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§1
Protokollsjustering
Beslut
Stig Johansson (SD) utses att justera dagens protokoll.

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

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2015:255

§2
Granskning av underlag för bidragsansökningar år
2015
Beslut
Granskning av föreningens underlag för bidragsansökan om
aktivitetsmedlemsbidrag ska göras på dessa 6 föreningar: Al Ansar, Eskilstuna
Sjöscoutkår, Gillberga Lista Skytteförening, Idrottsföreningen För Alla Eskilstuna,
Iqra Kulturförening samt Modellklubben Eskil.

Ärendebeskrivning
Varje år blir ett antal ungdomsföreningar granskade med anledning av föreningens
ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag.
Granskningen innebär en genomgång av föreningens verksamhet och aktiviteter för
redovisade medlemmar i åldern 7-20 år, samt att föreningen verksamhet följer
Kultur och fritidsnämnden regler för föreningar som får bidrag till sin verksamhet
för barn och ungdomar.

-----------------------Beslutet skickas till:
Berörda föreningar
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KFN/2015:253

§3
Yttrande över remiss - Bredbandsstrategi för
Eskilstuna kommun
Beslut
Yttrandet godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Regeringen rekommenderar att samtliga kommunala och regionala strategier
kopplade till IT infrastruktur hålls uppdaterade för att underlätta i arbetet med
infrastruktur nationellt. Kommunstyrelsen har arbetet fram ett förslag till
bredbandsstrategi för perioden 2016-2020. Kultur och fritidsnämnden är positiv till
den nya strategin men önskar förtydligande kring ansvar för eventuella
investeringar i lokaler.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till yttrandet.
-------------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KFN/2015:216

§4
Yttrande över remiss - Delprogram till Strategi för
trygghet och säkerhet i Eskilstuna kommunkoncern
2015-2018
Beslut
Samtliga delprogram återemitteras till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram delprogram med koppling till Eskilstuna
kommuns strategi för trygghet och säkerhet i Eskilstuna kommunkoncern 20152018. Delprogrammen remitterades tills samtliga nämnder och bolag samt ett antal
externa aktörer den 4 november. Syftet med delprogrammen är att kommunicera till
invånare hur Eskilstuna kommun arbetar med olika frågor med koppling till
strategin. Kultur- och fritidsnämnden anser att samtliga delprogram är i behov av
omarbetning och att de tydligare måste anpassas till målgruppen, Eskilstunas
invånare. Nämnden föreslår därför att delprogrammen återremitteras till
kommunledningskontoret.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till yttrandet.

-----------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KFN/2015:263

§5
Verksamhetsidé Ung Fritid
Beslut
1. Anta följande verksamhetsidé för Ung Fritid:
Ung Fritids verksamhet utgår ifrån att skapa möjligheter till en meningsfull fritid
för alla ungdomar i Eskilstuna och Torshälla. Ungdomarna ska ha makt och
inflytande över sina liv och möjlighet till goda fritidsalternativ utifrån individuella
behov och förutsättningar.
2. Anta följande verksamhetsinriktningar för Ung Fritid:
Hälsofrämjande
Verksamheten ska ha ett hälsofrämjande perspektiv som stimulerar rörelse,
skapande och upplevelser. För att öka möjligheter och minska skillnader i
livsvillkor är den öppen och lättillgänglig.
Flexibilitet
Ungdomarnas behov och intressen är utgångspunkten för Ung Fritid. Öppettider
och aktiviteter anpassas efter ålder och behov. Genom att de fasta mötesplatserna
kompletteras med mobila breddas verksamheten och når fler ungdomar. Nya
aktiviteter och arbetssätt utvecklas liksom samverkan med kommunala och andra
verksamheter.
Inflytande
Ungdomar ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande. Ungdomarna är med och
formar Ung Fritids verksamhet och påverkar sin fritid i andra sammanhang. Olika
demokratimetoder utvecklas för att fånga upp ungdomars synpunkter och förslag.
De får hjälp och stöd att förverkliga sina idéer och önskemål.
Jämställdhet och mångfald
Verksamheterna ska vara jämställda. Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till
en god fritid och upplever verksamheten som attraktiv och trygg. Mångfald
genomsyrar verksamheten, både individers och gruppers särskilda behov och
förutsättningar tas hänsyn till.
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Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden i verksamhetsplanen för 2015 förvaltningen i uppdrag
att ta fram en verksamhetsidé för Ung Fritid. Arbetet med Ung Fritids
verksamhetsidé har beretts under året. I processen med att ta fram en
verksamhetsidé har workshops genomförts med medarbetare från Ung Fritid
Eskilstuna och Torshälla. Under workshopens har jämställdhet, mångfald,
flexibilitet, delaktighet/inflytande och främjande/förebyggande arbete diskuterats.
Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla Stads nämnd har vid flera tillfällen
bidragit med tankar, idéer och förslag i workshop och i samråd. Ungdomars lokala
perspektiv har fångats upp genom Ung Fritids årliga brukarenkät (Qualis),
Eskilstuna kommuns skolenkät och demokratiarbete i verksamheten
Verksamhetsidén som föreslås är:
Ung Fritids verksamhet utgår ifrån att skapa möjligheter till en meningsfull fritid
för alla ungdomar i Eskilstuna och Torshälla. Ungdomarna ska ha makt och
inflytande över sina liv och möjlighet till goda fritidsalternativ utifrån individuella
behov och förutsättningar.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till förslaget.

---------------------Beslutet skickas till:
Torshälla stads nämnd för kännedom
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KFN/2015:267

§6
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2016
Beslut
Internkontrollområden för 2016:





Introduktion av nyanställda
Rapporterad sjukfrånvaro
Egenkontroll brandskydd
Skötselplaner arenor och föreningsstöd

Sammanfattning
Internkontrollplanen är en central del av verksamhets- och ekonomistyrning och
omfattar alla system, processer och rutiner. Internkontroll handlar om att bygga bra
och tydliga processer med inbyggda kontroller.
Förvaltningens ledningsgrupp samt nämndens arbetsutskott har tagit fram
kontrollområden som bedöms behöva kartläggas utifrån riskanalys.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan.
-------------Beslutet skickas till:
Akten
Kommunledningskontoret
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§7
Redovisning av genomförd internkontroll 2015
Beslut
Godkänner redovisning av genomförd internkontroll 2015

Ärendebeskrivning
Internkontroll är en del av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning och
syftar till att säkerställa att kommunens resurser används enligt fattade beslut och
att lagar, regler, styrdokument, rutiner och övriga bestämmelser följs. Genom en
god internkontroll minimeras även risken för avsiktliga och oavsiktliga fel och
säkrar kvaliteten i det arbete som utförs.
Respektive nämnd ska varje år fastställa en interkontrollplan med både
administrativa och verksamhetsmässiga kontrollområden. De kontroller som
genomförs återrapporteras till nämnden.
Under 2015 har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört internkontroller kring
arbetsmiljö, stödberättigande föreningar, registrering av sjukskrivningar och
medarbetaröverenskommelse.

-----------------Beslutet skickas till:
Akten
Kommunledningskontoret
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KFN/2016:20

§8
Fyllnadsval till arbetsutskottet
Beslut
Utse Thomas Hylvander (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott från och med den 1 januari 2016.

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter Johan Bergquist (M) som ersättare i arbetsutskottet.

----------------Beslutet skickas till:
Thomas Hylvander
Yvonne Karlsson, KLK
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KFN/2015:272

§9
Yttrande över remiss från kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU
2015:89
Beslut
Yttrandet godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Torshälla stads nämnd fått
möjlighet att yttra sig över betänkandet om Ny museipolitik SOU 2015:89.
Ett samlat yttrande ges av kommunstyrelsen.
Bedömningen i betänkandet är att det behövs en ny inriktning för den statliga
museipolitiken. Styrningen vad gäller de principiella utgångspunkterna för
museernas verksamhet bör bli tydligare och på samma gång mer
övergripande inriktad än idag. Utgångspunkterna för det allmännas stöd till
museiverksamheterna måste bli tydligare och institutionerna ges större ansvar
och möjlighet att förverkliga sina uppdrag.
Därför föreslår utredningen bl. a en ny museilag där museiinstitutionernas
fria ställning som kunskapsinstitutioner slås fast. Lagen ska omfatta alla
offentligt styrda museer. Museerna ska inte kunna användas i ideologiska
syften för att driva en viss politisk agenda eller torgföra en viss historiesyn.
Vidare föreslår utredningen bl. a att en ny myndighet för museer och
utställningar inrättas.
Museiverksamheten är en viktig del av kultur- och fritidsnämndens
verksamhet och spelar en central roll för både demokratins och Eskilstunas
utveckling. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till intentionerna i
den föreslagna museilagen. Nämnden vill understryka att det är värdefullt att
den nya lagen poängterar museernas ställning som fria kunskapsinstitutioner.
Nämnden ser också positivt på bestämmelserna om att utställningar och
annan publik verksamhet ska präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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och att denna verksamhet ska vara tillgänglig för alla utifrån användarnas
olika förutsättningar. Vi vill ha museer för alla!
Nämnden ställer sig frågande till definitionen av ett museum i lagen och
menar att den istället utgå från ICOM:s (International Council of Museums)
definition.
Nämnden menar även att bestämmelserna i museilagen om att en huvudman
inte får inskränka museernas fria förmedling av kunskap och upplevelser
även bör omfatta andra delar av museernas verksamhet. Såsom inköp av
konst, insamling av föremål, val av ämne för dokumentationer och annan
kunskapsinhämtning. Sker inte detta ser vi det som svårt för museerna att
verka som ”fria kunskapsinstitutioner”. Även bestämmelserna om allsidighet,
öppenhet, kvalitet och tillgänglighet bör omfatta hela museernas
verksamhetsområde.
Nämnden är i grunden positiv till inrättandet av en ny myndighet för museer
och utställningar men anser att museibranschen som helhet skulle må bra om
det i likhet med förhållandena inom arkiv- och biblioteksväsendet inrättas en
myndighet som har uppsikt och utvecklingsansvar över hela museiområdet.
------------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KFN/2016:9

§ 10
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 2015 nr. 154-184.

8. MUSEIVERKSAMHET
8.6 Inköp av konst (depositionskonst, konst till konstmuseets samling samt
offentlig utsmyckning).
Sammanställning av inköpt depositionskonst 2015 (KFN/2016:9/94)

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

Akten
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KFN/2016:10

§ 11
Rapporter och meddelanden, januari 2016
Beslut
Rapporter och meddelande för januari 2016 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
KFN/2015:273 Torshälla 700 år – politisk referensgrupp
KFN/2015:275 Förslag till reviderat reglemente kultur- och fritidsnämnden
KFN/2016:94 Sammanställning av inköpt depositionskonst 2015
Muntliga rapporter:
Mona Kanaan informerar om att Eskilstuna är en fristadskommun för förföljda
författare, journalister och konstnärer. En konferens ska hållas i Paris med
anledning av 10 årsjubileum för fristadskommuner inom EU. Med anledning av
detta har samtliga fristadskommuner fått inbjudan att delta med tre deltagare: en
representant från kommunen, en som är handläggare och en som har fått fristad.
Mona Kanaan vill förankra detta med nämnden och att deltagandet samt kostnaden
för deltagandet i konferensen godtas.
Göran Andersson, lokalsamordnare på kultur- och fritidsförvaltningen, informerar
om pågående ombyggnationer på MunktellArenan med tidplan, planlösningar för
att jobba och utnyttja lokalerna så optimalt som möjligt, med nya och gamla
föreningar/idrotter som flyttar in. Det har skett i dialog med och förankrats med
föreningsföreträdare.
Anette Pallhed, kommunikationschef, informerar om att en konsert hålls med El
Sistema och Eskilstuna symfoniorkester lördag den 5 mars. Nämndens ledamöter
inbjuds och svar om deltagande lämnas till nämndsekreterare.
Eskilstuna kommun undersöker om möjligheten, förutsättningarna och intresset att
arrangera SM-veckan. Möte sker med föreningslivet nästa vecka och det hela är
förankrat i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Mer information kommer
framöver.
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Tunahallen öppnar igen efter branden.
Eva Königsson, förvaltningschef, informerar om att det vid nästa
nämndsammanträder kommer att göras en föredragning av Mattias Albers och
Göran Andersson samt en handläggare från Stadsbyggnadskontoret angående
omvandlingen av Munktellområdet, med en den nya arenan och badhuset.
I april ska nämnden få göra ett studiebesök i det pågående arenabygget.
Karin Larsson, nämndsekreterare, informerar om att nämndens internat den 2-3
mars är förlagt som ett daginternat i Vilsta.
Karin Zetterberg och Birgitta Edvardsson från Stadsbibliotek och Mötesplatser,
informerar om det rådande läget på mötesplats Fröet där en rad incidenter och
hotfulla situationer inträffat och hur personalen hanterar detta tillsammans med
polis och socialtjänst. Bland annat har ordinarie öppettider ändrats till kl. 10-15:00
måndag-torsdag och övriga öppettider är för samverkan med exempelvis läxhjälp,
studiecirklar och pensionärer. Fröet är en mycket populär mötesplats med flera
hundra besökare per dag.
Allmän frågestund:
Anette Stavehaug önskar att vid kommande nämndsammanträde få en presentation
om hur varje verksamhet påverkas av en lägre kostnadsnivå, konsekvenserna av
besparingarna inte bara brukare utan även anställda och tjänster.
Eva Königsson svarar att en risk och konsekvensanalys kommer att tas upp på
nämnd.
Thomas Hylvander frågar om möjligheten att utveckla Sundbyholm vintertid
genom att ploga på isen – när tillfälle finns.
Mona Kanaan ber honom att kontakta Kristina Birath på KLK angående detta.
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