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KFN/2018:1

§ 37
Protokolljustering
Beslut
Inger Eriksson (S) utses att justera sammanträdesprotokollet
Beslutet skickas till:

Akten
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KFN/2018:94

§ 38
Remiss - Plan mot alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak 2018-2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för åren 2013-2015 har
reviderats och ska ersättas av Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak
(ANDT) för Eskilstuna kommunkoncern för åren 2019-2022. Planen utgår från både
internationell, nationella och lokala mål.
Aktiviteterna från insats- och utvecklingsområden i planen ska föras in som åtaganden
i respektive nämnds och bolags årliga verksamhetsplaner och följas upp i
verksamhetsberättelser. Uppföljningarna ska redovisas med könsuppdelad statistik.
Nämnden vill att planen kompletteras med tydliga mål utifrån den statistik som finns
med i bilagan samt att vissa begrepp förtydligas.

Ärendebeskrivning
Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för åren 2013-2015
har reviderats och ska ersättas av Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel
och tobak (ANDT) för Eskilstuna kommunkoncern för åren 2019-2022.
Förslag till ny plan har kommit till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande
Planen utgår från FN:s globala program för hållbar utveckling (Agenda 2030),
FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention samt Sveriges
folkhälsomål.
Målen och insatsområdena i planen grundar sig på den Nationella strategin för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken för åren 2016 - 2020.
Planens fokus är insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Det är även viktigt att med
attityd- och kunskapshöjande insatser. Kommunen ska även erbjuda
lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras
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anhöriga.
Eskilstuna kommun har ställt sig bakom målet att nå ett rökfritt Sverige till år
2025. Det innebär att rökning ska upphöra eller minska så att mindre än fem
procent av befolkningen röker senast år 2025.
Kultur- och fritidsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, miljö- och
räddningstjänstförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och
omsorgsförvaltningen samt kommunledningskontorets folkhälsostrateg och
representant från polisen har varit med och tagit fram planen.
Aktiviteterna från insats- och utvecklingsområden i planen ska föras in som
åtaganden i respektive nämnds och bolags årliga verksamhetsplaner och följas
upp i verksamhetsberättelser. Uppföljningarna ska redovisas med könsuppdelad
statistik. Varje år kommer en uppföljning och utvärdering att göras.
Kommunstyrelsen ansvarar för utvärdering och revidering av planen i sin
helhet.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Plan mot alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak (ANDT) Eskilstuna kommunkoncern 2019-2022.
Nämnden är positiv till att kommunkoncernen fortsätter arbeta strategiskt för att
bruket av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska i kommunen. Med
minskat missbruk ökar folkhälsan och livskvaliten både för personen som missbrukar
och människorna som finns i missbrukarens närhet.
Planen har en tydlig koppling till policyn för jämlik hälsa och social hållbarhet i
Eskilstuna kommunkoncern. Policyn har sin utgångspunkt i de nationella
övergripande folkhälsomålen. Där står det: Målområde 11: Minskat bruk av tobak och
alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet
spelande. I beskrivningen betonas det att det behövs åtgärder för att minska skador på
grund av tobak, alkohol, spel, narkotika och dopning.
Till planen finns en bilaga med en nationell och lokal lägesbeskrivning som utifrån
könsuppdelad statistik beskriver hur bruket/missbruket ser ut för flickor och pojkar,
kvinnor och män, vilket är bra. Eftersom det finns statistik kan målen i planen
kompletteras med förväntat/önskat resultat.
I planen står det genomgående föräldrar. Nämnden föreslår att komplettera begreppet
föräldrar enligt Barnkonventionen: föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har
lagligt ansvar för barnet. Det behöver inte vara en förälder som behöver få information,
utbildning och stöd utan det kan vara andra vuxna i barnets/ungdomens närhet.
Mål 2
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I första stycket hänvisas det till FNs konvention om barnets rättigheter. Den
hänvisningen blir starkare om det förtydligas vilka artiklar som avses i det här
sammanhanget.
Under rubriken befintligt arbete står det: Tillsyn sker av rökfria miljöer på skolor var tredje
år. Det vill nämnden förstärka till: årlig tillsyn med uppföljning.
Mål 4
Här finns en insats riktade till psykiskt funktionshindrade. Funktionshindrade behöver
bytas ut till funktionsnedsatta. En person är funktionsnedsatt, det är omgivningen som
skapar hindren.

Finansiering
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Är inkluderat i yttrandet
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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KFN/2018:95

§ 39
Remiss - Riktlinjer för medborgardialog och
delaktighet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Samtliga nämnder och bolag i kommunkoncernen har fått en möjlighet att yttra sig
över styrdokumentet Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet. Riktlinjerna har tagits
fram för att få en bättre struktur och styrning i arbetet med medborgardialog och
delaktighet. Riktlinjerna omfattar hela kommunkoncernen.
Genom att dokumentet är riktlinjer kommer revideras det efter behov och inte efter
ett visst år, vilket är bra.
I dokumentet behöver begreppet medborgare bli tydligare. Förslaget är att använda
invånare istället för medborgare.
Bilagan Delaktighetstrappan behöver förstärkas med en metod/metoder för hur de som
sällan eller aldrig kommer till tals får komma till tals.

Ärendebeskrivning
Under 2017 genomfördes en analys av Eskilstuna kommuns arbete med
medborgardialog. Resultatet av analysen visar att det behövs mer struktur och styrning
i frågan, en bättre samordning mellan förvaltningar och bolag samt en bättre
kommunikation under arbetets gång. Det finns bland annat en otydlighet om
ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersonsorganisationen.
Definitionen av medborgardialog är också oklar.
För att få ett mer systematiskt och effektivt arbete med medborgardialog och
delaktighet har ett förslag till riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna omfattar hela
kommunkoncernen.
Remissvar från nämnder och bolag ska lämnas senast den 1 augusti 2018.
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Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Det har tagits fram ett förslag till riktlinjer för medborgardialog i Eskilstuna kommun.
Att det är riktlinjer betyder att dokumentet revideras vid behov och inte vid en viss tid
vilket är bra.
Med gemensamma riktlinjer för dialog med invånare skapar en förutsättning att fler
kan komma till tals på ett likvärdigt sätt oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell
läggning, religion- eller annan trosuppfattning, könsidentitet, funktionsnedsättning
eller socioekonomisk bakgrund. Det kan även bidra till att grupper som inte är vana
att komma till tals kommer till tals.
I inledningen förklaras vad som menas med medborgare. Det nämns också flera
begrepp så som medlemmar, invånare, kunder och brukare vilket get ett otydligt
intryck. Ett förslag är att vara tydlig och inkluderande i dokumentet och enbart
använda invånare. Förslaget är att även modernisera riktlinjerna för medborgardialog
och kalla medborgardialog för invånardialog. Invånardialog används som begrepp i
många andra kommuner.
Om det är viktigt för dokumentet att de olika begreppen ska stå kvar behöver de
förklaras tydligare var och ett för sig samt på ett enklare sätt.
I riktlinjerna står det att dialogen ska vara så representativ som möjligt utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna. För att nå dit föreslår nämnden att bilagan med
Delaktighetstrappan förstärks med exempel på lämpliga metoder. Det finns alltid en
risk att de som är vana att komma till tals fortsätter att komma till tals.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Inkluderat i yttrandet
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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KFN/2018:93

§ 40
Remiss - Plan för jämställdhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett samtliga nämnder och bolag inom Eskilstuna
kommunkoncern möjlighet att lämna ett yttrande på styrdokumentet Plan för
jämställdhet senast den 1 augusti 2018. Planen ersätter det tidigare styrdokumentet På
spaning efter jämställdheten, förslag till handlingsplan 2011-2015 antagen av
kommunfullmäktige den 24 november 2011.

Ärendebeskrivning
I Eskilstuna har kommunledningskontoret fått i uppdrag att ta fram förslag på en ny
plan som redovisar jämställdhetens utveckling under en fyraårsperiod, from
1 oktober 2018 tom 31 december 2024. Eskilstuna kommuns Plan för jämställdhet ska
styra hur kommunen ska arbeta för att främja jämställdhet under den aktuella
perioden. Planen baseras på internationella överenskommelser, målen för den
nationella jämställdhetspolitiken, styrande dokument för Eskilstuna kommun och
andra lokala förutsättningar.
Organisation
Förslaget till en ny plan för kommunens arbete med jämställdhet arbete har gjorts i
samverkan med Strategiskt nätverk för hållbar jämställdhet, som består av lokala
processledare från samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen. Ett
ytterligare stöd är Jämställdhetsberedningen, ett beredningsutskott som särskilt utsetts
av kommunstyrelsen för att driva på och bevaka jämställdhetsarbetets utveckling i
kommunkoncernen. I detta sammanhang har de varit referensgrupp.
Innehåll och struktur
Planen innehåller fyra huvudrubriker som omfattar i) ämnesområde och bakgrund ii)
mål iii) gällande lagstiftning och iv) förhållande till redan politiskt fattade beslut. I
respektive avsnitt redovisas mer djupgående information kring begreppsapparat,
ansvarsroller, internationella överenskommelser, nedbrytning av de nationella
jämställdhetspolitiska målen samt strategier och metoder som tillämpas för att nå
målen. I det avslutande avsnittet beskrivs hur planen, närmast organiskt ska
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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genomsyra hela kommunkoncernens jämställdhetsarbete med målet att fortsätta vara
landets mest jämställda kommun. En tydlig röd tråd ska finnas mellan planen och
samtliga förvaltningars/bolags jämställdhets- och mångfaldsplaner, kompletterat med
de koncernövergripande riktlinjer för likabehandling som antas under 2018. Innehållet
i alla dessa styrdokument utgör därmed delar av en större helhet- det
jämställdhetsarbete som beskrivs i planen och som Eskilstuna åtagit sig att utföra
enligt undertecknandet av den internationella CEMR-deklarationen1.
Grundläggande principer och vägledande mål
Plan för jämställdhet är Eskilstuna kommuns handlingsplan för att omsätta CEMRdeklarationens principer och artiklar till praktisk verksamhet och konkreta resultat för
kvinnor och män, flickor och pojkar. CEMR-deklarationens sex grundläggande
principer är vägledande för Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete:
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas.
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå
jämställdhet.
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändig för att
främja jämställdhet.
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.
Eskilstuna kommuns mål med jämställdhet utgår också från landets övergripande
jämställdhetspolitiska mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Till detta mål finns också sex delmål som omfattar makt
och inflytande, ekonomi, utbildning, fördelning av hem-omsorgsarbete, hälsa och
mäns våld mot kvinnor2 Från både CEMR och de nationella målen, har sju lokala
kommunmål för jämställdhet i Eskilstuna under åren 2018-2024 tagits fram. I denna
text omnämns målen mer kortfattat, beskrivning och koppling till respektive CEMRartikel kan läsas i själva planen som bifogas till ärendet.
1. Kommunens service och tjänster ska vara jämställda och bidra till att de nationella
jämställdhetspolitiska målen nås.
CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions) är den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, vilken
kommunfullmäktige ställde sig bakom den 30 oktober 2008, § 198.
1

Mer utförlig information om jämställdhetspolitiska mål och delmål finns att läsa på på
www.regeringen.se
2
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2. Kommunens myndighetsutövning ska vara jämställd.
3. Kommunens resurser ska fördelas jämställt.
4. Kommunens verksamheter ska ge ett lika gott bemötande till kvinnor och män,
flickor och pojkar, samt icke-binära.
5. Eskilstuna kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare.
6. Eskilstuna kommun ska ha jämställda villkor för förtroendevalda kvinnor, män och
icke-binära.
7. Eskilstuna kommun ska genom samverkan med andra organisationer bidra till att
kommunens tätorter och landsbygd uppnår jämställdhet.
Samtliga mål berör hela kommunkoncernens nämnder och bolag.

Kultur-och fritidsnämndens yttrande
Utveckling från föregående handlingsplan
I Plan för jämställdhet finns det ett par tydliga skillnader från den föregående
handlingsplanen, vilket både visar på en förändrad samhällsbild, och med vilka nya
glasögon kommunen ser på jämställdhetsfrågorna idag.
I nuvarande plan är förankringen av kommunens jämställdhetsarbete mycket tydlig,
från flera enskilda strategier hur de olika övergripande jämställdhetsmålen ska nås - till
tydlig fördelning av ansvarsroller i flera led. En väsentlig och positiv skillnad i detta
styrdokument jämfört med dess föregångare, är att kommunen har avsatt en stor del
personella resurser i hela organisationen (exempelvis processledare för jämställdhet
och olika nätverk), vilka också tydliggörs genom att ange vilka uppdrag de har.
Jämställdhetsfrågorna kopplas också ihop med den senast gällande lagstiftningen, som
förstärker områdets legitimitet.
I nuvarande plan antas mottagaren ha en förförståelse om en samtida
begreppsapparat, där HBTQ3 kanske är ett av de främsta exemplen. Med en
målsättning att kommunens jämställdhetsarbete idag ska likställas med kommunens
HBTQ-arbete (s. 3), har det skett en utveckling då begreppet inte tas upp alls i den
föregående planen.
Könsuppdelad statistik som i siffer-och procenttabeller som visar representation av
män och kvinnor inom kommunens olika nämnder, bolag, förvaltningar och
yrkesgrupper, finns inte alls med i nuvarande plan. Detta indikerar på att hantering av
könsuppdelad statistik har förändrats; det är inte enbart sammanställning av siffror
och procenttal som behövs för att visa på skeva maktförhållanden. Metoden som
tillämpas idag är istället att statistik och nyckeltal vävs in i ett systematiskt
kvalitetsarbete, som ger en annan – mer holistisk effekt.
HBTQ = Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera
uttryck och identiteter
3
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I Eskilstunas egna mål för jämställdhet mellan 2018-2024, prioriteras ett långsiktigt
arbete med ett jämställt bemötande vad gäller service, tjänster, resurser och villkor till
män, kvinnor och icke-binära. Varje mål som formuleras utefter denna prioritering är
kopplat till fler CEMR-artiklar än i den föregående handlingsplanen. Detta synliggör
hur arbetet med CEMR utvecklats- de kommande årens mål är breda och omfattar
fler relevanta aspekter av flera artiklar- än i föregångaren. En ytterligare faktor är att
det kan ses som ett resultat av en samhällsutveckling där jämställdhet är ett område i
snabb förändring, och spänner över fler områden med fler innerbörder än tidigare.
Det är därför viktigt att planen ligger i fas med kommande förändringar genom att
vara ett ständigt levande, aktuellt och angeläget dokument i organisationen.
Övriga synpunkter och förslag till förbättringar
I sin helhet har Plan för jämställdhet goda förutsättningar att fungera som ett centralt
kompassverktyg framöver på flera sätt, med hänvisning till den utveckling som skett
sedan förra planen (se ovan avsnitt). Särskilt positivt är att frågan om icke-binära
personer också inkluderas idag, och att olika begrepp och lagar/författningar ges
utrymme att förklaras tydligt genom flera fotnoter.
Målet om att kommunen ska fortsätta vara landet mest jämställda kommun sätter en
tydlig målbild för kommunens jämställdhetsarbete. Kultur-och fritidsnämnden
efterfrågar utifrån vilka kriterier det ska bedömas och följas upp.
Något som saknas i planen är reflektioner kring befintliga utmaningar som fortfarande
kan finnas inom området och inom kommunkoncernen. Jämställdhet kan jämföras
med klimat-och miljöfrågorna i kommunen- ett område där Eskilstuna också ligger i
framkant och kommit långt i sin utveckling. Detta medför högre krav på att kunna
granska det egna arbetet mer kritiskt, och särskilt lyfta upp de frågor som tagit längre
tid att arbeta med- för att möjliggöra ett progressivt förbättringsarbete. Kultur- och
fritidsnämnden ser positivt på arbetet med modellförvaltning4 som en bra metod att
förflytta hela organisationens arbete med jämställdhetsfrågor.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare efterfrågat en kommunkoncernsgemensam
metod för jämställd resursfördelning och budget och ser att planen skulle kunna
förstärkas med ett uppdrag om att en metod ska tas fram.

Finansiering
Arbetet med jämställdhetsintegrering är en del av kommunens ordinarie lednings-,
styrnings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Det innebär att kultur-och
fritidsnämnden ska avsätta resurser i befintlig budget, både personella resurser för stöd
och samordning, och medel för kompetensutveckling inom jämställdhet.

Hämtat från SKLs projektet Modellkommuner där kommuner lär sig
jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra.
Modellen är nu överförd till förvaltningar och bolag.
4
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Plan för jämställdhet bidrar med att både säkerställa och vidareutveckla kommunens
arbete med jämställdhet. Ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete ger i sin tur goda
förutsättningar att kunna fördela och utnyttja resurser mer effektivt, och komma
närmare målet om en hållbar utveckling.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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KFN/2018:112

§ 41
Remiss - Trafiksäkerhetsplan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
stadsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
Trafiksäkerhetsplanen Trafiksäkra Eskilstuna har tagits fram av
teknikkonsultföretaget SWECO, på beställning av stadsbyggnadsförvaltningen i
Eskilstuna kommun under mars 2018. Kultur-och fritidsnämnden ges möjlighet att
lämna synpunkter på planen under perioden 3 april-29 juni.

Ärendebeskrivning
Syftet med en kommunövergripande trafiksäkerhetsplan är att stödja ett
systematiskt och målinriktat trafiksäkerhetsarbete och att öka säkerheten inom
kommunens egna vägnät. Det kommunala vägnätet är i planen avgränsat till
Eskilstuna och Torshälla tätort, där Eskilstuna idag har möjlighet att påverka
säkerheten från exempelvis analyser av trafikolyckors konsekvenser. Ökad
trafiksäkerhet är viktigt utifrån flera aspekter, inte minst för att minska antalet
olyckor och därmed lidande till följd av skador. Det berör också kvaliteter som
trygghet, trivsel och tillgänglighet i det offentliga stadsrummet. Planen ska också
fungera som ett verktyg för att underlätta för kommunens politiker och
tjänstepersoner att fatta rätt beslut för att uppnå de nationella och kommunala
trafiksäkerhetsmålen.
Trafiksäkerhetsplanen är en utveckling av kommunens påbörjade arbete med
trafiksäkerhet, som sträcker sig tillbaka till 2000-talets början. Riktningen för det
arbetet är en bred förankring där frågan om trafiksäkerhet ska kopplas ihop och
samspela med andra strategiskt viktiga verktyg såsom översiktsplan, trafikplan och
cykelplan. Ett antal workshops med olika aktörer som har möjlighet att påverka
trafiksäkerheten har hållits i kommunen, exempelvis centrala myndigheter som
Länsstyrelsen och SKL.
Planen är framtagen utefter en särskild arbetsprocess som finns med i handboken
Trafiksäkra staden: Handbok för ett målinriktat kommunalt
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trafiksäkerhetsprogram5, som syftar att stödja ett effektivt och systematiskt arbete
med trafiksäkerhetsfrågor i kommunen.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på kommunens arbete att höja
trafiksäkerheten, öka tryggheten, tillgängligheten och därmed folkhälsan för många
medborgare. En prioriterad grupp är barn och unga som ofta vistas i det offentliga
stadsrummet på väg till och från anläggningar, fritidsgårdar eller skola. Nämnden
välkomnar också att trafiksäkerhet lyfts och dokumenteras i projekt för om-och
nybyggnationer, vilket kan underlätta för fler verksamheter att ta del av utefter en
gemensam modell eller checklista.
Ur jämställdhetsperspektiv är ett viktigt resultat av olycksstatistiken att fler kvinnor
än män skadas i större utsträckning i kommunen och med oskyddade trafikanter,
vilket kopplas samman med deras resvanor. De anläggningar som kultur-och
fritidsförvaltningen ansvarar för och där en stor andel flickor som idrottar är
Isstadion (konståkning), Vilsta (gymnastik), och ridskolorna. Det är därför särskilt
viktigt att gångstråk/passager till och från dessa anläggningar ses över vad gäller
utformning och drift i stadsplaneringen framöver. En trafiksäkerhetsåtgärd som
både innebär högre säkerhet såväl som allmän trygghet är bra gatubelysning.
Analyser av stråk och entréer till anläggningar kan vara en del av nämndens
utvecklingsarbete framgent, och med fördel skrivas in som ett krav i planen
framöver.
Att säkerställa trafiken vid alla infarter till idrottsanläggningar där motorfordon kör,
med korsande gång-och cykelbanor är viktigt, men även att bevaka
”lämnings/hämtningzoner” i anslutning till skolorna där barn och unga rör sig
dagligen. Huvudansvaret för trafiksäkra skolområden ska ligga på barn-och
utbildningsförvaltningen
under
dagtid,
men
under
de
tider
när
föreningsverksamheten pågår i vissa anläggningar kan det skapa nya till-och frånflöden, som påverkar säkerheten, och där ansvaret övergår till kultur-och
fritidsförvaltningen.
På sidan 60 i planen finns en tabell med åtgärdsförslag inom kategorin systematiskt
trafiksäkerhetsarbete, som föreslås genomföras av olika ansvariga inom Eskilstuna
kommun. En av åtgärderna är att kultur-och fritidsförvaltningen ska förankra ett
förslag om en trafiksäkerhetsplan bland kommunens föreningar, samt verka för att
planen ska bli ett krav för att få kommunalt verksamhetsbidrag. Nämnden anser
inte att denna åtgärd är möjlig att genomföra i nuläget, och därför ska tas bort från
5

Trafiksäkra staden: Handbok för ett målinriktat kommunalt
trafiksäkerhetsprogram, SKL och Trafikverket (2013)
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åtgärdstabellen i en reviderad version av planen. Trafiksäkerhetsfrågan ska främst
ligga inom kommunens eget ansvarsområde och organisation då den omfattar
centrala säkerhetsinsatser och övergripande stadsplanering. Föreningar får idag sitt
kommunala bidrag utefter kommunfullmäktiges beslutade kriterier, att revidera
dessa kräver en större beslutsprocess. En trafiksäkerhetsplan är en separat fråga,
utan giltig koppling till bidragskriterierna och kan därför inte kan bli en åtgärd för
kultur-och fritidsnämnden att ansvara för.

Finansiering
Kostnaderna för att genomföra de insatser som föreslås i planen uppskattas till en
total kommuninvestering på 33,4 miljoner, exklusive vissa personalkostnader samt
utökade kostnader för drift och underhåll (s.48). I några av tabellerna är
kostnaderna för en viss åtgärd mer specificerade och står tillsammans med en
ansvarig enhet inom kommunen, vilket kan vara en riktning för vilken förvaltning
som förväntas bekosta åtgärden. Då planen sträcker sig under en tioårsperiod
mellan 2020-2030 är kostnaderna också spridna därefter.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Utveckling av en ökad trafiksäkerhet i kommunen kan på sikt ha en positiv effekt
på folkhälsan vad gäller ett tryggare, mer tillgängligt och jämställt offentligt
stadsrum. I den långa arbetsprocessen är det viktigt att kommunicera de mindre
delmålen och åtgärdena kontinuerligt, för att informera hela kommunkoncernen om
vilka frågor som prioriteras och utvecklas i nuläget. Trafiksäkerhet omfattar idag
också många fler aspekter än bara cykelhjälm och hastighetsbegränsningar för att
nå en hållbar utveckling, vilket är viktig kunskap att sprida i så många lämpliga
sammanhang som möjligt.

Beslutet skickas till:

Stadsbyggnadsnämnden
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KFN/2018:82

§ 42
Medborgarförslag - Återuppsätt väggfris som
tidigare satt på SE-bankens hus
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att åter sätta upp den väggfris som tidigare satt på SEbankens hus, har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Medborgarförslaget är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Förslagsställare föreslår att väggfrisen ska sättas upp på lämplig plats i Eskilstuna, den
beskrivs som vacker och informativ samt att väggfrisen har används som
utgångspunkt för stadsvandringar för att den ger en överblick över Eskilstunas
historia.
Det pågår ett arbete med att hitta en lämplig placering för väggfrisen.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen
för att hitta en lämplig central placering av väggfrisen så att så många som möjligt kan
ta del av den. Utgångspunkten är att utgå från de ombyggnationer som genomföras i
centrala delarna av Eskilstuna med fokus på stråket som går från centralstationen ner
via Drottninggatan förbi Mälardalens högskolas nya campus ner mot Munktellstaden.

Finansiering
Beroende på placering av väggfrisen kommer kostander för förankring, ev. belysning
och dylikt att tillkomma.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kultur är gemenskap och betydelsefull för stadens och landsbygdens identitet.
Arkitektur, formgivning och design är en del av vår kultur och vårt samhälle. Offentlig
konst och utsmyckning bidrar till kulturella upplevelser i vardagen och till en attraktiv
stad.
Beslutet skickas till:

Förslagställaren
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KFN/2018:134

§ 43
Hantering av föreningen Å! Fiske Eskilstuna som
stödberättigad förening
Beslut
1. Föreningen Å! Fiske Eskilstuna stängs av som stödberättigad förening.
Det innebär att:
- Lovstöd för verksamhet under kommande skollov kommer att återkallas
från och med den 11 juni
- Aktivitetsmedlemsbidrag om 5 800 kronor för aktiviteter för barn och
unga 2017 utbetalas ej
- Nyttjanderättsavtal om fritidsfiske eller husbehovsfiske och kommer sägas
upp
- Föreningen kan inte ansöka om föreningsbidrag eller ta del av
subventionerade lokaler vid förhyrning.
2. Föreningen Å! Fiske Eskilstuna ska genomföra följande åtgärder för att
förtroende ska kunna återupprättas:
- De personer som har uttalat sig i frågan ska inte längre företräda
föreningen som förtroendevald eller ledare/funktionär.
- Föreningen ska arbeta med sin värdegrund och ta stöd från
riksorganisationen Sportfiskarna eller annan organisation som kan stödja
föreningens värdegrundsarbete.
- Föreningen ska inkomma med en åtgärdsplan för sitt värdegrundsarbete
och visa i ord och handling hur de lever upp till kriterierna för att vara
stödberättigad förening

Ärendebeskrivning
Under fredagen den 1 juni hölls ett möte mellan representanter för
kommunkoncernen och ordföranden i föreningen Å!fiske. De uttalanden som
föreningen har gjort på Facebook6 är ej förenligt med kommunens värdegrund.
För att ta del av kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd fordras att föreningen är
godkänd som stödberättigad enligt kultur- och fritidsnämndens kriterier. Ett av dem är
att föreningar ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald,
motverkar diskriminering och bidrar till en hållbar utveckling.

6

Se bilaga 1 för uttalande på Facebook. Klipp från Eskilstuna kuriren 2018-05-29
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Föreningen Å! Fiske Eskilstuna har under åren bidragit i frågor som rör friluftsliv och
fritidsfiske i kommunen genom sitt engagemang och sin kunskap om fritidsfisket.
Föreningen har för år 2018 beviljats 180 400 kronor för lovaktiviteter, samt
aktivitetsmedlemsbidrag om 5 800 kronor. Föreningen får också en
uppdragsersättning på 57 000 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att föreningens agerade de senaste veckorna
strider mot kriterierna för att vara stödberättigad förening. Det saknas förtroende för
föreningens företrädare. Efter mötet den 1 juni har föreningen inkommit med en
åtgärdsplan7 för fortsatt arbete. Förvaltningen bedömer att åtgärderna som beskrivs
inte är tillräckliga för att ett förtroende för föreningen ska återställas.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår att Föreningen Å! Fiske Eskilstuna ska stängas av som
stödberättigad förening. Det innebär att:
- Lovstöd för verksamhet under kommande skollov kommer att återkallas
från och med den 11 juni
- Aktivitetsmedlemsbidrag om 5 800 kronor för aktiviteter för barn och
unga 2017 utbetalas ej
- Nyttjanderättsavtal om fritidsfiske eller husbehovsfiske och kommer sägas
upp
- Föreningen kan inte ansöka om föreningsbidrag eller ta del av
subventionerade lokaler vid förhyrning.
2. Kultur- och fritidsförvaltning har respekt för föreningens suveränitet men ser
att om förening vill ha ett fortsatt samarbete med och stöd av nämnden krävs
följande åtgärder för att förtroende ska kunna återupprättas:
- De personer som har uttalat sig i frågan ska inte längre företräda
föreningen som förtroendevald eller ledare/funktionär.
- Föreningen ska arbeta med sin värdegrund och ta stöd från
riksorganisationen Sportfiskarna eller annan organisation som kan stödja
föreningens värdegrundsarbete.
- Föreningen ska inkomma med en åtgärdsplan för sitt värdegrundsarbete
och visa i ord och handling hur de lever upp till kriterierna för att vara
stödberättigad förening
Om föreningen genomför föreslagna åtgärder sker en ny prövning i kultur-och
fritidsnämnden om föreningen lever upp till kriterierna för att vara stödberättigad
förening. Om föreningen bedöms leva upp till kriterierna kommer avstängningen att
återkallas.

7

Se bilaga 2 för föreningens åtgärdsplan
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kultur- och fritidsnämnden har ett ansvar för att den verksamhet som bedrivs med
stöd av skattemedel följer kommuns värdegrund och kriterierna för att vara
stödberättigad förening. Det är viktigt för att invånare i kommunen ska ha förtroende
för kommunens verksamheter.
Beslutet skickas till:

Å! Fiske Eskilstuna
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KFN/2018:61

§ 44
Ansökan om att bli stödberättigad förening Eskilstuna ponnytravsällskap
Beslut
Eskilstuna Ponnytravsällskaps ansökan om att bli stödberättigad förening i Eskilstuna
kommun beviljas.

Ärendebeskrivning
För att få hyra kommunala lokaler till subventionerat pris och ha möjlighet att söka
kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp
till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun
ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningar
lämnar.
Eskilstuna Ponnytravsällskap ansöker om att bli stödberättigad förening. Klubbens
ändamål är att verka för ponnytravets utbredande och främjande. Vid granskning av
föreningens stadgar och verksamhet föreslår förvaltningen att föreningen godkänns
som stödberättigad förening.
Kriterier som en förening måste uppfylla för att bli stödberättigad:


Föreningen ska ha ett ändamål eller en verksamhet som är ideell, det vill säga
inte ha kommersiella mål.



Föreningen ska främja och använda sina resurser till ett allmännyttigt ändamål,
till exempel kultur, idrott, utbildning, miljövård eller social hjälpverksamhet.
Läs mer om vad som menas med allmännyttig förening på Skatteverkets
webbplats



Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt.



Föreningen måste bedriva sin verksamhet inom Eskilstuna kommun, och ha
sitt säte i Eskilstuna kommun.



Föreningen ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald,
motverkar diskriminering och bidra till en hållbar utveckling.



Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om det finns en sådan.
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Medlemsavgiften ska lägst vara 50 kronor per år för en person, eller 120
kronor för en familj.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla dessa
kriterier:


Föreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska intyga att
verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen arbetar
mot alkohol, droger, dopning, mobbing, diskriminering, kränkningar,
trakasserier och våld. Föreningen ska också underlätta för barn och unga med
funktionsnedsättning att delta i verksamheten.



Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska
intyga att de arbetar utifrån Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Beslut skickas till:

Berörd förening
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KFN/2018:61

§ 45
Ansökan om att bli stödberättigad förening - Gargar
kulturcenter
Beslut
Föreningen Gargar Kulturcenters ansökan om att bli stödberättigad förening i
Eskilstuna kommun beviljas.

Ärendebeskrivning
För att få hyra kommunala lokaler till subventionerat pris och ha möjlighet att söka
kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp
till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun
ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningar
lämnar.
Föreningen Gargar Kulturcenter ansöker om att bli stödberättigad förening.
Föreningens ändamål är att verka för ömsesidig integration. Vid granskning av
föreningens stadgar och verksamhet föreslår förvaltningen att föreningen godkänns
som stödberättigad förening.
Kriterier som en förening måste uppfylla för att bli stödberättigad:


Föreningen ska ha ett ändamål eller en verksamhet som är ideell, det vill säga
inte ha kommersiella mål.



Föreningen ska främja och använda sina resurser till ett allmännyttigt ändamål,
till exempel kultur, idrott, utbildning, miljövård eller social hjälpverksamhet.
Läs mer om vad som menas med allmännyttig förening på Skatteverkets
webbplats



Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt.



Föreningen måste bedriva sin verksamhet inom Eskilstuna kommun, och ha
sitt säte i Eskilstuna kommun.



Föreningen ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald,
motverkar diskriminering och bidra till en hållbar utveckling.



Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om det finns en sådan.
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Medlemsavgiften ska lägst vara 50 kronor per år för en person, eller 120
kronor för en familj.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla dessa
kriterier:


Föreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska intyga att
verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen arbetar
mot alkohol, droger, dopning, mobbing, diskriminering, kränkningar,
trakasserier och våld. Föreningen ska också underlätta för barn och unga med
funktionsnedsättning att delta i verksamheten.



Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska
intyga att de arbetar utifrån Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Beslut skickas till:

Berörd förening
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KFN/2018:61

§ 46
Ansökan om att bli stödberättigad förening - Ronin
Media
Beslut
Ronin Medias ansökan om att bli stödberättigad förening i Eskilstuna kommun avslås.

Ärendebeskrivning
För att få hyra kommunala lokaler till subventionerat pris och ha möjlighet att söka
kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp
till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun
ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningar
lämnar.
Föreningen Ronin Media ansöker om att bli stödberättigad förening i Eskilstuna
kommun. Föreningen har tidigare ansökt om att bli stödberättigad förening och fick
avslag (Delegationsbeslut 2017:70, Ronin Media). Efter en ny granskning av
föreningens stadgar samt protokoll föreslår förvaltningen att föreningens ansökan
avslås. Förvaltningen kan utifrån det inkomna materialet i ansökan inte bedöma att
någon förändring av verksamhetens innehåll mot allmännyttig verksamhet har skett.
Ansökan avslås på grund av att föreningens i stor utsträckning saknar allmännyttig
verksamhet. Föreningen måste i sin verksamhet, uteslutande eller så gott som
uteslutande, främja ett allmännyttigt ändamål.
Kriterier som en förening måste uppfylla för att bli stödberättigad:


Föreningen ska ha ett ändamål eller en verksamhet som är ideell, det vill säga
inte ha kommersiella mål.



Föreningen ska främja och använda sina resurser till ett allmännyttigt ändamål,
till exempel kultur, idrott, utbildning, miljövård eller social hjälpverksamhet.
Läs mer om vad som menas med allmännyttig förening på Skatteverkets
webbplats



Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt.



Föreningen måste bedriva sin verksamhet inom Eskilstuna kommun, och ha
sitt säte i Eskilstuna kommun.



Föreningen ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald,
motverkar diskriminering och bidra till en hållbar utveckling.
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Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om det finns en sådan.



Medlemsavgiften ska lägst vara 50 kronor per år för en person, eller 120
kronor för en familj.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla dessa
kriterier:


Föreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska intyga att
verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen arbetar
mot alkohol, droger, dopning, mobbing, diskriminering, kränkningar,
trakasserier och våld. Föreningen ska också underlätta för barn och unga med
funktionsnedsättning att delta i verksamheten.



Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska
intyga att de arbetar utifrån Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Beslutet skickas till:

Ansökande förening
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KFN/2018:61

§ 47
Ansökan om att bli stödberättigad förening Somaliska SKF
Beslut
Föreningen Somaliska SKF:s ansökan om att bli stödberättigad förening i Eskilstuna
kommun beviljas.

Ärendebeskrivning
För att få hyra kommunala lokaler till subventionerat pris och ha möjlighet att söka
kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp
till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun
ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningar
lämnar.
Föreningen Somaliska SKF (kultur &Integrationsförening) ansöker om att bli
stödberättigad förening. Föreningens ändamål är att verka för den somaliska gruppens
integration. Föreningen kommer även att arbeta med föräldrautbildning samt läxhjälp
med mera.. Vid granskning av föreningens stadgar och verksamhet föreslår
förvaltningen att föreningen godkänns som stödberättigad förening.
Kriterier som en förening måste uppfylla för att bli stödberättigad:


Föreningen ska ha ett ändamål eller en verksamhet som är ideell, det vill säga
inte ha kommersiella mål.



Föreningen ska främja och använda sina resurser till ett allmännyttigt ändamål,
till exempel kultur, idrott, utbildning, miljövård eller social hjälpverksamhet.
Läs mer om vad som menas med allmännyttig förening på Skatteverkets
webbplats



Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt.



Föreningen måste bedriva sin verksamhet inom Eskilstuna kommun, och ha
sitt säte i Eskilstuna kommun.



Föreningen ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald,
motverkar diskriminering och bidra till en hållbar utveckling.



Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om det finns en sådan.
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Medlemsavgiften ska lägst vara 50 kronor per år för en person, eller 120
kronor för en familj.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla dessa
kriterier:


Föreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska intyga att
verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen arbetar
mot alkohol, droger, dopning, mobbing, diskriminering, kränkningar,
trakasserier och våld. Föreningen ska också underlätta för barn och unga med
funktionsnedsättning att delta i verksamheten.



Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska
intyga att de arbetar utifrån Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Beslut skickas till:

Berörd förening
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KFN/2018:63

§ 48
Ansökningar om stimulansbidrag
Beslut
1. Föreningen Mustaqbal beviljas 10 000 kronor i stimulansbidrag för
föreningens verksamhet 2018.
2. HK Eskils ansökan om stimulansbidrag avslås.
3. FC Somtunas ansökan om stimulansbidrag avslås.

Ärendebeskrivning
Föreningen Mustaqbal ansöker om bidrag till föreningens ungdomsverksamhet under
2018. Föreningen bedriver fotbollsverksamhet och har haft verksamhet för barn och
unga sedan februari 2018 och för att täcka kostnader för denna så söker nu föreningen
bidrag för 2018. Föreningens första möjlighet att söka aktivitetsmedlemsbidrag för sin
verksamhet är i mars 2019.
Föreningen HK Eskil ansöker om bidrag för att kunna anlägga handbollsplaner med
underlag av gräs och sand i Vilsta. Föreningen planerar att genomföra cuper samt
träningsläger vid Vilsta om planerna förverkligas. Kultur och fritidsförvaltningen
föreslår att ansökan avslås med hänsyn till det pågående arbetet med utvecklingsplan
för Vilsta friluftsområde men tar med föreningens önskemål i det framtida arbetet.
Föreningen FC Somtuna ansöker om bidrag för att täcka kostnader när föreningen
spelar fotboll i Division 7. Föreningen har sökt aktivitetsmedlemsbidrag för sin
verksamhet och ytterligare bidrag för samma verksamhet är inte möjligt varför
förvaltningen föreslår att ansökan avslås.
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:
 Samverkan med, skolan, fritidsgårdar och mötesplatser,
 Insatser för nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
 Insatser som stödjer en hållbar utveckling, miljö, jämställdhet och mångfald
eller motverkar diskriminering
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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. 10 000 kronor föreslås fördelas nu,
211 000 kronor har redan fördelats för år 2018. Resterande bidrag fördelas senare
under 2018. Beslutade bidrag utbetalas under juli månad 2018.
Beslutet skickas till:

Berörda föreningar
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KFN/2018:126

§ 49
Redaktionell ändring av prislista
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den redaktionella ändringen av prislistan 2018

Ärendebeskrivning
I ärende KFN/2017:324 antogs prislistan och tidsfördelning 2018 vid uthyrning av
kultur- och fritidsnämndens lokaler. I handlingen hade ett stycke fallit bort som en del
i det redaktionella arbetet. Förvaltningen föreslår att följande stycke får införas i
prislistan för 2018:
Priser för match och tävling
En särskild hyra debiteras för seniormatcher samt tävlingar. Vid mixtävlingar
barn/vuxna tillämpas taxan i kategori 1. I lagidrotter räknas representationslaget
dam/herr samt veteranlag som senior. På de arenor med stor publikkapacitet som är
avsedda för seniorverksamhet tar Kultur- och fritidsförvaltningen ut lägst angivet pris
(se respektive anläggning) eller fast pris utifrån bedömda publikintäkter, högst 20 % av
publikintäkterna. Överenskommelse om fast pris görs mellan förvaltningen och
föreningen inför säsongsstart.
Beslutet skickas till:

Akten
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KFN/2018:131

§ 50
Årsredovisning av donationsstiftelser 2017
Beslut
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2017 godkänns.

Ärendet
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 är en samförvaltning av 36 stycken stiftelser.
En stiftelse (Gyllenhjelmska stiftelsen) betalar fastighetsskatt, övriga stiftelser är
skattebefriade. De ingående stiftelsernas ändamål enligt stadgarna är främjande av
utbildning, socialverksamhet, miljö samt kultur.
För de stiftelser som ingår i samförvaltningen och har en förmögenhet överstigande
1 500 000 kr har upprättat särskilda årsredovisningar. Årsredovisningarna har för
första gången upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre
företag (K2), vilket kan innebära bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och
det närmast föregående räkenskapsåret.
För godkännande av kultur- och fritidsnämnden överlämnar vi följande
årsredovisningar för år 2017.
Stiftelse

Org. nr

Eskilstuna kommun donationsfonder 1 (samförv)
C Noréus Museistiftelse
Daniel Engdahls musikstipendiestiftelse
John Norrmans musikstipendiestiftelse

818001-0574
818000-1623
802426-4536
802426-4502

Beslutet skickas till:
Marcus Persbrink, Konsult och uppdrag, redovisning
Akten
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KFN/2018:115

§ 51
Remiss - Kollektivtrafikplan Eskilstuna
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
stadsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
Att arbeta för ett hållbart transportsystem är ett sätt att både ta ansvar för miljön och
den värld kommande generationer ska växa upp och leva i. Syftet med
kollektivtrafikplanen är att beskriva hur kommunen ska arbeta med kollektivtrafik på
lång sikt, samt skapa en bas för strategisk diskussion om kollektivtrafikens utveckling.
Det är kopplat till samhälls-, och infrastrukturplanering och näringslivsutveckling för
att skapa samsyn utifrån strategierna stadsmässighet, framkomlighet, konkurrenskraft,
tillgänglighet och trygghet samt miljö. Planen ska ge stöd för beslut på kort och lång
sikt, samt ge stöd för investeringar och fungera som ett verktyg för att nå uppsatta mål
på såväl kommunal som regional och nationell nivå. Målet är att antalet resenärer ska
fördubblas fram till år 2030.
Kultur- och fritidsnämnden har fått kollektivtrafikplanen på remiss och föreslår några
tillägg till den.

Ärendebeskrivning
Målet med kollektivtrafikplanen är att antalet resenärer ska fördubblas fram till år 2030
med följande delmål:
 Kollektivtrafikssystemet ska vara tillgängligt och tryggt för alla
 Kollektivtrafiken ska stödja och möjliggöra vän utvecklade stråk, ökad
livskvalitet för människorna i staden samt lokala och regionala band
 Hög attraktivitet på stomnätet för kollektivtrafiken
Några av utmaningarna för Eskilstuna som nämns påverkar även kollektivtrafiken så
som växande befolkning, dålig framkomlighet i de centrala delarna, utrymme, glest
befolkad landsbygd, ojämlikt resande och traditionellt bilburen befolkning/resvanor.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på kommunens arbete med
kollektivtrafiken och målet att dubbla antalet resenärer till år 2030, vilket kan bidra till
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såväl folkhälsan, miljön och världen för framtida generationer i enlighet med
Eskilstuna kommuns vision. En prioriterad grupp är barn och unga som ofta vistas i
det offentliga stadsrummet på väg till eller från anläggningar, fritidsgårdar eller skola.
Kollektivtrafikplanens åtgärder kan underlätta för kultur- och fritidsaktiviteter i
Eskilstuna genom bättre tillgänglighet till anläggningar och områden i och med ett
välfungerande stomnät som inte kräver eget fordon.
Förvaltningen föreslår att även lyfta in idrottsliga och kulturella aspekter i planen
gällande stadsmässighet då dessa gynnas av en välfungerande kollektivtrafik, för såväl
invånare och besökare till kommunen. I och med en ökande befolkningsgrad ökar
även trycket på våra idrotts- och fritidsanläggningar såväl som besökare på bibliotek,
muséer, mötesplatser och idrottsanläggningar. I ett av hänsynsmålen nämns till
exempel ökad hälsa, vilket idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till. Genom att skapa
en god tillgänglighet till frilufts- och idrottsområden med trygga hållplatser och
resvägar kan fler resa med kollektivtrafiken för att ta sig dit och hem igen. Det gynnar
även besökare till kommunen att enkelt kunna färdas med kollektivtrafiken för att
tävla, motionera eller nyttja friluftsliv som inte är, eller vill vara bilburna.
Förslaget om att utreda hur hållplatser och knutpunkter kan utvecklas som minimötesplatser och utställningsplatser med grönska är positivt. Det kan ge hållplatser
ytterligare en funktion som även ökar känslan av trygghet och attraktivitet och ger ett
högre värde en endast en väntplats.

Finansiering
Kostnader för att genomföra de åtgärder i kollektivtrafikplanens handlingsplan är inte
specificerade. Det är framför allt trafikavdelningen och Kollektivtrafikmyndigheten
som ansvarar för dessa, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har övergripande
ansvar för redovisning, kontroll och utvärdering samt verkställande.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Riktlinjen i kollektivtrafikplanen är att Eskilstuna ska arbeta för att skapa ett
långsiktigt, hållbart transportsystem. En utvecklad kollektivtrafik är en förutsättning
för att miljömässigt och resursmässigt klara ekonomisk tillväxt samt för att nå de
transportpolitiska målen även ur miljösynpunkt.
Beslutet skickas till:

Stadsbyggnadsnämnden
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KFN/2016:165, KFN/2018:68

§ 52
Ansökan om tillstånd att öka ytvattenuttaget från
Eskilstunaån för konstsnötillverkning i Vilsta
rekreationsområde
Beslut
Nämnden godkänner ansökan till Mark- och miljödomstolen om ökat ytvattenuttag i
Eskilstunaån.

Sammanfattning
Tidigare anmälningspliktig verksamhet för ytvattenuttag i Eskilstunaån vid
Vilsta friluftsområde från Eskilstunaån för konstsnöproduktion behöver utökas
från dagens 600 m3/dygn, dock max 100 000 m3/år, till 5760 m3/dygn, dock
max 175 000 m3/år.
Syftet med vattenverksamheten är att kunna tillverka konstsnö för att göra
Vilsta rekreationsområde mer tillgängligt för vinteridrott även vid mildväder.
Syftet med ett utökat ytvattenuttag från Eskilstunaån är att kunna producera
mycket konstsnö de dagar som det är kallt ute.

Ärendebeskrivning
I Vilsta rekreationsområde i Eskilstuna har konstsnöproduktion från
snökanoner pågått i ett antal år för att möjligöra både längd- och utförsåkning.
Eskilstuna kommun har samverkat med Tunafors skidklubb i ett gemensamt
projekt som har utökat antalet snökanoner från en till fem. Dessa kan mer än
tredubbla spårlängden och förlänga skidsäsongen med minst 30 dagar per år.
Vidare har befintlig skidbacke höjts under hösten 2017, vilket också ökar
behovet av konstsnö.
För att möta detta behov behöver tidigare anmälningspliktig verksamhet för
ytvattenuttag från Eskilstunaån för konstsnöproduktion utökas från dagens 600
m3/dygn, dock max 100 000 m3/år, till 5760 m3/dygn, dock max 175 000
m3/år. Syftet med vattenverksamheten är att kunna tillverka konstsnö för att
göra Vilsta rekreationsområde mer tillgängligt för vinteridrott även vid
mildväder. Syftet med ett utökat ytvattenuttag från Eskilstunaån är att kunna
producera mycket konstsnö de dagar som det är kallt ute. Detta skapar
förutsättningar för bättre folkhälsa och att fler kan ta del av vinteraktiviteter.
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Ansökan med fullständig miljökonsekvensbeskrivning, samråd med berörda
intressenter och Länsstyrelsen Södermanland lämnas till Mark- och
miljödomstolen för beslut.

Finansiering
Finansiering av ansökan sker inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens
budget. Finansiering av utökning av snökanoner och pumpar budgeteras för i
kommande investeringar för utveckling av Vilsta friluftsområde.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ökade möjligheter till konstsnöproduktion bidrar till att fler kan ha en aktiv
fritid på snö, även vid mildväder.
Beslutet skickas till:

Aktförvarare
Mark- och miljödomstolen, Nacka
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KFN/2018:4

§ 53
Delegationsbeslut
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsärenden, vilka redovisar beslut i enlighet med
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har tagits:
3. PERSONALÄRENDEN
3.7 Tillsätta personal, tills vidare eller viss tid, samt öka och minska
sysselsättningsgrad på individnivå inom budgetram (LAS 4-6 §§)
För 2018, nummer 70-126.
4. LOKALER, UTHYRNING OCH BIDRAGSÄRENDEN
4.7 Besluta om arrangemangsbidrag vid ansökningar till och med 30 000 kr
Föreningen Cultura beviljades 14 500 kronor i arrangemangsbidrag för när föreningen
arragerade en konsert den 2 mars 2018. (KFN/2018:8 – Beslut 2018:23)
Föreningen Sörmlandsgårdens vänner beviljades 20 000 kronor i arrangemangsbidrag
för föreningens verksamhet på Sörmlandsgården sommaren 2018. (KFN/2018:8 –
Beslut 2018:24)
Föreningen Dragspelklubben Smedbälgarna i Eskilstuna beviljades 15 000 kronor i
arrangemangsbidrag för ”Dragspelåret 2018”. (KFN/2018:8 – Beslut 2018:25)
Kafjärdens Kultur och biblioteksförening beviljas 5 000 kronor i arrangemangsbidrag
för föreningens arrangemang under år 2018. (KFN/2018:8 – Beslut 2018:26)
Organisationen Sveriges Nationaldag i Eskilstuna beviljades 30 000 kronor i
arrangemangsbidrag för firandet den 6 juni 2018. (KFN/2018:8 – Beslut 2018:27)
Eskilstunaortens Ryttarförening beviljades 30 000 kronor i arrangemangsbidrag när
föreningen arrangerar tävlingar under år 2018. (KFN/2018:8 – Beslut 2018:28)
Föreningen Etown Grrl Gang beviljades 12 000 kronor i arrangemangsbidrag för
arrangemanget Etown Queer Fest 2018. (KFN/2018:8 – Beslut 2018:28-2)
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Näshulta Kulturförening beviljades 30 000 kronor i arrangemangsbidrag när
föreningen arrangerar Näshulta Kulturdagar. (KFN/2018:8 – Beslut 2018:29)
BK Sport beviljades 21 000 kronor i arrangemangsbidrag för Valborgsmässofirandet i
Vilsta 2018. (KFN/2018:8 – Beslut 2018:30)
4.8 Fördelning av bidrag inom finskt förvaltningsområde till och med 30 000 kr
Eskilstuna riksteaterförening beviljades förlustbidrag på maximalt 9710 kr för att
arrangera finsk teater Gemensamma hjärtslag. (KFN/2018:9 – Beslut 2018:5)
Beslutet skickas till:

Akten
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KFN/2018:3

§ 54
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna.

Rapporter
Förvaltningschef Eva Königsson rapporterade om dialoger som förts med föreningslivet.
Dialog har förts med gymnastikföreningarna angående lokaler. Förvaltningen har även
träffat elitföreningarna för dialog kring matchpriser. Utöver detta pågår dialog internt i
kommunkoncernen om kultur- och fritidsnämndens tjänsteköp i Munktellbadet.
Berörda föreningar kommer att involveras i dialogen.
Dialogen fortsätter kring skatepark i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen –
placering utreds.
Kommunfastigheter AB har beslutat att golvet i Stiga Sports Arena ska bytas. Detta
arbete planeras till sommaruppehållet och kommer förhoppningsvis vara klart till
säsongen i höst.
Lovstödet – det har kommit fler ansökningar än vi haft medel att fördela till. Ingången
är att det ska vara ett brett utbud av aktiviteter.
Förvaltningskontoret har flyttat till nya lokaler på Faktorigatan 2. Ett välbesökt öppet
hus genomfördes fredagen den 8/6.
Angående bevattning av fotbollsplanerna. Dialog har förts med vattenverket angående
anläggningar som påverkas av bevattningsförbudet. I samverkan med
stadsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänsten tittar förvaltningen på eventuella
åtgärder om det varma och torra vädret fortsätter.
Nämndordförande Mona Kanaan informerade om dialog som förs med
gymnastikföreningarna om deras nuvarande och kommande lokalbehov.
En fråga ställdes angående situationen för skytteföreningar vid Hugelsta
skyttecentrum. Sedan hösten har förvaltningen och nämndens ordförande fört en
dialog med olika aktörer inom skyttet. Rapport om nuläge och förslag till åtgärder
kommer att ges på ett kommande nämndsammanträde.
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Meddelanden
Beslut av kommunfullmäktige
Årsredovisning 2017 för Eskilstuna kommun (KFN/2018:119)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28 § 40 i nio punkter om prioritering av överoch underskott samt avsättningar från resultatet, att godkänna årsredovisningen för
2017 med gjorda dispositioner, att godkänna nämndernas redovisningar och att
godkänna ägardirektiv med åtagande för 2017 för Eskilstuna Kommunföretag AB.
Granskningsrapport av intern styrning och kontroll (KFN/2018:5)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28 §43, att lägga granskningsrapport av intern
styrning och kontroll till handlingarna.
Kongresshall och kulturhus – Inriktningsbeslut för fortsatt utredningsarbete
(KFN/2018:122)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28 § 44, att anta inriktningsbeslut för
kongresshall och kulturhus. får, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Destination Eskilstuna AB samt
näringslivet, i uppdrag att inleda en fördjupad förstudie om möjliga
finansieringslösningar och driftslösningar, fördjupad lokaliseringsutredning och
volymstudier samt utredning och behovskartläggning avseende kulturhusverksamhet.
Man beslutade även att tillsätta en projektledare och kommunikatör till den fördjupade
förstudien, belastande kommunstyrelsens ram.
Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun – ”Låt fler jobba mer”
(KFN/2018:121)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28 § 47, att införa heltidsarbete som norm
inom respektive nämnd med utgångspunkt från kommungemensam handlingsplan.
Riktlinjer för IT-verksamhet (KFN/2018:123)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28 § 50, att anta riktlinjer för Eskilstuna
kommuns IT-verksamhet.
Svar på motion – Motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans
att få vara sig själva (KFN/2017:288)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28 § 59, att avslå motionen.
Avgifter för markupplåtelse (offentlig plats) och torghandel (KFN/2018:5)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 § 83, att anta nya avgifter för
markupplåtelse och torghandel att gälla från och med 1 maj 2018, och därmed
upphäva tidigare beslut enligt förteckning.
Delårsrapport 1, 2018 Eskilstuna kommun (KFN/2018:133)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-24, §110 att lägga delårsrapporten till
handlingarna.
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Beslut av Torshälla stads nämnd
Slutrapport Torshälla 700 år (KFN/2018:5)
Nämnden beslutade 2018-03-19 § 28, att godkänna slutrapporten och lägga den till
handlingarna.
Dataskyddsombud för Torshälla Stads nämnd (KFN/2018:5)
Nämnden beslutade 2018-04-16 § 38, att utse dataskyddsombudet Charlotte Nilsson
och upphandlaren Sofia Lövstedt utses till nämndens dataskyddsombud från och med
den 25 maj 2018.
Beslutet skickas till:
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