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2018-03-08

Plats och tid

Elite Stadshotellet Klockan 08:30-8:45

Beslutande

Mona Kanaan (S), ordförande
Magnus Hansson (S)
Inger Eriksson (S)
Kent Sedin (S)
Annelie Klavins Nyström (M)
Inger Olsson (M)
Jenny Bergh (C)
Mikael Strömberg (SD)
Anita Nygren (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Carin Zaric (S) för Karola Bast (S)
Krishna Castro (M) för Tony Meshko (M)
Elisabet Martinius Nilsson (M) för Thomas Hylvander (M)
Henry Aldrin (KD) för Marielle Lahti (MP)
Per-Ola Andersson (S) för Anette Stavehaug (V)
Magnus Carlsson (S) för Linus Björk (L)

Ersättare

Tobias Gustafsson (SD)

Närvarande
tjänstepersoner

Eva Königsson, förvaltningschef
Sara Nordlund, förvaltningsstrateg
Per Silvervret Boberg, nämndsekreterare
Micaela Westerberg, kommunikatör

Utses att justera

Carin Zaric (S)

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 8 mars, Elite Stadshotellet

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Carin Zaric

Paragrafer

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

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-08

Anslaget sätts upp

2018-03-08

Förvaringsplats för
protokollet

Närarkiv, Förvaltningskontoret

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2018-03-29
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Annika Einarsson, tf. ekonomichef
Cathrine Olsson, administrativ chef
Anette Pallhed, kommunikationschef
Lena Sjöberg Rehnholm, områdeschef Ung fritid och mötesplatser
Linn Axelsson, enhetschef Arenor och scener

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

2(5)

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

3(5)

2018-03-08

KFN/2018:1

§ 22
Protokolljustering
Beslut
Carin Zaric (S) utses att justera sammanträdesprotokollet.
Beslutet skickas till:

Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-03-08

KFN/2018:69

§ 23
Remiss - Förslag till revidering av lokala
ordningsföreskrifter
Beslut
Nämnden godkänner yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått en möjlighet att yttra sig över förslaget till
revidering av lokala ordningsförskrifter för Eskilstuna kommun. Yttrandet ska lämnas
till kommunstyrelsen senast den 21 mars 2018.
En kommun kan utfärda lokala ordningsföreskrifter som komplement till
bestämmelserna i ordningslagen, dels för att upprätthålla ordningen på offentlig plats,
samt dels för att i viss utsträckning reglera hanteringen av fyrverkerier och annan
pyroteknik. Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala ordningsföreskrifter,
men beslutet kan upphävas av länsstyrelsen om det bedöms strida mot ordningslagen.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har fått en möjlighet att yttra sig över förslaget till
revidering av lokala ordningsförskrifter för Eskilstuna kommun. Yttrandet ska lämnas
till kommunstyrelsen senast den 21 mars 2018.
En kommun kan utfärda lokala ordningsföreskrifter som komplement till
bestämmelserna i ordningslagen, dels för att upprätthålla ordningen på offentlig plats,
samt dels för att i viss utsträckning reglera hanteringen av fyrverkerier och annan
pyroteknik. Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala ordningsföreskrifter,
men beslutet kan upphävas av länsstyrelsen om det bedöms strida mot ordningslagen.
Den senaste revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna beslutades av
kommunfullmäktige den 27 april 2017, § 113. I det beslutet fick kommunstyrelsen
också i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna i dess helhet.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter, vilka
har skickats på remiss till samtliga nämnder och Polismyndigheten för att inhämta
synpunkter.
Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare har deltagit i arbetet med att revidera de
lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun utifrån det ansvar som Kulturoch fritidsnämnden har enligt reglemente (KSKF/2017:251).
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-08

Sida

5(5)

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur-och fritidsnämnden är positiva till de revideringar som föreslås för nämndens
ansvarsområde, det vill säga: badplatser, motionsspår, idrottsanläggningar och
campingförbud. Revideringen bidrar till ett förtydligande och underlättar arbetet med
att upprätthålla ordningsföreskrifterna.
Kultur- och fritidsnämnden önskar att få yttra sig i ärenden om att undantag görs från
de lokala ordningsföreskrifterna gällande alkoholförtäring på idrottsanläggningar,
utifrån ett helhetsperspektiv i nämndens arbete med uthyrning av lokaler och att
nämnden måste ge sitt tillstånd till alkoholförtäring i sina lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden ser att det kan ha funnits ett behov att utöka
remissinstanserna till berörda föreningar i Eskilstuna kommun för att lyfta in fler
synpunkter på förslaget.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna bidrar till att skapa tydlighet internt
inom kommunorgansationen och externt mot olika aktörer.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

