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Plats och tid

Ebelingrummet, Stadshuset Klockan 08:30-8:50

Beslutande

Annelie Klavins Nyström (M), ordförande
Carin Zaric (S)
Karola Bast (S)
Magnus Hansson (S)
Inger Eriksson (S)
Kent Sedin (S)
Johan Bergquist (M)
Thomas Hylvander (M)
Inger Olsson (M)
Per-Ola Andersson (S)
Henry Aldrin (KD)
Anette Stavehaug (V)
Magnus Carlsson (S)
Mikael Strömberg (SD)
Anita Nygren (SD)

Ersättare

Tobias Gustafsson (SD)

Övriga närvarande

Anette Pallhed, kommunikationschef
Per Silvervret Boberg, nämndsekreterare
Sara Nordlund, utvecklingsstrateg
Stefan Axberg, handläggare

Utses att justera

Johan Bergquist (M)

Justeringens plats
och tid

Fredagen den 25 augusti, Förvaltningskontoret
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Sekreterare
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Per Silvervret Boberg

Ordförande
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Annelie Klavins Nyström

Justerande
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Johan Bergquist

Paragrafer

Anslag/Bevis
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KFN/2017:11

§ 38
Protokolljustering
Beslut
Johan Bergquist (M) utses att justera dagens protokoll.

Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:163

§ 39
Remiss från Kommunstyrelsen - Avfallsplan för
Eskilstuna kommun 2018-2022
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avstår från att yttra sig.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har fått en möjlighet att yttra sig över förslaget till
Avfallsplan 2018 för Eskilstuna kommun. Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen
senast den 31 augusti 2017.
Under perioden, år 2018 till och med år 2022 ska:
 Fokus i ökad utsträckning ligga på att minska avfall
 Re Tuna kretsloppspark utvecklas och bli ekonomiskt bärkraftig
 Andelen avfall som materialåtervinns öka
 Miljöbelastningen från deponerat avfall vid Lilla Nyby och gamla avfallsupplag
minska
Avfallsplanen beskriver nuvarande avfallshantering med fokus på hushållens avfall,
mål och åtgärder för kretsloppsanpassning och hur avfallshanteringen ska styras
långsiktigt för att stärka arbetet mot ett hållbart samhälle.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att nämnden i sak inte har något att tillföra till
remissen och väljer att inte yttra sig.
Finansiering
Arbetet med avfallshanteringen inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är
inte finansierat.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2017:157

§ 40
Medborgarförslag - Inför en fritidsbank för utlåning
av utrustning till olika sport- och fritidsaktiviteter
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag för beslut till kultur- och fritidsnämnden den
21 mars 2017 om att inrätta fritidsbank i Eskilstuna kommun. Då det i Eskilstuna
kommun redan finns ett idrottsbibliotek och pågår ett arbete med att undersöka
möjligheterna att gå med i föreningen för fritidsbank anses medborgarförslaget
besvarat.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag för beslut till kultur- och fritidsnämnden den
21 mars 2017 om att inrätta fritidsbank i Eskilstuna kommun. Förslagsställare föreslår
att Eskilstuna kommun ska gå med i föreningen för fritidsbank och öppna en
fritidsbank i kommunen. Förslagställaren lyfter fram att Eskilstuna är en miljöstad och
har starka föreningar och förebilder inom idrotten men att flera barn lever i familjer
med ekonomiska svårigheter där barns fritidsintressen inte kan prioriteras.
Fritidsbanken ger barn och vuxna möjlighet att utan kostanad låna frilufts- och
idrottsutrustning i 14 dagar.
Det finns sedan tidigare ett idrottsbibliotek i Eskilstuna kommun, i Skiftinge.
Idrottsbiblioteket drivs idag av Ung Fritid och Mötesplatser och utgår från Palatzets
verksamhet i samverkan med skolan och föreningsliv. Precis som fritidsbank är det
gratis att låna utrusning.
Koncepten för idrottsbibliotek och fritidbank är mycket lika. Det finns en grundidé att
det är bra för både miljö och människor att låna utrustning istället för att köpa.
Utrustningen är skänkt av föreningar, privatpersoner och företag och det är gratis att
låna. Det som skiljer fritidsbank och idrottsbibliotek åt är att fritidsbank är en nationell
förening och innebär att medlemmar följer stadgar och föreningens riktlinjer.
Idrottsbibliotek är kommunens egen plats för att låna ut gratis utrustning till invånare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en pågående dialog med Sörmlandsidrotten och
andra aktörer för att se om det finns möjlighet att gå med föreningen för fritidsbank
och öppna en fritidbank i Eskilstuna kommun. Det finns flera olika frågeställningar
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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som gruppen arbetar med; t ex finns det möjlighet att bredda innehållet i fritidsbanken
till andra områden, som musikinstrument? i vilken form skulle det kunna drivas i
Eskilstuna kommun? vilka aktörer behöver samverka? vilka resurser finns det?
Finansiering
Att gå med i föreningen för fritidsbank kostar 5000 kr samt en årsavgift på 3000 kr.
Utöver det tillkommer kostander för lokal, bemanning och administration.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Fritidsbank (och idrottsbibliotek) är bra för miljön då det bidrar till mindre
konsumtion och produktion vilket är bra för miljön. Utrustning som någon inte längre
använder skänks till fritidsbanken och kan komma till nytta för någon annan. Det
skapar också möjlighet för personer som inte har ekonomiska förutsättningar att köpa
ny utrustning om han eller hon vill testa på en ny idrott eller fritidsaktivitet. Det
sänker trösklarna till en meningsfull fritid för både vuxna och barn.
Idrottsbibliotek eller fritidsbank kan ge konsekvenser för det idrottspolitiska målet att
skapa möjlighet för idrott och motion för alla. Det kan även ses som förenligs med
FN:s konvention om barns rättigheter och rätten till utveckling och hälsa (art.6 och
24). Konsekvenser för en effektiv organisation och kvalitetsutveckling kan ges genom
ökad tillgänglighet och kommunikation om möjligheter till fritidsaktiviteter. Det kan
öka andelen nöjda invånare och kunder och tillgodose behovet av berikande fritid.
Beslutet skickas till:

Förslagsställaren

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:162

§ 41
Stimulansbidrag för idrott och kultur, augusti 2017
Beslut


Bevilja Eskilstuna Gymnastikförening 60 000 kronor i bidrag till
metodutveckling av verksamheten.



Bevilja Eskilstuna Linden Hockey 60 000 kronor i bidrag till utveckling av
föreningens tjejhockey.



Bevilja Eskilstuna Rollers BJJ-klubb 15 000 kronor i bidrag till uppstart av
föreningens ungdomsverksamhet.



Bevilja Stora Sundby GoIF 12 000 kronor i bidrag till inköp av elektronisk
tidtagningsutrustning.



Avslå Svenska Vänskapsföreningens ansökan om stimulansbidrag.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna Gymnastikförening ansöker om bidrag till att utveckla verksamheten.
Föreningen planerar att utveckla den befintliga verksamheten ”PÅ G Me Gibbon” så
att den passar att flytta ut till skolgymnastikhallar runt om i Eskilstuna. I samband vill
man också ta fram en ny utbildning som passar den utvecklade verksamheten.
Föreningen vill också utveckla den befintliga Kvinnliga artistiska gymnastiken till att
inte bara sträva efter att gymnasterna ska bli internationella toppgymnaster utan till att
alla ska kunna träna och tävla efter sina förutsättningar. Föreningen vill även här ta
fram en utbildningsmodell som passar den nya verksamheten.
Eskilstuna Linden Hockey ansöker om stimulansbidrag för att utveckla föreningens
tjejverksamhet. Föreningen ansöker om bidrag till utbildning, utrustning och
marknadsföring. Föreningen har idag ca 30 flickor som spelar hockey och föreningens
mål med projektet att man inom 1-2 år ska ha 60-100 flickor aktiva.
Eskilstuna Roller BJJ klubb är en förening som har brasiliansk Jiu Jiutsu på
programmet. Föreningen har just nu en satsning på att utveckla verksamheten för barn
och unga. Förvaltningen föreslår att föreningen får ett startbidrag.
Stora Sundby GoIF ansöker om bidrag till att köpa in elektronisk utrustning som
orienterare använder vid träning och tävling för att kunna ta tidtagning och stämpling.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Svenska Vänskapsföreningen ansöker om stimulansbidrag till föreningens verksamhet.
Föreningen har sportverksamhet för medlemmar på programmet och söker bidrag till
omkostnader. Föreningen får aktivitetsmedlemsbidrag för föreningens verksamhet
vilket gör att Kultur och fritidförvaltningen föreslår avslag på ansökan om
stimulansbidrag.
Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller följande.
”Stimulansbidrag kan ges särskilda satsningar i syfte att uppfylla kommunens mål
för idrotts- och kulturpolitik. Satsningen kan till exempel vara ett projekt som
syftar till att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök
eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
1. Samverkan med, skolan, fritidsgårdar och mötesplatser,
2. Insatser för nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
3. Insatser som stödjer en hållbar utveckling, miljö, jämställdhet och mångfald
eller motverkar diskriminering
Ansökningar som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. Kultur- och
fritidsnämnden kan besluta om att under ett år avsätta särskilda medel för insatser
inom ett prioriterat område.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
Stimulansbidrag kan sökas löpande under året.

Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 1 000 000 kronor avsatta för
stimulansbidrag för idrott och kultur. 147 000 kronor föreslås fördelas nu,
331 500 kronor har redan fördelats för år 2017 vid Kultur och fritidsnämndens
sammanträden i december 2016 och april 2017. Resterande bidrag fördelas senare
under 2017.
Beslutet skickas till:

Berörda föreningar

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Sida

9(14)

KFN/2017:160

§ 42
Personuppgiftsombud
Beslut
Per Silvervret Boberg (840811-6971) utses till Personuppgiftsombud för Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Karin Larsson har avsagt sig uppdraget som personuppgiftsombud, från och med 1
juli 2017, i och med att hon avslutar sin anställning på Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ett nytt ombud behöver utses.
Beslutet skickas till:

Datainspektionen
Karin Larsson

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2017:9

§ 43
Anmälan av 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 Ansökan om tillstånd till utlandsresa, Venedigbiennalen
KFN/2017:9 Ansökan om tillstånd till utlandsresa, Venedigbiennalen
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 till och med nr 229.
4. LOKALER, UTHYRNING, BIDRAGSÄRENDE
4.4 Godkänna förening som stödberättigad
Föreningen Hope and future godkänns som stödberättigad förening.
4.7 Besluta om arrangemangsbidrag vid ansökningar till och med 30 000 kr
Föreningen Barvabygden.se beviljas 5 000 kronor i arrangemangsbidrag för
bygdeeventet den 23 juni 2017.
Föreningarna via IFK Eskilstuna som arrangerar Tillsammans Cup, beviljas 10 000
kronor för arrangemanget den 6 juni 2017.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Eskilstuna Friidrotts ansökan om arrangemangsbidrag för tävlingen den 25 maj 2017
avslås.
Föreningen Kraft träning beviljas 7 000 kronor i arrangemangsbidrag för
”Sommarträning” i Sundbyholm sommaren 2017.
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KFN/2017:10

§ 44
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
Kommunikationschef Anette Pallhed rapporterade om ett urval av det som hänt i
verksamheterna under sommaren.
Ung fritid och mötesplatser har sett en positivt betonad och till största delen lugn
sommar. De har haft cirka 200 aktiviteter med ungefär 12 500 deltagare. De har
arbetat aktivt med Eskilstuna kommuns vision för 2030 och pratat med cirka 1600
personer. Mobila teamet och sommartorgen har dragit stort intresse.
Fristadstorget och Bibliotekstorget har bemannats under sommaren. Bland
sommarens evenemang på Fristadstorget drog Flens världsorkester mest publik.
Konstmuseet har haft utställning med verk av Carl Johan De Geer, vilket lockade mer
än 9000 besökare; alla visningar har varit fullsatta. Man har invigt ett konstverk i
Skiftinge, Konstfokus, i juni.
Stadsmuseet har haft många besök under sommaren. Framförallt Lilla stadsmuseet,
som redovisar en viss ökning i antal besökare jämfört med förra året.
Stadsbiblioteket har samverkat med flera aktörer och funnits på sommartorgen. De
har också anordnat skrivarläger.
Även musikskolan har haft aktiviteter under sommaren. Eskilstuna
Ungdomssymfoniker har varit i Italien och Eskilstuna Strings har varit på
internationellt läger i Göteborg. Sommarbandet har varit ute på torgen. De hade
musikinstruktörer på plats, vilket lockade 70 unika deltagare under de två veckor den
verksamheten var igång.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Följande frågor om sommaren ställdes från nämnden:
Per-Ola Andersson (S) frågade om svarstid från förvaltningen till föreningar, med
anledning av hörd synpunkt om detta. Hur länge ska det dröja innan föreningar får
svar från förvaltningen?
Nämndsekreterare Per Silvervret Boberg och kommunikationschef Anette Pallhed svarade att
svar ska komma inom tio dagar om det kommer in via synpunktshanteringen, eller tre
dagar om det kommer in via e-post.
Johan Bergquist (M) ställde en fråga angående en händelse vid en fotbollsmatch under
sommaren.
Förvaltningen tar med sig frågan och svar lämnas vid nästa sammanträde.

Meddelanden
Beslut av Torshälla stads nämnd
(TSN/2017:25, KFN/2017:224) Torshälla stads nämnds delegationsordning. Beslut
om reviderad delegationsordning. Torshälla Stads nämnd beslutade 2017-06-13, §44, att
anta en ny delegationsordning. Denna utgår från det nya reglementet för Torshälla stads
förvaltning som tillkommit eftersom Torshälla stads förvaltning upphör 2017-08-01.
(TSN/2016:148, KFN/2017:224) Delrapport internkontrollplan 2017. Torshälla stads
nämnd beslutade 2017-06-13, §40, att godkänna delrapporten för internkontrollplanen 2017.
Den har skickats till mottagande förvaltningar för åtgärd.
Beslut av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
(KSKF/2017:441, KFN/2017:244) Överföring av oförbrukade investeringsanslag från
2016 till 2017. Delegat på kommunledningskontoret beslutade 2017-04-05 med stöd av KS
delegationsordning att oförbrukade investeringsanslag från 2016 enligt förteckning får
överföras till 2017. För Kultur- och fritidsnämndens del rör beslutet 12,9 mkr för
allaktivitetsytor, elektroniskt arkiv, utveckling Rademachersmedjorna och utveckling av Vilsta
friluftsområde.
(KSKF/2017:2017:342, KFN/2017:221) Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna
kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14, §187, att anta Plan för
biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun 2017-2021.

(KSKF/2017:245, KFN/2017:225) Årsplan 2018. Kommunfullmäktige beslutade 2017-0614/15, §179, att anta årsplan för 2018.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Protokoll
(KFN/2017:181) Protokoll från John Norrmans och Daniel Engdals stipendienämnd.
Nämnden höll sammanträde 2017-05-24 och beslutade att inte dela ut något stipendium från
Daniel Engdahls musikstipendiestiftelse i år. Nämnden beslutade att dela ut 10 000 kronor i
stipendier från John Norrmans musikstipendiestiftelse i år.

Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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