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2016-06-02

KFN/2016:/ 785

Plats och tid

Ungdomens Hus, klockan 15:00-15:15

Beslutande

Mona Kanaan (S), ordförande
Carin Zaric (S), ersätter Karola Bast (S)
Magnus Hansson (S)
Inger Eriksson (S)
Kent Sedin (S)
Annelie Klavins Nyström (M)
Johan Bergquist (M)
Jimmy Häll (S), ersätter Thomas Hylvander (M)
Inger Olsson (M)
Carlos Costa (C )
Marielle Lahti (MP)
Anette Stavehaug (V)
Linus Björk (L)
Stig Johansson (SD)
Mikael Strömberg (SD)

Ersättare

Magnus Carlsson (S)
Gladys Silva Mory (MP)
Henry Aldrin (KD)
Anita Nygren (SD)

Utses att justera

Jimmy Häll

Justeringens plats
och tid

Tisdag den 14 juni, Förvaltningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Karin Larsson

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Jimmy Häll

Paragrafer

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

Kultur- och fritidsnämnden

Anslaget sätts upp

2016-06-14

Förvaringsplats för
protokollet

Förvaltningskontoret

Underskrift

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

2016-06-02
Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2016-07-06

28-33
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Karin Larsson, nämndsekreterare
Mattias Berglund, utvecklare
Sara Nordlund, utvecklingsstrateg
Mattias Anglemark, tf förvaltningschef
Anette Pallhed, kommunikationschef
Lena Rehnholm, chef Ung Fritid
Azad Enow, Ungdomens Hus

Utdragsbestyrkande
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KFN/2016:18

§ 28
Protokollsjustering
Beslut
Jimmy Häll (S) utses att justera dagens protokoll.

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

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN/2016:70

§ 29
Medborgarförslag - Komplettera utegymen med en
hinderbana för vuxna
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag till Kultur- och fritidsnämnden om att
anlägga en hinderbana i anslutning till utegym. Nämnden har tidigare beviljat ett
medborgarförslag om hinderbana som ännu inte verkställts. Medborgaförslaget bör
därför anses besvarat.
------------------Beslutet skickas till:
Förslagställaren, för kännedom
Kommunstyrelsen, för kännedom

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-06-02

KFN/2016:74

§ 30
Motion om att införa ett mobilt Sportotek
Beslut
Yttrande godkänns, och översänds till Kommunstyrelsen

Reservation
Stig Johansson (SD) och Mikael Strömberg (SD) reserverar sig mot beslutet och
lämnar skriftlig reservation (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har inkommit med en motion 22 december 2015 om
införande av ett Sportotek. Syftet med sportoteket är skapa ett mobilt
idrottsbibliotek där barn och ungdomar kan låna sportutrustning. Motionen
remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 15 mars 2016. Yttrandet
över motionen ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 5 augusti 2015.
Kultur- och fritidsnämnden anser motionen bör avslås då modellen som föreslås är
för smal och avgränsad till idrott och utlån av utrustning via lånekort.z Nämnden
ser positivt till motionärens intentioner men ser att uppdraget behöver vidgas.

Yrkanden
Mona Kanaan (S), Kent Sedin (S), Annelie Klavins Nyström (M), Carlos
Costa (C ), Marielle Lahti (MP) och Linus Björk (L) yrkar bifall till framställan.
------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-06-02

KFN/2016:94

§ 31
Tillägg till gåvoavtal med Saab Bofors Dynamics AB
rörande pansarvärnsvapen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett tillägg
till gåvoavtalet mellan Saab Bofors Dynamics och Eskilstuna kommun
daterat 2001-04-25 som innebär att delar av den donerade samlingen återförs
till företaget.

Ärendebeskrivning
År 2001 tecknades ett gåvoavtal mellan Saab Bofors Dynamics och
Eskilstuna kommun (via kultur- och fritidsnämnden). Avtalet innebar att
Saab Bofors Dynamics donerade museiföremål i form av pansarvärnsvapen
och föremål kopplade till tillverkningen av dessa till Eskilstuna kommun.
Kommunen garanterar i avtalet att föremålen ska exponeras på ett sådant sätt
att det går att följa vapenutvecklingen genom tiden.
Saab Bofors Dynamics har nu för avsikt att bygga en vapenteknisk utställning
som visar den historiska utvecklingen inom företagets nuvarande
produktområden och önskar därför att delar av samlingen återförs till
företaget. Samlingen kommer även efter detta att förbli sökbar via
stadsmuseet databas. Men föremålen kommer att förvaras på två olika håll.
Stadsmuseet saknar idag även kompetens både för att på rätt sätt vårda denna
föremålskategori och för att på ett bra sätt tillgängliggöra föremålen.
Stadsmuseet kommer att dock att behålla ett urval av föremålen för att även i
framtiden kunna berätta om vapenindustrins betydelse för staden.

Yrkanden
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till framställan.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-06-02

KFN/2016:9

§ 32
Delegationer 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. 5-36.
4. LOKALER, UTHYRNING OCH BIDRAGSÄRENDEN
4.8 Fördelning av bidrag inom finskt förvaltningsområde till och med
30 000 kr
Avslag på Eskilstuna Finska förenings ansökan om bidrag till att arrangera Barnens
Vårfest den 21 maj. (KFN/2016:37)
-----------------Beslutet skickas till:
Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-06-02

KFN/2016:10

§ 33
Rapporter och meddelanden 2016
Beslut
Rapporter och meddelanden för juni 2016 läggs till handlingarna.
KFN/2016:93/603 - Årsredovisning för donationsstiftelser år 2015

Muntliga rapporter:
Kommunikationschef Anette Pallhed informerar om att Konstmuséet fyller 10 år i
helgen och firar det på lördag 3 juni med stort program mellan kl. 11:00-16:00.
Nämndsekreterare Karin Larsson informerar om att från och med nästa
sammanträde, den 24 augusti, är nämndsammanträdena förlagda till möteslokal
Ebelingrummet i Stadshuset. Det är viktigt att ni kommer i god tid före mötet då
anmälan ska ske i receptionen. Besöksbrickor utlämnas till er som inte jobbar i
Stadshuset.
En påminnelse att kommunikation via e-post till nämndens ledamöter avseende era
uppdrag som förtroendevalda sker bara via er officiella e-postadress.
Inbjudan från Eskilstunaortens Ryttarförening har kommit till er som
förtroendevalda till en kväll med rundvandring på deras två anläggningar, i Vilsta
och Ekeby. Anmäl er gärna och passa på att besöka och se deras anläggningar.
Programmet skickas till er via e-post.
Ordförande Mona Kanaan tackar nämnden för dess arbete under året och önskar
alla en trevlig sommar och väl mött igen i slutet av augusti.
-----------Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

