre kostnader på andra
områden.
Goda exempel:


Frejaskolan i Gnesta kommun påbörjade ett arbete tillsammans med Män för
jämställdhet läsåret 2011 - 2012. Samarbetet var en del av forskningsprojektet
"Frihet från våld". Resultatet blev att 80 % av pojkarna klarade målen i alla
ämnen, vilket är likvärdigt med flickornas resultat. 2013 har eleverna från
projektskolan gått vidare till gymnasiet och vid årets slut haft bäst betyg i länet.
http://www.traineehalland.se/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-exempelSkolan-i-Gnesta.pdf



Årbyskolan i Eskilstuna har deltagit i pilotform i programmet MVP, Mentorer
i våldsprevention. Ung Fritid med mötesplatser deltar i projektet. Programmet
har som mål är att stoppa och förebygga mäns våld. Elever och lärare lär sig
att ta ansvar för varandra och säga ifrån om ser eller hör våld och kränkningar.
I ett första steg deltar samtliga elever i årskurs sju.

Av svenska elever som deltagit i MVP-program rekommenderar 73 % andra att ta del
av metoden. 96 % av deltagarna tyckte det varit bra eller mycket bra.
http://mfj.se/mvp/utvardering/
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Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på ett utökat arbete för att motverka
machokulturen. Om det föreslagna projektet ska genomföras är det viktigt att ha ett
hållbarhetsperspektiv. Det tar tid att genomföra ett förändringsarbete och det tar tid
innan resultatet kan mätas i utvärderingar.

Finansiering
För att genomföra projektet krävs mer personal och medel för utbildning. Det behövs
även resurser till att köpa in och komplettera metoder.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Har inkluderats i yttrandet.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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KFN/2017:287

§3
Medborgarförslag - Bygg en liten fotbollsplan för
barn att leka på i Fröslunda
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

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

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att bygga en liten fotbollsplan för barn att leka på i
Fröslunda inkom den 26 juni 2017. Förslagställaren som är boende i Fröslunda önskar
en liten fotbollspan för barn att leka på i området. Tillhörande förslaget finns en liten
skiss på var fotbollsplanen skulle kunna placeras. Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en liten fotbollsplan för barn att leka på i
Fröslunda inkom den 26 juni 2017. Förslagställaren som är boende i Fröslunda önskar
en liten fotbollspan för barn att leka på i området. Tillhörande förslaget finns en liten
skiss på var fotbollsplanen skulle kunna placeras.
I kommunens arbete med stadsläkning1 är Fröslunda utpekat som ett viktigt område.
Det sker ett pågående arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för områdena
Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp. Planen ska peka ut inriktning för hur områdets
fysiska miljöer och infrastruktur ska utvecklas de kommande åren. I de arbetet ingår
det att titta på ytor för idrott, lek och rekreation. Utifrån det pågående arbetet med
stadsläkning och utvecklingsplan bedömer kultur- och fritidsnämnden att
medborgarförslaget är en viktig synpunkt att ta med i arbetet med att utveckla
Fröslunda.
Vid byggnation av infrastruktur är det viktigt att göra en nulägesanalys som kartlägger
behov av anläggningen i ett geografiskt område i relation till hela kommunen, hur det
Stadsläkning syftar till att höja livskvaliteten i några stadsdelar i Eskilstuna. Det kan kommunen göra
genom att koppla ihop områden bättre med varandra och komplettera med nya bostäder och service.
Kommunen vill höja standarden på gator och parker och öka tillgängligheten till hållbara transporter.
Läs mer stadsläkning på eskilstuna.se
1
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påverkar olika målgrupper och vilka behov de har lyft, vilken konsekvens det har på
sociala värden så som miljön, jämställdhet och folkhälsa. Tidigare studier har visat på
att det i hög grad är pojkar som nyttjar spontanidrottsplatser och därför har kulturoch fritidsnämnden ändrat inriktning på sina investeringar för att fler flickor också ska
ta del och nyttja ytor avsedda för lek och rörelse. Som en del att utveckla flera platser
för lek och rörelse avser kultur- och fritidsnämnden att bygga en allaktivitetsplats i
området Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp under 2019.
Med utgångspunkt från det pågående utvecklingsarbetet i Fröslunda som
förvaltningen deltar i samt planerna på att bygga en allaktivitetspark i området under
2019 anses medborgarförslaget besvarat.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ytor för idrott, lek och rekreation är viktiga för att främja förutsättningarna för rörelse
och motion för kommunens invånare. Det kan på sikt stärka folkhälsan och bidra till
bättre livsvillkor för kommunens kvinnor och män, flickor och pojkar.
Beslutet skickas till:
Förslagslämnaren
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KFN/2018:49

§4
Revidering av delegationsordning för Kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Yrkanden
Arbetsutskottet har föreslagit att nämnden bifaller förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Delegationsbeslut är beslut där nämnden har överlåtit beslutanderätt till presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare, eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kultur- och fritidsförvaltningens nya organisation från och med den 1 januari 2018
har gjort att delegationsordningen behövt omarbetas.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut är beslut där nämnden har överlåtit beslutanderätt till presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Detta regleras i Kommunallag (2017:725) (hädanefter
benämnd KL) 6 kap. 37-39 §§.) En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på
delegation (KL 7 kap. 5-8 §§). Det är upp till nämnden att besluta i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av uppdrag (enligt KL 37 §) ska anmälas till den.
Beslut i brådskande ärenden som inte kan invänta nämndens avgörande (KL 39 §) ska
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår
inga förändringar av rutinen att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnden.
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antogs senast 2016-11-25, § 66 av
nämnden. Sedan dess har Torshälla stads nämnds nya organisation samt kultur- och
fritidsförvaltningens nya organisation från och med den 1 januari 2018 gjort att
delegationsordningen behövt ses över och omarbetas.

Så är delegationsordningen uppbyggd
Delegationsordningen inleds med en beskrivande text om syftet med delegering, vad
som får delegeras, till vem/vilka och hur återrapportering ska ske. Därefter
presenteras en sammanställning över delegationsbeslut och viss verkställighet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Sammanställningen är indelad efter ärendegrupper och redovisar vem/vilka som är
delegat, vem/vilka som är ansvarig för verkställighetsbeslut samt hänvisningar till
gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Delegationsordningen avslutas med en mall
för delegationsbeslut.
I delegationsordningen förekommer även ärenden för viss verkställighet som inte
utgör delegering i lagens mening. Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut
som normalt fattas av tjänstepersoner i kraft av deras ställning. Syftet med att redovisa
vissa typer av verkställighetsärenden i delegationsförteckningen är att tydliggöra vem i
organisationen som handlägger och beslutar i denna typ av ärenden.

Föreslagen revidering av delegationsordningen
I detta avsnitt finns en redovisning av föreslagna justeringar, tillägg och
kompletteringar.
Beskrivande stycke om Personuppgiftslagen har strukits jämte referenser till denna
genom hela dokumentet, då den ersätts av Dataskyddsförordningen i maj 2018.
Förvaltningen avser att återkomma med förslag om tillägg i enlighet med
Dataskyddsförordningen efter dess införande om detta bedöms nödvändigt.
1.6
1.7
1.8
1.13
1.14
1.19
1.21
1.22

2.2
2.3
2.4
2.5
2.10

Avdelningschef ändras till Enhetschef.
Kommentar: Områdeschefs godkännande behövs för underlag till
förvaltningschefs beslut om tjänsteresa utanför landet.
Verkställighetsbeslut om öppettider i verksamhet delegeras till
Områdeschef med vidaredelegation till Enhetschef.
Nämndsekreterare mottar delgivning. Detta ändras till att utgöra ett
delegationsbeslut i enlighet med kommunallagens 6 kap 36 §.
Enhetschef får ansvar att underteckna avtal och andra rättshandlingar i
löpande drift (verkställighet).
Enhetschef får ansvar att starta konton för verksamhet på sociala
medier, i samråd med förvaltningens kommunikationschef
(verkställighet).
Ny punkt: Förvaltningschef delegeras rätt att besluta om närvarorätt för
tjänstepersoner och föredragande vid nämnd- och
utskottssammanträden, i samråd med nämndens ordförande.
Ny punkt angående yttrande till miljö- och räddningstjänstnämnden i
ärenden som inte kan avvakta nämndsammanträde. Tjänstgörande
ordförande får rätt att besluta på delegation.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Punkten stryks.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till områdeschef.
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3.
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.11
3.14
3.22
3.25
3.27

Titulatur ändrad: HR-chef till HR-strateg
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till områdeschef.
Avdelningschef ändras till områdeschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till områdeschef, med vidaredelegation till enhetschef
HR-strateg med vidaredelegation till Enhetschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till områdeschef.

5.1
5.2
5.3

Avdelningschef ändras till enhetschef. Kommentar stryks.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef. Kommentar stryks.

6

Avdelningschef ändras till enhetschef i samtliga underpunkter.
Kommentar stryks.

8.1, 8.2
8.8

Punkterna enligt tidigare delegationsordning stryks.
Punkt enligt tidigare delegationsordning hänvisar till ej existerande
dokument. Punkten stryks.

8.1

Avdelningschef ändras till enhetschef. Verkställighet ändras till delegationsbeslut.
Kommentar stryks.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef.
Avdelningschef ändras till enhetschef. Tillägg till kommentar: ”Inköp för
föregående år rapporteras årligen till nämnden i januari. Ebelingmuseets inköp
hanteras enligt Torshälla stads nämnds delegationsordning (TSN/2017:25).”
Avdelningschef ändras till enhetschef. Ny kommentar: ”Verkställighet för
Ebelingmuseet hanteras av Kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med Torshälla
stads nämnds delegationsordning”.

8.2
8.3
8.4
8.5

9.2

Avdelningschef ändras till Stadsarkivarie. Ny kommentar: ”I de fall
omhändertagandet innebär ett betydande ekonomiskt åtagande bör beslut tas av
områdeschef.”

10.

Hänvisningar till Eskilstuna Direkt samt avtal med Eskilstuna direkt
stryks för alla underpunkter, eftersom uppgiften inte är överlämnad.

Föreslagna redaktionella ändringar och förtydliganden
Numreringen av punkter i delegationsordningen har ändrats till följd av strykningar.
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Uppdatering av försättsblad för att stämma överens med sammanträdesdatum och
ärendenummer. I beskrivande text och löpande genom dokumentet har referenser
uppdaterats för att stämma överens med uppdelningen i den nya kommunallagen samt
andra styrande dokument. Sammanställning av förekommande befattningar i den
beskrivande texten har uppdaterats för att överensstämma med förslaget på
delegationsordning.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Genom komplettering och förtydligande av nämndens delegationsordning underlättas
hanteringen av ärenden och beslut inom såväl nämnd som förvaltning och bidrar till
en effektiv organisation.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Torshälla stads nämnd
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KFN/2018:51

§5
Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
Beslut
Jenny Bergh (C) väljs till ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för
perioden 2018-02-01 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 ledamot
efter Carlos Costa (C) till sitt arbetsutskott.
Beslutet skickas till:

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

§6
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 2017, nummer 293-305.
För 2018, nummer 1-24.
4. LOKALER, UTHYRNING, BIDRAGSÄRENDE
4.4 Godkänna förening som stödberättigad
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:86 - Eritrianska Ungdomsföreningen
Eretrianska Ungdomsföreningen godkändes som stödberättigad förening i Eskilstuna
kommun.
Delegationsbeslut 2017:87, AAE
AAE, Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna godkändes som stödberättigad förening i
Eskilstuna kommun.
Delegationsbeslut 2017:88, Brobygget
Föreningen Brobygget godkändes som stödberättigad förening i Eskilstuna kommun.
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KFN/2018:8
Delegationsbeslut föreningsbidrag 2018:1 HEMA klubb
Eskilstuna HEMA Klubb godkändes som stödberättigad förening i Eskilstuna
kommun.
Delegationsbeslut föreningsbidrag 2018:2 Föreningen Mustaqbal
Mustaqbal förening i Eskilstuna godkändes som stödberättigad förening i Eskilstuna
kommun.
Delegationsbeslut föreningsbidrag 2018:3 Zion Temple
Zion Temple Celebration Center godkändes som stödberättigad förening i Eskilstuna
kommun.
4.7 Besluta om arrangemangsbidrag vid ansökningar till och med 30 000 kr.
KFN/2018:8
Delegationsbeslut föreningsbidrag 2018:4 Estniska föreningen
Estniska föreningen i Eskilstuna beviljades 25 000 kronor i arrangemangsbidrag för
föreningens jubileumsarrangemang den 21 oktober 2018.
Delegationsbeslut föreningsbidrag 2018:5 Volvo Musikkår
Volvo i Eskilstuna Musikkår beviljas 5 000 kronor i arrangemangsbidrag för
Trettondagskonserten 2018.
Delegationsbeslut föreningsbidrag 2018:6 Form & Färgverkstaden
Föreningen Form & Färgverkstaden beviljas 22 000 kronor i arrangemangsbidrag för
föreningens arrangemang under år 2018.
Delegationsbeslut föreningsbidrag 2017:7 Eskilstuna Konstförening
Eskilstuna Konstförening beviljades 20 000 kronor i arrangemangsbidrag för
föreningens verksamhet under år 2018.
4.8 Fördelning av bidrag inom finskt förvaltningsområde till och med 30 000 kr
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:85 Fördelning av bidrag från Finska
förvaltningsområdets medel
Eskilstuna Riksteaterförening beviljades 15 000 kr för att arrangera teaterföreställning
Bastu+Balett den 1/10 på Eskilstuna Teater.
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8. MUSEIVERKSAMHET
8.6 Inköp av konst (depositionskonst, konst till konstmuseets samling samt
offentlig utsmyckning)
KFN/2018:50
Redogörelse för inköp av depositionskonst år 2017 (KFN/2018:50/20)
Redogörelse för inköp av verk till samlingen år 2017 (KFN/2018:50/21)
Redogörelse för inköp av offentlig konst till Eskilstuna kommun år 2017
(KFN/2018:50/23)
Beslutet skickas till:

Akten
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KFN/2018:3

§7
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna.

Rapporter
Förvaltningschef Eva Königsson rapporterade om pågående dialoger med föreningar.
Förvaltningen har fört dialog med Samskyttet och andra skytteföreningar. Avtalet som
rör MunktellArenan är uppsagt för omförhandling. Ett nytt bokningssystem har också
införts.
Ett arbete pågår med fotbollens infrastruktur. Träffar har hållits med Eskilstuna City
och AFC. En träff har inplanerats med Eskilstuna United. Översynen kommer att
göras med fokus på hela fotbollens infrastruktur – konstgräsplaner och
naturgräsplaner. I ett inledande skede sker träffar med elitföreningarna men kontakt
kommer att tas med fler.
Nämndordförande Mona Kanaan informerade om att ett arbete pågår också med
nämndens åtagande om att skapa rätt förutsättningar för gymnastikens behov. Dialog
pågår med gymnastikföreningarna. Utvecklare Malin Göransson på område Arenor
och scener för dialog med flera föreningar och arbetar med förstudier. En träff hölls
med Syrianska IF innan årsskiftet. Det finns stora behov i Fröslunda. Framtida
utmaningar ligger bland annat i hur man kan underlätta för externa besök.
Förändringar sker vid Hugelsta skyttecentrum. En dialog och översyn kommer att
initieras. Det har tillkommit nya föreningar och verksamheter på området, vars
förutsättningar behöver mötas.
Förvaltningen inväntar besked från stadsbyggnadsnämnden om långsiktiga planer för
utveckling av flera områden, vilket också påverkar hur kultur- och fritidsnämndens
anläggningar kan utvecklas.
Nämndens ordförande Mona Kanaan informerade om avslaget av delegationsbeslut
avseende att göra Ronin media till stödberättigad förening, samt en inkommen
skrivelse med anledning av detta. Ronin media överklagade beslutet till
förvaltningsrätten som avfärdade ärendet och ej tog upp det till prövning. Efter detta
har en ny skrivelse inkommit från Ronin media. Mona Kanaan har kallat ordföranden
för Ronin media till ett möte för att kunna svara på frågor.
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Förvaltningschef Eva Königsson informerade om att förvaltningen kommer att hänskjuta
beslut om att godkänna föreningar som stödberättigade till nämnden.
Sammanträdet ajournerades klockan 9:15 till 9:30.
Jörgen Hedberg, Sörmlandsidrotten informerade om Sörmlandsidrotten, dess verksamhet,
bildningsverksamhet och samverkan med kommunen samt dess framtidsplaner.
Föredragningen hölls på teman som arbete med hållbar hälsa, att alla ska känna sig
trygga i ledarledda aktiviteter och inom idrotten, utvecklingen av idrotten och
strategier för framtiden. Han berättade även om en särskild satsning som sker i
projektet idrott för alla inom Fröslunda- och Lagersbergsområdena.
Madelene Unneberg, enhetschef för Eskilstuna konstmuseer, informerade om och besvarade
nämndens frågor kring Eskilstuna konstmuseums inköp till konstmuseets samlingar,
depositionskonstsamlingen och den offentliga konsten under 2017.
Eva Königsson informerade om ett oroligt läge i bostadsområdet Årby, vilket påverkat
förvaltningens ungdoms- och biblioteksverksamhet. Förvaltningen arbetar tillsammans
med andra förvaltningar för att normalisera läget i området.
Kommunikationschef Anette Pallhed informerade om beviljade statsbidrag för
sommarlovsaktiviteter. Dessa medel rekvireras i år från Socialstyrelsen. Eskilstuna
kommun har fått cirka 5 miljoner kronor för sommarlovsaktiviteter och 6,2 miljoner
kronor för övriga lov. Nu planeras i ett första skede aktiviteter för sportlovet och
påsklovet.
Hon informerade även om idrottsmedaljen. Alla i nämnden har fått en inbjudan till
idrottsfesten. 133 idrottare får medalj och kommer att uppmärksammas av
kommunen. Två nya idrotter har tillkommit i år: Racerunning och flaggfotboll. Totalt
har kommunen delat ut 1644 medaljer sedan 1999.
Nämndsekreterare Per Silvervret Boberg informerade kort om nämndens deltagande i
konventet Folk och kultur. Nämnden representeras av presidiet på konventet. Han
informerade även om det internat som kommer att genomföras med nämnden i mars.
Förvaltningsstrateg Sara Nordlund informerade om hanteringen av en skrivelse från ett
band i kommunen. Ett svar från nämnden är formulerat och registreras samt sänds till
bandet. Kommunstyrelsen har också givit ett svar på bandets skrivelse.

Meddelanden
Beslut av kommunfullmäktige
KSKF/2017:245 - Årsplan 2018 (KFN/2017:225)
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23, §270 att anta förslag till Årsplan 2018 med
kompletteringar.
KSKF/2015:579 - Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet (KFN/2017:333)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23, § 275, att anta policy för jämlik hälsa och
social hållbarhet att gälla från och med den 1 december 2017, samt att upphäva
Handlingsplan för folkhälsa 2012-2015, antagen 2011-11-24. Kommunstyrelsen
uppdrogs att säkerställa uppföljning i förvaltningars och bolags delårs- och
helårsrapporter.
KSKF/2017:554 - Förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av friluftsområdet
Sundbyholm 2018-2025 (KFN/2017:334)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23, §277, att anta förslag till åtgärder för
fortsatt utveckling av friluftsområdet Sundbyholm. För kultur- och fritidsnämndens
del innebär detta ett uppdrag jämte stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen att
sköta området och planera investeringar enligt förslaget. 1 900 000 kronor överförs
från kommunstyrelsens budget till kultur- och fritidsnämnden.
KSKF/2017:2 - Val till kommunala uppdrag – kommunfullmäktige
(KFN/2018:50)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 301, att efter Carlos Costa (C) välja
Jenny Bergh (C) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 14
december 2017 till och med den 31 december 2018.
KSKF/2017:544 - Vision och målbild 2030 för Eskilstuna (KFN/2017:338)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 305, att anta vision och målbild för år
2030 och gav Kommunstyrelsen i uppdrag att leda ett för kommunkoncernen
gemensamt förankrings- och införandearbete.
Vårt Eskilstuna 2030
‒ Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra
‒ Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld
‒ Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid
Vi upplever, utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna – tillsammans.
KSKF/2017:291 - Avfallsplan för Eskilstuna kommun (KFN/2017:339)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 316, att anta ny avfallsplan 2018-2022
att gälla från 1 januari 2018. Därmed upphör tidigare avfallsplan från 2013 att gälla.
Åtgärderna kommer successivt tas med i förvaltningars och bolags kommande
årsplaner.
KSKF/2017:633 - Avveckling av Näshultagården AB och överföring av
byggnaden till Eskilstuna kommun (KFN/2017:325)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 324, att överföra byggnaden som ingår i
Näshultagården AB till Eskilstuna kommun, likvidera Näshultagården AB, att
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aktiekapital samt eventuellt överskott tillfaller kommunstyrelsen och att kultur- och
fritidsnämnden får förstärkt budgetram om 450 000 kronor för drift, underhåll och
kapitalkostnader för byggnaden.
KSKF/2017:648 - Återremiss ärende 28 Uppdragsavtal mellan Eskilstuna
kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur AB (KFN/2017:325)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 326, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare fördjupning och analys, till följd av att beslut
uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB
har överklagats till Förvaltningsrätten.
KSKF/2016:432 - Slutrapport samarbete/samorganisering mellan Torshälla och
Eskilstuna (KFN/2016:272)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 327, att godkänna slutrapport kring
samorganiseringen av Torshälla stads förvaltning med fackförvaltningarna.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utvärdera den nya organisationen 2020.
KSKF/2017:636 - Revidering av det gemensamma reglementet för Eskilstuna
kommuns nämnder (KFN/2017:341)
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 311, om revidering av det gemensamma
reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder. Stycket om medborgarförslag tas bort
till följd av att möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffas. Förändringar sker till
följd av ny kommunallag och att personuppgiftslagen ersätts av
dataskyddsförordningen. Nämndernas mandatperiod minskas till ett år från och med 1
januari 2019. Storleken på nämnder, undantaget kommunstyrelsen, som tidigare hade
15 ledamöter reduceras till 13, med 6 ersättare.
Beslut av Torshälla stads nämnd
TSN/2017:53 - Torshälla stads nämnds verksamhetsplan 2018 (KFN/2017:335)
Nämnden beslutade 2017-12-12, § 89, att fastställa verksamhetsplanen för 2018. Inom
processen för berikande kultur och fritid avser nämnden erbjuda barn och unga ett
fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö, delta i översyn av bibliotekets
infrastruktur och arbetat för at utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från
platsvarumärket SmåstadsEvolution.
TSN/2017:63 - Torshälla stads nämnds Internkontrollplan 2018
(KFN/2017:336)
Nämnden beslutade 2017-12-12, § 90, att anta internkontrollplan för 2018.
TSN/2017:25, TSN/2017:61 - Torshälla stads nämnds delegationsordning och
ny struktur för beredning av ärenden till nämnd (KFN/2017:337)
Torshälla stads nämnd beslutade 2017-12-12, § 91, att från 2018-01-01 avveckla
arbetsutskottet och ersätta det med en nämndberedning. Följaktligen antogs också ny
delegationsordning.
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TSN/2017:67 - Prislista och tidsfördelning 2018 vid uthyrning av Torshälla
stads nämnds lokaler (KFN/2017:324)
Nämnden beslutade 2017-12-12, § 95, att fastställa prislista för tillfälliga uthyrningar av
lokaler och övriga tjänster 2018.

Beslutet skickas till:

Akten
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