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KFN/2016:/209
Plats och tid

Filippa, MunktellArenan, klockan 08:30-11:45

Beslutande

Mona Kanaan (S), ordförande
Kent Sedin (S), ersätter Annelie Klavins Nyström (M)
Anette Stavehaug (V)
Carin Zaric (S), ersätter Martin Gunnarsson (S)
Karola Bast (S)
Magnus Hansson (S)
Inger Eriksson (S)
Johan Bergquist (M)
Thomas Hylvander (M)
Inger Olsson (M)
Carlos Costa C ), ej närvarande §§ 12-13, Jimmy Häll (S) ersättare §§ 12-13
Marielle Liikanen (MP)
Linus Björk (L)
Stig Johansson (SD)
Mikael Strömberg (SD)

Ersättare

Jimmy Häll (S)
Gladys Silva Mory (MP)
Henry Aldrin (KD)
Anita Nygren (SD)

Utses att justera

Kent Sedin

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 23 februari 2016, förvaltningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Kent Sedin

Paragrafer

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

Kultur- och fritidsnämnden

Anslaget sätts upp

2016-02-23

Förvaringsplats för
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Övriga närvarande

Eva Königsson, förvaltningschef
Mattias Anglemark, ekonomichef
Anette Pallhed, kommunikationschef
Karin Larsson, nämndsekreterare
Mattias Berglund, adm koordinator
Sara Nordlund, utvecklingsstrateg

Deltagare under § 17 muntliga rapporter:
Mattias Albers, chef arenor och föreningsstöd
Göran Andersson, lokalsamordnare
Karin Widholm, arkivarie
Caspar Almalander, tf chef stadsarkivet
Olov Åslund, Stadsbyggnadsförvaltningen
Frida Alfthan, formgivare
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KFN/2016:18

§ 12
Protokollsjustering
Beslut
Kent Sedin (S) utses att justera dagens protokoll.

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

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2016:42

§ 13
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse
2015
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2015
med tillhörande handlingar och översänder dem till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att följande åtaganden som ej
uppnåtts/avslutats under 2015 överförs till drift för fortsatt arbete på
enhetsnivå:
a) Målet är att under 2015 ta fram en strategisk kulturförsörjningsplan
för att nå alla elever under sin skolgång med olika pedagogiska
kulturaktiviteter. Planen stäcker sig från årskurs ett i grundskolan till
årskurs nio.
b) Målet 2015 är att kartlägga och vidarutveckla nämndens arbete för
att barn och unga (flickor och pojkar) i olika målgrupper ska få
möjlighet till en berikande fritid.
c) Under 2015 genomförs en utvärdering av den idrotts- och
kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna rör sig och Eskilstuna
växer tillsammans. Revidering av handlingsplanerna påbörjas under
2015.
d) Under 2015 utreds pensionärsorganisationernas behov av lämpliga
lokaler. Utredningen sker i samverkan med pensionärsföreningarna.
e) Under 2015 påbörjas arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för
MunktellArenan.
f) Utifrån kartläggning 2014 av nämndens anläggningar sker ett
pilotprojekt för att arbeta fram metoder för att minska
energiförbrukningen på anläggningarna. Arbetet sker i samverkan
med aktörer i civilsamhället.
g) Kartlägga vilka brukarenkäter som genomförs i nämndens
verksamheter.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att åtagandet En
Servicedeklarationer för nämndens mötesplatser tas fram under 2015
övergår i utredningen mötesplatser och biblioteksfilialer.
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4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att åtagandet Under 2015 påbörjas
en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för att inrätta en
kommunal kulturcheck. Arbetet sker i samverkan med TSN, KS, kommunala
bolag ej genomförs.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för 2015 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 23
februari 2015. Verksamhetsberättelsen är utformad enligt anvisningar från
kommunledningskontoret. Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna
verksamhetsberättelsen för 2015 med samtliga tillhörande handlingar och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Av 33 åtaganden bedöms 16 vara klara, 13 vara pågående/ej avslutade, 4 ej
påbörjade/försenade.
Det ekonomiska utfallet för 2015 var ett överskott på 2,2 miljoner kronor.
Två stora uppdrag, Utredningen om kulturhus och utvärderingen av föreningsstöd,
flyttades över från 2015 till 2016 i samband med antagande av Kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsplan 2016.
Verksamhetsberättelsen innehåller följande handlingar:
 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2015
 Sammanställning av internationell verksamhet 2015 (bilaga 1)
 Planerad internationell verksamhet 2016 (bilaga 2)
 Redovisning för säkerhetsarbetet 2015 (bilaga 3).
 Rapport EM i friidrott för juniorer 2015 (bilaga 4).
 Trafikljusrapport -Skador och incidenter (bilaga 5)
---------------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KFN/2015:277

§ 14
Yttrande, remiss på förslag till biblioteksplan för
Landstinget Sörmland 2016-2018
Beslut
Yttrandet antas och översänds till Landstinget Sörmland.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun och kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig
över Landstinget Sörmlands förslag till biblioteksplan 2016-2018. Svar ska lämnas
till Landstinget Sörmland senast den 23 februari 2016.
Kultur- och fritidsnämnden har även inhämtat synpunkter från Torshälla stads
nämnd.
Syftet med Landstinget Sörmlands biblioteksplan är att visa på biblioteken roll i
regionens utveckling i frågor kring språkutveckling, lärande och delaktighet, ge
möjlighet till insyn i de olika verksamheterna och ge medborgare förutsättningar att
påverka. Den nya biblioteksplanen ersätter Landstingets Sörmlands tidigare
biblioteksplan som gäller 2013-2015.
Planen omfattar de biblioteksverksamheter som landstinget är huvudman för och är
alltså inte styrande för Eskilstuna kommun.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna biblioteksplanen
för Landstinget Sörmland och välkomnar bland annat länsbibliotekets mål kring
samverkan, litteraturfrämjande arbete, stöd till prioriterade grupper och stöd kring
bibliotekens verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete.
För att planen ska bli tydligare och underlätta kommunens verksamhetsplanering
inom biblioteksområdet, föreslår nämnden vissa förtydliganden kring vilka mål
som ska uppnås under den kommande treårsperioden.
------------------------Beslutet skickas till:
Akten
Landstinget Sörmland
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KFN/2016:34

§ 15
Riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stöd till
föreningsdrivna fritidsgårdar
Beslut
Riktlinjer för stöd till föreningsdrivna fritidsgårdar antas.

Ärendebeskrivning
Det finns sju fritidsgårdar i Eskilstuna som drivs av olika föreningar med stöd från
kultur- och fritidsnämnden. Nämnden beslutade att stödet till föreningsdrivna
fritidsgårdar skulle ses över och att det skulle tas fram nya rutiner för att säkerställa
likställighet och transeptens samt nämndens möjlighet till uppföljning.
De nya kriterierna för stöd bidrar till att alla föreningar som driver en fritidsgård
med stöd av kultur- och fritidsnämnden lever upp till de krav som ställs för allt
föreningsstöd. Föreningar kommer behöva särredovisa hur stödet används och ha
en plans för verksamheten som kommer leda till en bättre kvalité på
fritidsgårdsverksamhet oavsett i regi. Det nya stödet kommer att börja gälla
succesivt från och med 2017 med en gradvis utjämning fram till 2019.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till förvaltningens framställan.
----------------Beslutet skickas till:
Berörda föreningar
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KFN/2016:9

§ 16
Delegationsärenden 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. 1-4.
9. ARKIVVERKSAMHET
9.1 Tillsyn (ArkivL § 7)
Delegationsbeslut – Tillsynsrapport efter genomförd tillsyn gällande
Överförmyndarnämndens hantering av allmänna handlingar utifrån arkivlagens krav
(KFN/2016:36)
------------------------Beslutet skickas till:
Akten
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KFN/2016:10

§ 17
Rapporter och meddelanden 2016
Beslut
Rapporter och meddelanden för februari 2016 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
KFN/2016:36 Tillsynsrapport efter genomförd tillsyn gällande
Överförmyndarnämndens hantering av allmänna handlingar utifrån arkivlagens krav

Muntliga rapporter:
Olov Åslund, Stadsbyggnadsförvaltningen, informerar i stort om hur trafiken är
planerad i Munktellstaden och diskussionerna som är rörande parkeringsplatser,
buss- och biltrafik när stadsdelen kommer att ha MunktellArenan, badhus, nya
arenan och bostäder samt den nya bron. Samordning av evenemang måste utvecklas
och kommuniceras mer för att det ska fungera. Mona Kanaan, ordförande KFN,
betonar att kommunikationen till/med föreningslivet måste ses över, ske
kontinuerligt och stämmas av. Viktigt att hitta ett bra sätt att lösa detta.
Mattias Albers, chef Arenor och föreningsstöd, och Frida Alfthan, formgivare,
redogör för hur det planerade arbetet är med att lyfta fram MunktellArenan genom
att för den mer modern, inbjudande och tillmötesgående.
Göran Andersson, lokalsamordnare, och Mattias Albers, chef Arenor och
föreningsstöd, informerar om nya arenan hur den är planerad med sina tre hallar
och 4 stycken omklädningsrum per plan. Det finns en restaurang på entréplanet
samt en trappa upp kommer det att finnas fyra stycken kiosker som kan drivas av
föreningarna för att sälja enklare förtäring som varmkorv och läsk.
Den nya arenan har kapacitet för max 4 500 personer, en gräns som är satt av
brandskyddsföreskrifter.
I den nya arenan beräknas A-hallen vara klar april 2017, allting klart under hösten
2017. Det är många intressenter som redan nu hört av sig för mässor och
evenemang.
Karin Widholm, arkivarie och Caspar Almalander, tf chef Stadsarkivet, redogör för
de fyra tillsyner som gjordes under 2015. Vikten av att medvetenheten ökar bland
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personalen och ansvariga om vad som ska arkiveras, att en dokumenthanteringsplan
finns som uppdateras samt informerar kort om hur det är tänkt med e-arkiv. Det är
viktigt att de olika verksamhetssystemen ses över så att de går att konvertera till
andra format utan informationsförlust.
Anette Pallhed, kommunikationschef, informerar kort om den slutrapport på
engelska som gått iväg om Junior EM 2015 till European Athletics.
Eva Königsson, förvaltningschef, informerar om möte med Samkultur Sörmland
som varit i Gnesta med en beredningsgrupp bestående av representanter från
landstinget, kommunernas kultur- och fritidschefer och politiska representanter.
Mona Kanaan, ordförande, informerar om att information kommer att ges på
nämnden i vår kring den planering som Konstutskottet har om offentlig konst.
Allmän frågestund
Önskemål framkommer om mer studiebesök för ledamöterna i verksamheten.
Det är klart med att nämnden kommer att göra ett studiebesök på den nya arenan i
anslutning till kommande sammanträde i april.

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

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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