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KFN/2017:11

§ 52
Protokolljustering
Beslut
Carlos Costa (C) utses att justera dagens protokoll.
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:199

§ 53
Preliminär verksamhetsplan och budget för Kulturoch fritidsnämnden 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens preliminära budget och verksamhetsplan 2018 godkänns.

Yrkanden
Anneli Klavins Nyström (M) yrkar bifall till förvaltningens framställan.
Marielle Lahti (MP) yrkar avslag på förvaltningens framställan och bifall till
Miljöpartiets kommande verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden 2018.
Linus Björk (L) yrkar avslag på förvaltningens framställan och bifall till Liberalernas
kommande verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden 2018.
Anette Stavehaug (V) yrkar avslag på förvaltningens framställan och bifall till
Vänsterpartiets förslag till preliminär verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden
2018.
Anita Nygren (SD) yrkar avslag på förvaltningens framställan och bifall till
Sverigedemokraternas kommande verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden
2018.
Kent Sedin (S) yrkar bifall till förvaltningens framställan.

Propositionsordning
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de olika förslagen ställs mot
varandra och finner att nämnden beslutat att bifalla propositionsordningen.
Ordföranden finner att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens framställan.

Reservationer
Marielle Lahti (MP) inkommer med skriftlig reservation till förmån för eget förslag
(Bilaga 1).
Linus Björk (L) inkommer med skriftlig reservation till förmån för eget förslag (Bilaga
2).
Anette Stavehaug (V) inkommer med skriftlig reservation till förmån för eget förslag
(Bilaga 3).
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Anita Nygren (SD) och Mikael Strömberg (SD) inkommer med skriftlig reservation till
förmån för eget förslag (Bilaga 4).

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 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, jämställdhet 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.
Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all
verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål.
Kulturen utvecklar Eskilstuna kommun och är en grundsten i ett väl fungerande
samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras
perspektiv. Genom sina verksamheter kan kultur- och fritidsnämnden vara ett stöd för
kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen.
Nämnden ser att det ska ske på flera olika sätt. En del är att jobba med
områdesbaserad verksamhet där flera delar av verksamheterna jobbar tillsammas och
gärna med andra aktörer.
Utredningar och förstudier
Under 2018 sker flera utredningar och förstudier, främst inom kulturområdet. I en
kommun med en växande befolkning är det viktigt att skapa en tydlig och klar bild av
nuläget, av behoven och utifrån det analysera och föreslå vägen framåt. Det är
prioriterat att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur och genomföra en
förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola, delta i utredningen om
införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor.
Utöver de tillkommande förstudierna och utredningar pågår förstudier för dansens
behov och av lokaler, gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler och förstudie
skatepark.
Ekonomi
Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det
under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att
kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden
innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska nämnderna formulera åtaganden till sin
verksamhetsplan baserat på kommunfullmäktiges årsplan för 2018. Nämnderna ska
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anta en preliminär verksamhetsplan i oktober och sedan besluta om en definitiv
verksamhetsplan i december utifrån kommunfullmäktiges kompletterande årsplan.
Utformningen av verksamhetsplanen har gjorts enligt anvisningar från
kommunledningskontoret och följer de begrepp som kommunfullmäktige beslutat om
vid revideringen av kommunens styrsystem.
Ett viktigt underlag för verksamhetsplanen är nämndens behov och prioriteringar
inför 2018, som nämnden fastställde i april 2016. Där fastslog nämnden satsningar för
2018 och vilka områden som nämnden ville prioritera. Ett annat viktigt underlag är
delårsrapport 2 som presenterades för nämnden i september, där nämndens resultat
hittills för 2017 beskrevs.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den preliminära verksamhetsplanen
och budget för 2018.
Finansiering
Behovet av förstärkningar inför 2018
Under 2017-2018 genomför Kultur- och fritidsnämnden en fördjupad förstudie för
Allaktivitethus Fröslunda. Arbetet sker i samverkan med flera förvaltningar och med
det kommunala bostadsbolaget. Förstudien fokuserar på innehållet i allaktivitetshuset
och belyser alla kommuninvånares möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och
konsumerande av kultur. Nämndens verksamheter som finns i Fröslunda kan inte
möta upp det efterfrågade behovet och lokalerna är för små och trånga (Mötesplats
Fröslunda Fröet och Fröslunda fritidsgård). För att kunna fullfölja arbetet och
genomföra arbetet med ett allaktivitetshus behövs det en förstärkning för att kunna
hantera nya kostnader för medarbetare, hyra och driftskostander. I nuläget kan kulturoch fritidsnämnden bedöma att det tillkommer en hyreskostnad på 4 mkr. Utöver det
tillkommer det kostnader för drift och bemanning. Kultur- och fritidsnämnden
återkommer i behov och prioriteringar för 2019 med ett underlag.
Behov av förstärkningar för projektledning och förstudie 500 000 kr.
Tillkomsten av den nya arenan och förflyttningen från Sporthallen till Skjulstahallen
samt det pågående arbetet i Vilsta och på MunktellArenan har en stor påverkan på
Kultur- och fritidsnämndens driftsenhet, Arenor och föreningsstöd. Utifrån
effektiviseringskraven som har funnits de senaste åren har hela förvaltningarna och
enheten gjort stora besparingar. Det har i praktiken inneburit att enheten har minskat
antalet medarbetare men att fler objekt har tillkommit, som ska drifts med likvärdig
god kvalité och service. När underlaget för bemanningen på nya arenan togs fram från
Kultur- och fritidsförvaltningen hade enheten för drift (Arenor och föreningsstöd) en
större grundbemanning. I nuläget innebär det att det är nya förutsättningar för drift av
alla anläggningar, inklusive STIGA Sports Arena Eskilstuna än när förslaget togs fram.
För att säkerhetsställa servicenivån för skola, föreningsliv och externa arrangörer på
den nya arenan behövs en förstärkning av resurser.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Behov av förstärkningar för drift av nya Arenan (Eskilstuna arena): 1,5 miljoner
kronor
En viktig roll för nämndens verksamheter är att vara ett stöd i den pedagogiska delen
som kultur kan erbjuda, främst för barn och unga. Att kunna förklara vad du ser på en
tavla, att träna samspel med andra i en orkester, att stimulera till läslust och att förklara
att historien inte bara handlar om män och krigsherrar. Kulturen kan vara det som
öppnar tidigare stängda dörrar. För att fortsätta den pedagogiska verksamheten som
sker riktat till förskola och skola i en omfattning som motsvarar 2016 års nivåer ser
nämnden att det behövs 1 miljon kronor.
Behov av förstärkning för pedagogisk kulturverksamhet 1 miljon kronor
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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KFN/2017:262

§ 54
Sammanträdesplan för Kultur- och fritidsnämnden
2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till sammanträdestider för nämnd och
arbetsutskott år 2018.

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för nämndens och arbetsutskottets sammanträden
under år 2018 samt verksamhetsbesök och heldagsinternat.
ARBETSUTSKOTT KL 13.30–16.00
2018-01-17 (ons)
2018-02-13 (tis)
2018-04-04 (ons)
2018-05-30 (ons)
2018-08-15 (ons)
2018-09-05 (ons)
2018-09-26 (ons)
2018-10-24 (ons)
2018-11-28 (ons)

NÄMND KL 08.30–12.00
2018-01-31 (ons)
2018-02-21 (ons)
2018-04-18 (ons)
2018-06-11 (mån)
OBS! Heldag med verksamhetsbesök
2018-08-30 (tors)
2018-09-19 (ons)
2018-10-10 (ons)
2018-11-14 (ons)
2018-12-12 (ons)

Övriga planlagda aktiviteter:
HELDAGSINTERNAT FÖR NÄMNDEN 8-9/3 2018 (TORS-FRE)
Förslaget till sammanträdesplan har stämts av i samarbete med Torshälla stads nämnd;
Stadsbyggnadsnämnden; samt mot kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträdestider och tidplan för planerings- och uppföljningsarbetet.
Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen
Torshälla stads nämnd
Stadsbyggnadsnämnden
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KFN/2017:263

§ 55
Nya rum för samlingarna – tillfällig stängning av
konstmuseets utställningshallar hösten 2018
Beslut
Konstmuseets utställningshallar stängs perioden 10 september – 24 november 2018
för renovering, omhängning av samlingen samt för att ge plats för nya tillfälliga
utställningar.

Sammanfattning
Konstmuseets utställningsrum för samlingen är i behov av renovering. Det gäller
bland annat de befintliga trägolven, som ska slipas, lutas, oljas samt härdas. Det berör
en yta på ca 1500 kvm. I samband med golvrenoveringen bygger vi nya rum och
miljöer för samlingen samt hänger om samlingen utifrån nya frågeställningar kring vad
konst är och hur det kan visas. I samband med detta hålls utställningsrummen tillfälligt
stängda.
Målet är att skapaförutsättningar för ett mer flexibelt arbetssätt med samlingen. Vi vill
sänka tröskeln till konsten ytterligare, skapa diskussioner, ge ingångar till olika sätt att
se på konst och på så sätt öka intresset för våra demokratiska rum och gemensamma
kulturarv.
Våra värdeord i arbetet med att skapa nya rum för samlingen är: märkligt, osnyggt,
roligt, lättsamt, klurigt, prövande och dynamiskt.
Under tiden som renoveringen pågår fortsätter vårt konstpedagogiska arbete, men då
med tydlig inriktning på Eskilstuna kommuns offentliga konst. Konstmuseets
reception och butik håller öppet som vanligt.

Ärendebeskrivning
Nya rum för samlingen
Konstmuseets utställningsrum för samlingen är i behov av renovering. Det gäller
bland annat de befintliga trägolven, som ska slipas, lutas, oljas samt härdas. Det berör
en yta på ca 1500 kvm. Alla konstverk ska plockas undan och skyddas från slipdamm
och lösningsmedel. I samband med golvrenoveringen bygger vi nya rum och miljöer
för samlingen samt hänger om samlingen utifrån nya frågeställningar kring vad konst
är och hur det kan visas. I samband med detta hålls utställningsrummen tillfälligt
stängda.
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Målet är att skapaförutsättningar för ett mer flexibelt arbetssätt med samlingen. Vi vill
sänka tröskeln till konsten ytterligare, skapa diskussioner, ge ingångar till olika sätt att
se på konst och på så sätt öka intresset för våra demokratiska rum och gemensamma
kulturarv.
Konstmuseets samling består av drygt 1000 konstverk i blandade tekniker från tidigt
1600-tal fram till idag. Varje år köps ett till tre nya verk in till samlingen. Samlingen
inrymmer även cirka 5000 grafiska blad.
Med nya rum för samlingen kan konstmuseet:
• Visa mer av konstmuseets samling – även arkiv-, skiss-, och teckningsmaterial
• Skapa flexibla och dynamiska ytor att visa och förmedla konst på
• Visa konst på ett sådant sätt att rummen och objekten tillåter vår publik att
prova och utforska sin konstsyn och på så sätt vara medskapande
• Skapa nya förutsättningar för lärande i vårt konstpedagogiska arbete, men även
om besökare kommer ensamma eller i grupp utan guide
• Nå en bredare publik och öka tillgängligheten
Våra värdeord i arbetet med att skapa nya rum för samlingen är: märkligt, osnyggt,
roligt, lättsamt, klurigt, prövande och dynamiskt.
Praktiskt arbete som ska göras:
• Renovera golven
• Riva befintliga väggar, bygga nya samt färgsätta dem
• Bygga och skapa nya miljöer, även sittplatser och läshörnor för reflektion
• Hänga om hela samlingen samt bearbeta informationsstrukturen kring verken
• Riva sommarens utställning samt producera nya tillfälliga utställningar
Tidsplan hösten 2018
v 37 (10 september 2018) – montera ner samt packa och transportera iväg sommarens
tillfälliga utställning (av konstnär Birgitta Burling)
v 38 – plocka ner verken i samlingen, transportera och placera dessa i olika förvar,
säkerställa dem
v 39--40 – riva, bygga nya (via återvinning) och måla om väggar i samlingen
v 41--43 – slipa, luta, olja samt härda golven (1500 kvm)
v 44--45 – hänga om samlingen
v 46 – sätta upp skyltar och information om samlingen
v 46--47 – hänga nya tillfälliga utställningar i 3:an och 2:an
v 47 – Lördag 24 november hålls vernissage för den nya presentationen av samlingen
samt de tillfälliga utställningarna.
Konstpedagogiska verksamheten samt reception och butik håller öppet som vanligt
Under tiden som renoveringen pågår fortsätter vårt konstpedagogiska arbete, men då
med tydlig inriktning på Eskilstuna kommuns offentliga konst. Konstmuseets
reception och butik håller öppet som vanligt.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Finansiering
Finansiering för att renovera golven är avsatt via kultur- och fritidsförvaltningen, övrig
renovering sker inom konstmuseets befintliga ram.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Konsekvenserna med att skapa nya rum för samlingen är att vi ökar besökarens
möjlighet till medverkan och medskapande både av sin egen konstsyn och i ett bredare
perspektiv även dess samhällssyn. Som den kunskapsinstitution som konstmuseet är,
ska vi värna varje besökares rätt att fördjupa sig, förkovra sig och bredda sin kunskap.
Vår målsättning är att genom samtida konst och konsthantverk skapa utrymme för
reflektion kring den egna tillvaron, samhället i stort och vår gemensamma framtid.
Av konstmuseets samling är cirka 10% av verken tillverkade av kvinnor. Genom att
visa kvinnornas verk, lyfta fram och medvetandegöra detta i den nya hängningen
skapar vi närhet till att diskutera genusfrågor och jämställdhet och historiens syn på
detta.
Genom att skapa dynamik i rummen och jobba med flexibla lösningar blir det enklare
för medarbetarna att ändra lösningar i rummen och prova sig fram. Praktiskt
återanvänds de rivna väggarna så långt som möjligt till de nya.
Beslutet skickas till:

Akten
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KFN/2017:268

§ 56
Begäran om redovisning från kommunstyrelsens
personalutskott - hantering av extratjänster inom
Kultur- och fritidsförvaltningen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besvarar kommunstyrelsens personalutskotts begäran med
att kultur- och fritidsförvaltningen kan klara av att ta emot nio personer som
extratjänster.

Yrkanden
Anneli Klavins Nyström (M) yrkar bifall till förvaltningens framställan.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot en förfrågan om att redovisa hur många
extratjänster förvaltningen kan klara av att ta emot.
Kultur- och fritidsförvaltningen har idag en organisation med ett Serviceteam inom
enheten Arenor och föreningsstöd. Med ytterligare en handledare kommer enheten ha
möjlighet att ta emot 9 personer från extratjänst som ännu ett Serviceteam. Dessa
kommer då att utföra arbetsuppgifter som inte åligger arenavärdarna att utföra.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens personalutskott
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KFN/2017:9

§ 57
Delegationsbeslut
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsärenden, vilka redovisar beslut i enlighet med
Kultur- och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har tagits:
1. ALLMÄNNA ÄRENDEN
1.7 Besluta om tjänsteresa utanför Sverige
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:62 – Ansökan om tillstånd till utlandsresa
Delegationsbeslut 2017:63 – Ansökan om tillstånd till utlandsresa
(De beviljade ansökningarna avser deltagande i Venedigbiennalen för konstmuseets
personal.)
3. PERSONALÄRENDEN
3.7 Tillsätta personal, tills vidare eller viss tid, samt öka och minska
sysselsättningsgrad på individnivå inom budgetram (LAS 4-6 §§)
För år 2017, nr 243-249.
4. LOKALER, UTHYRNING, BIDRAGSÄRENDE
4.8 Fördelning av bidrag inom finskt förvaltningsområde
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:61 – Fördelning av bidrag från finska
förvaltningsområdets medel - Sverigefinskhetens främjande
Delegationsbeslut 2017:62 – Fördelning av bidrag från finska
förvaltningsområdets medel - Eskilstuna Finska förening
(Avser bidrag till en samarrangerad kulturfest respektive bidrag till en
teaterföreställning.)

Beslutet skickas till:

Akten
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2017:10

§ 58
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapporter och meddelanden från aktörer utanför kommunkoncernen. Ärenden som
skickats till nämnden för kännedom från andra nämnder samt kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Rapporter
Ekonomichef Mattias Anglemark informerade om inkomna synpunkter på golvet i Stiga
Sports Arena. Golvet uppfyller alla krav och kriterier från handbollsförbundet.
Förvaltningen undersöker frågan om att stunsen i golvet upplevs som hård för
personer som tränar mycket i anläggningen. Informationsmöte hölls den 9/10 med
Kommunfastigheter, Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningen. Som kortsiktig
åtgärd görs rotation inom förvaltningens olika hallar för att sprida ut speltiden på
golvet mellan olika grupper. Förvaltningen för också en dialog med golvtillverkaren.
Nämndens vice ordförande Anneli Klavins Nyström (M) rapporterade om projektet med en
fristad för förföljda författare. En nationell träff har hållits i Skellefteå där alla
koordinatorer träffats. Politiker har också medverkat. Hon informerade också om
kontakten med Eskilstunas fristadsförfattare Ali Kalaei och hans situation.
Frågestund
Johan Bergquist (M) väckte frågan om en händelse på en fotbollsmatch, och ställde den i
relation till förvaltningens bidragsgivning.
Ekonomichef Mattias Anglemark svarade att frågan har varit uppe i Idrottsstrategiska
gruppen, samt att Sörmlandsidrotten har diskuterat frågan. I november kommer
nämnden informeras på temat föreningsbidrag och jurist samt bidragshandläggare
kommer att finnas på plats för att svara på nämndens frågor.
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Magnus Hansson (S) väckte en fråga som han fått från allmänheten om ”Teaterladan”?
Hur går det med verksamheten där?
Ekonomichef Mattias Anglemark informerade om att dialog sker med den förening som
varit verksam där. Föreningen är under ombildning och förvaltningens
bidragshandläggare samt kulturutvecklare har en dialog med föreningen.
Information
Nämnden informerades av rektor Birgitta Gillberg och biträdande rektor Michael Wärme om
musikskolans nya system StudyAlong.

Meddelanden
Beslut av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att utse Tony Meshko (M) till ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden efter Daniel Lindell (M), från och med den 21 september
2017 till och med den 31 december 2018.
Beslut av Torshälla stads nämnd
KFN/2017:277 – Torshälla stads nämnds sammanträdesplan för 2018 (TSN/2017:61)

Beslutet skickas till:

Akten
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