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Plats och tid

Ebelingrummet, Stadshuset Klockan 08:30-12:00

Beslutande

Mona Kanaan (S), ordförande
Karola Bast (S)
Magnus Hansson (S)
Inger Eriksson(S)
Kent Sedin (S)
Johan Bergquist (M)
Inger Olsson (M)
Anette Stavehaug (V)
Mikael Strömberg (SD)
Anita Nygren (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Tony Meshko (M) för Annelie Klavins Nyström (M)
Carin Zaric (S) för Thomas Hylvander (M)
Per-Ola Andersson (S) för Carlos Costa (C)
Gladys Silva Mory (MP) för Marielle Lahti (MP)
Henry Aldrin (KD) för Linus Björk (L)

Ersättare

Tobias Gustafsson (SD)

Närvarande
tjänstepersoner

Eva Königsson, förvaltningschef
Sara Nordlund, förvaltningsstrateg
Per Silvervret Boberg, nämndsekreterare
Malin Göransson, utvecklare, §§59-60

Utses att justera

Anette Stavehaug (V)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 27 november, förvaltningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Anette Stavehaug

Paragrafer

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

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-16

Anslaget sätts upp

2017-11-27

Förvaringsplats för
protokollet

Förvaltningskontoret

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-12-18
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Närvarande
tjänstepersoner

Justerandes sign

Stefan Axberg, handläggare
Elisabet Eklund, utredare
Anette Pallhed, kommunikationschef
Mattias Anglemark, ekonomichef
Alexandra Eriksson, chefsjurist, §62
Göran Heldesten, stadsjurist, §62
Bosse Lundkvist, utvecklare, §62
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KFN/2017:11

§ 59
Protokolljustering
Beslut
Anette Stavehaug (V) utses att justera dagens protokoll.
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN/2017:261

§ 60
Remissvar - Motion från MP om avloppshantering för
campingfordon
Beslut
Yttrandet godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Det har inkommit en motion för yttrande till kultur- och fritidsnämnden den 20 mars
2017 om avloppshantering för campingfordon. Motionärerna föreslår att kommunen
ska möjliggöra att allmänheten med campingfordon på ett miljövänligt och tillgängligt
sätt kan tömma gråvatten. Då möjligheten redan finns på Österby camping och är
under utveckling på Mälarbadens camping föreslår nämnden att motionen anses
besvarad.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en motion för yttrande från Ronny Ilhag (MP) och Magnus
Arreflod (MP) om avloppshantering för campingfordon. Motionärerna menar att
antalet husbilar i Sverige har ökat med 67 % sedan 2008. En husbil har ofta en mindre
tank för toaletten, (så kallat svartvatten) och en större tank för övrigt avloppsvatten, så
kallat gråvatten, eller bad- disk- och tvättvatten. Motionärerna hävdar att det saknas
möjlighet att tömma detta i en brunn och måste vända sig till antingen Arboga eller
Strängnäs, vilket kan påverka valet av besöksmål. Det kan också innebära, enligt
motionen, att hemvändande Eskilstunabor blir tvungna till okonventionella lösningar
för tömning, vilket kan innebära miljöbrott enligt miljöbalken.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Sedan mars 2017 finns en tömningsstation på Näshulta Österby camping,
iordningsställd av Eskilstuna kommun där såväl svart- som gråvatten kan tömmas och
ledas bort för rening. En liknande lösning är på gång på Mälarbadens camping, som är
under Torshälla Stads nämnds ansvar.
Sundbyholms camping ägs av Eskilstuna kommun, men Sundbyholms
husvagnsförening är driftansvariga. Kommunen är ytterst ansvarig för bland annat
VVS-installationer, men det finns ingen investeringsplan för en tömningsstation. De
mest centrala campingarna, Vilsta och Parken Zoo camping och stugby är inte
kommunägda och därför kan Kultur- och fritidsnämnden inte yttra sig över dem.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget att en tömningsstation ska anläggas i anslutning till reningsverket i Ekeby
med erbjudande om att fylla på färskvatten, ligget utanför Kultur- och
fritidsnämndens område att yttra sig över. Styrelsen för Eskilstuna Energi och miljö
AB har i sitt remissvar angett att en sådan anläggning inte får belasta VA-kollektivet
enligt Vattentjänstlagen. Att bygga en mottagning för gråvatten i anslutning till Ekeby
reningsverk är ett kostsamt arbete om flera miljoner kronor. Den latrinhämtning som
görs idag sugs upp av slambilar på särskilda platser och tas sedan om hand på Sörby
gård i Tumbo, vilket inte heller är en central plats. En möjlighet kan i framtiden vara
en byggnation för mottagning av externslam, men en utredning krävs kring vem som
ska finansiera detta och vad som är en lämplig plats.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för ställplatsen som finns på Strömsholmen, men där
förs inte någon diskussion kring möjlighet för en tömningsstation.
Finansiering
Att installera en latrintömningsstation för svart- och gråvatten kostar ca 70 000100 000. Efter installation krävs ingen drift, annat än om behov uppstår. Det finns
redan möjlighet att tömma såväl svart- som gråvatten på Österby camping och
kommer att finnas på Mälarbadens camping i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden
saknar resurser för ytterligare anläggning av tömningsstationer.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att erbjuda möjlighet för campingfordon och gäster att tömma svart- och gråvatten på
ett miljövänligt sätt är en del i de strategiska målen ekologisk hållbarhet samt attraktiv
stad och landsbygd. Det ställer sig Kultur- och fritidsnämnden positiv till och följer
utvecklingen i frågan.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFN/2017:9

§ 61
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 2017:64 – Ansökan om tillstånd till utlandsresa
Avser deltagande i Venedigbiennalen för konstmuseets personal.
Delegationsbeslut 2017:65 – Ansökan om tillstånd till utlandsresa
Avser deltagande i konferens i Vilnius, Litauen, anordnad av European Athletics.
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 250-268.
4. LOKALER, UTHYRNING, BIDRAGSÄRENDE
4.4 Godkänna förening som stödberättigad
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:69 FC Kurdtuna
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Football Club Kurdtuna godkänns som stödberättigad förening i Eskilstuna kommun.
Delegationsbeslut 2017:70 Ronin Media
Föreningen Ronin Medias ansökan om att bli godkänd som stödberättigad förening
avslås, på grund av att föreningen i stor utsträckning saknar allmännyttig verksamhet.
4.7 Besluta om arrangemangsbidrag vid ansökningar till och med 30 000 kronor
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:66 Årbyföreningen
Beviljas 12 500 kronor i arrangemangsbidrag för workshop med konstnär.
Delegationsbeslut 2017:67 Volvo Musikkår
Beviljas 5 000 kronor för i arrangemangsbidrag för konsert.
Delegationsbeslut 2017:68 Teaterföreningen Sigurd
Ansökan om arrangemangsbidrag för teateruppsättning avslås, då föreningen redan
fått bidrag från Torshälla Stads nämnd för arrangemanget.
Delegationsbeslut 2017:76, Tontroll
Beviljas 25 000 kronor i arrangemangsbidrag för föreningens arrangemang under
hösten 2017.
10. ÄRENDEN ENLIGT LOTTERILAGEN
10.2 Registrering för lotteri (LL 17 och 39 §§)
KFN/2017:9
Delegationsbeslut 2017:71, Registreringsbevis för lotteriverksamhet, Eskilstuna
Finska Förening
Delegationsbeslut 2017:72, Registreringsbevis för lotteriverksamhet, Eskilstuna
City FK
Delegationsbeslut 2017:73, Registreringsbevis för lotteriverksamhet,
Eskilstunagardet
Delegationsbeslut 2017:74, Registreringsbevis för lotteriverksamhet, Eskilstuna
Idrottsföreningars Samorganisation
Delegationsbeslut 2017:75, Registreringsbevis för lotteriverksamhet, Eskilstuna
Bordtennisklubb
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Föreningarna registrerades för lotteriverksamhet i enlighet med lotterilagens
bestämmelser.
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:10

§ 62
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna.

Rapporter
Förvaltningsstrateg Sara Nordlund återrapporterade kring nämndens uppdrag om att
utreda skatepark. Förvaltningen arbetar fortfarande med placeringsfrågan. Under
första kvartalet 2018 ska placeringsutredning vara klar.
Utredare Elisabet Eklund rapporterade kring förstudie kring dansslokaler. Förstudie
fortsätter kring inventering av befintliga danslokaler.
Nämndordförande Mona Kanaan rapporterade att hon och förvaltningschefen har träffat
studieförbunden den 15/11. Diskussion har förts kring optimering av gemensamma
resurser och framtida utmaningar samt samarbeten. Fler möten planeras under nästa
år.
Förvaltningschef Eva Königsson rapporterade från besök på Bibliotekstinget i Västerås den
25/10. Temat var källkritik, digitalisering och hur vi förhåller oss till information.
Nämndordförande Mona Kanaan rapporterade kring frågan om golvet på Stiga Sports
Arena. Det finns en arbetsgrupp som jobbar med frågan.
Nämnden har tagit över driften av Sundbyholms rekreationsområde från
kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens beslut. 1,9 miljoner kronor överförs till
ram för uppdraget.
Nämndens ram kommer att förstärkas med 200 000 kronor med anledning av
verksamheten i konsthuset Royal i Nyforsområdet, eftersom detta kommunala stöd
hanteras via KFNs bidragsbudget.
Kommunrevisionen har träffat ordförande och presidium samt representanter från
förvaltningsledningen, enligt regelbunden rutin. Nämnden kommer att få en
sammanfattande rapport från mötet med revisionen.
Förvaltningschef Eva Königsson informerade om Ung konstsalong som invigs på lördag
den 18/11 av nämndens ordförande.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Sörmlands fotbollsförbund firar 100 år och nämnden representeras vid uppvaktningen
på lördag den 18/11 av förvaltningschef och nämndordförande.
Förvaltningsstrateg Sara Nordlund höll tillsammans med chefsjurist Alexandra Eriksson
och stadsjurist Göran Heldesten i information på sammanträdets tema föreningsstöd,
med medverkan av bidragshandläggare Stefan Axberg och ekonomichef Mattias
Anglemark.
Nämndordförande Mona Kanaan informerade om att dialog förs med Sörmlands
fotbollsförbund om händelsen på en fotbollsmatch i somras, och att rapport kommer
på nämndsammanträde när dialogen är slutförd.
Utvecklare Bosse Lundkvist informerade nämnden om det nationella kulturpolitiska
konventet Folk och kultur som hålls i Eskilstuna den 7-10 februari 2018.
Förvaltningsstrateg Sara Nordlund höll workshop med nämnden angående
internkontrollplan.

Meddelanden
Beslut av Stadsbyggnadsnämnden
SBN/2017:170 / KFN 2017:282 - Medborgarförslag – Fräscha upp i grönområdena
runt Tunavallen
Beslut av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
KSKF/2017:416 Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
arbetsutskott. – KFN 2017:283 – Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen
KSKF/2017:418 – KFN/2017:288 Motion – motverka machokulturer – ge pojkar
och unga killar en chans att vara sig själva – inlämnad av V. Remiss för yttrande.
KSKF/2017:455 – KFN/2017:290 - Medborgarförslag - Anlägg en wakeboard
kabelbana i Eskilstunaån. Remiss för yttrande.
KSKF/2017:287 – KFN/2017:291 – Riktlinje för intern styrning och kontroll
KSKF/2017:422 – KFN/2017:287 – Medborgarförslag – Bygg en liten fotbollsplan
för barn att leka på i Fröslunda. Remitterad för beslut.
Beslut av Torshälla stads nämnd
TSN/2017:19 – KFN/2017:292 – Torshälla stads nämnds beslut 2017-10-11 §71 Detaljerad investeringsbudget 2018
TSN/2017:53 – KFN/2017:293 – Torshälla stads nämnds beslut 2017-10-11 §72 –
Torshälla stads nämnds preliminära verksamhetsplan 2018
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

