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Övriga närvarande
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Sara Nordlund, strateg
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KFN/2017:11

§ 17
Protokollsjustering
Beslut
Inger Eriksson (S) utses att justera dagens protokoll.

------------

Beslutet skickas till:
Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:102

§ 18
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2017
Beslut
Delårsrapport 1 2017 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2017 - och mandatperioden
- prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd.
De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas
livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen
innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger
direkt eller indirekt påverkan på de andra.
Under det första kvartalet har merparten av alla åtaganden påbörjats. Det är dock en
utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna.
Samorganisation av Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen
påbörjades under det första kvartalet och har inneburit ett stort arbete för
förvaltningsledningen. Verksamhetflytt från Torshälla stadsförvaltning till kultur- och
fritidsförvaltningen sker den första maj och den första juni.
Slutfasen i byggnationen av STIGA SPORTS Arena Eskilstuna och iordningställandet
av Tunavallen för spel i herrallsvenskan har varit två stor projekt som flera delar av
förvaltningen har arbetat med. STIGA SPORTS Arena Eskilstuna invigs den 3 juni.
Inför Folk och kultur 2018 har nämndens verksamheter deltagit i och bidragit i
planeringsarbetet. Arbetet fortsätter under året.
Kultur- och fritidsnämnden har 23 åtaganden varav 20 är pågående och 3 ej
påbörjade.
--------------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:103

§ 19
Kultur- och fritidsnämndens behov och prioriteringar
2018
Beslut
Behov och prioriteringar 2018 fastställs, och översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur– och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2017 – och
mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och
landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och
ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen
innebär att till exempel insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett
mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.

Ärendebeskrivning
I enlighet med styrstrukturen och planeringsmodellen i Eskilstuna kommuns
budgetprocess ska nämnderna senast den 20 april överlämna sina behov och
prioriteringar för 2018 till kommunstyrelsen. Underlaget ska utgå från den egna
omvärldsanalysen, redogöra för det ekonomiska och verksamhetsmässiga nuläget samt
hur nämnden utifrån sitt uppdrag kan bidra till att stärka de nya strategiska målen för
perioden 2016-2019 (attraktiv stad och landsbygd, social uthållighet, ekologisk
hållbarhet, höjd utbildningsnivå, nya jobb, kvalitet, attraktiv arbetsgivare och stabil
ekonomi) samt nämndens processmål. Nämnden ska också redogöra för möjliga
effektiviseringar och omprioriteringar.
------------------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:104

§ 20
Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
2018-2019 och investeringsplan 2020-2022
Beslut
Investeringsbudget 2018-2022 fastställs, och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendet
Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska samtliga nämnder besluta om
Investeringsbudget 2018-2022 som ett underlag till dels kommunfullmäktiges årsplan
2018, dels nämndens egen verksamhetsplan 2018. Dokumentet ska sändas till
kommunstyrelsen senast 20 april, och presenteras på budgetberedningen 3 maj.

Sammanfattning
Den 9 februari 2017 antog kommunfullmäktige ”Kulturpolitisk plan för Eskilstuna
kommunkoncern 2016-2021” och ”Idrottspolitisk plan för Eskilstuna
kommunkoncern 2016-2021”. Beslutet ersätter ”Eskilstuna växer tillsammans”handlingsplan för kulturpolitik i Eskilstuna kommun 2012-2015 och ”Eskilstuna rör sig”
- Idrottspolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommun 2012-2015”. De nya planerna
kommer att ligga till grund för investeringsbudgeten 2018-2022.
Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild
av vilka investeringsbehov det finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet. I det
arbetet ska alltid de politiska dokumenten för kulturen och idrotten ligga som grund.
-----------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KFN/2016:172

§ 21
Förslag till Biblioteksplan för Eskilstuna
kommunkoncern 2017 - 2021
Beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
Biblioteksplan för Eskilstuna kommunkoncern 2017-2021 antas.

Sammanfattning
Biblioteksplan för Eskilstuna kommun 2008 – 2011 antogs av kommunfullmäktige
2008-10-30, § 197. I april 2014 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag
att ta fram en ny biblioteksplan som skulle gälla från 2016. Planen försenades något då
det bedömdes att det var viktigt att planen gick i linje med förslag till reviderad
kulturpolitisk plan. Förslag till Biblioteksplan remitterade till berörda nämnder,
kommunala samverkansråd Landstinget Sörmland och allmänheten. Yttranden har
bearbetats och det finns ett färdigt förslag till Biblioteksplan. Efter beredning av
kultur- och fritidsnämnden lämnas planen över till Kommunfullmäktige för beslut.

-----------------------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KFN/2016:273

§ 22
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Skapa ett dansens hus i Eskilstuna
Beslut



Medborgarförslaget avslås
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie om
hur befintliga danslokaler kan anpassas efter behov och om det behövs nya
lokaler

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att skapa ett dansens hus i Eskilstuna har lämnats in till
kommunfullmäktige den 19 oktober 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till kultur- och
fritidsnämnden för beslut. (KSKF/2016:562)
Förslagsställaren föreslår att kommunen bygger, eller ordnar, ett dansens hus där
dansföreningar ska kunna ha sina verksamheter. Huset skulle innehålla danssalar i
olika storlekar, omklädningsrum, kontor och café/shop. Dansens hus skulle bli en
samlingspunkt för dansare, ett ställe där de kan träna, ”hänga” och umgås.

-----------------Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2016:246

§ 23
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-27 § 226 Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Genomför ett samarbetsprojekt i musik
mellan Västerås och Eskilstuna
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att Eskilstuna kommun i
samarbete med Västerås kommun ska stå som huvudansvariga för gemensamt
musikprojekt.

Sammanfattning
Den 16 september lämnades ett medborgarförslag in till kommunfullmäktige om att
Västerås och Eskilstuna ska genomföra ett samarbetsprojekt i musik av
förslagsställaren. Förslaget är att engagera grupper i olika genrer som
symfoniorkestrar, körer, folkmusikgrupper, popgrupper, kyrkomusiker med flera.
Musiken ska framföras på Fristadstorget i Eskilstuna och Stora torget i Västerås.
-----------Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:106

§ 24
Strategisk kompetensförsörjningsplan 2017
Beslut
Strategisk kompetensförsörjningsplan 2017 för Kultur- och fritidsförvaltningen antas.

Sammanfattning
Samtliga förvaltningar ska årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan med
syftet att ge en översiktlig bild av befintlig kompetens, tydliggöra framtida
kompetensbehov, vara ett underlag för analys och utmynna i en handlingsplan
för att åtgärda och säkra behovet.
---------------------Beslutet skickas till:
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

11(17)

2017-04-18

KFN/2017:88

§ 25
Reviderad servicedeklaration för Isstadion och
ishallarna (Ersätter KFN/2013:391)
Beslut
1. Godkänna reviderad servicedeklaration för Isstadion och ishallarna.
2. Självkostnadspris gäller för isverksamhet utanför ordinarie säsong. Förtydligas
genom tillägg till prislistan 2018.

Sammanfattning
En servicedeklaration beskriver vad kommuninvånare kan förvänta sig när de
använder kommunala tjänster och kommunal service. I Kultur- och fritidsnämndens
servicedeklaration för Isstadion och ishallarna lovar nämnden bland annat att Ishallen
ska vara spolad från v.34 och Isstadion tidigast v.44 om vädret tillåter.

----------------------Beslutet skickas till:
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Justerandes sign
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KFN/2017:105

§ 26
Utveckling av Vilstabacken
Beslut



Godkänna förslaget att höja Vilstabacken
Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nödvändiga överenskommelser med
föreningslivet för drift och underhåll

Sammanfattning
Vilsta friluftsområde är en av kommunens stadsanläggningar för friluftsliv och
rekreation, det är plats för många olika fritidsaktiviteter. Området är även ett
naturreservat. I Vilsta finns det möjlighet till aktiviteter året runt och vilket gör det till
ett mycket omtyckt område av föreningsliv och invånare.
Det finns flera olika aktörer i Vilsta friluftsområde, dels är det kommunala aktörer;
Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Eskilstuna energi och miljö,
dels aktörer från föreningsliv och näringsliv som har verksamhet i området. Att
utveckla Vilsta friluftsområde är ett uppdrag som förvaltningen fick av Kultur- och
fritidsnämnden 2015, arbetet är ännu inte klart och en utvecklingsplan för området
presenteras preliminärt under 2017. Syftet är att planen ska peka ut inriktning för
investeringar, åtgärder och aktiviteter som ska bidra till att göra Vilsta ännu bättre och
mer attraktiv för fler invånare i kommunen.

-------------------Beslutet skickas till:
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KFN/2017:113

§ 27
Stimulansbidrag för idrott och kultur, april 2017
Beslut


Avslå Afghan National Fred Förenings ansökan om bidrag till
cricketverksamhet.



Bevilja BK Sport 25 000 kronor i bidrag för sitt arbete med föreningens
fotbollslag för spelare med funktionsnedsättning.



Bevilja Eskilstuna Friidrott 15 000 kronor i bidrag till uppsökande och
motiverande verksamhet för ensamkommande unga pojkar.



Bevilja Eskilstuna United DFF 10 000 kronor för omkostnader till
besöksprojekt.



Avslå föreningen Nordic Thunders ansökan om stimulansbidrag för
rekryteringsprojekt



Bevilja RBU Eskilstuna 36 000 kronor i bidrag för Totalskidskolan för
funktionsnedsatta barn under sportlovet



Bevilja Somaliska Ungdomsnätverket 20 000 kronor i stimulansbidrag för ett
informationsprojekt



Avslå Svenska Vänskapsföreningens ansökan om stimulansbidrag till
föreningens verksamhet



Avslå Teaterföreningen Sigurds ansökan om stimulansbidrag till föreningens
verksamhet.
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Avslå Ärla Stenkvista Hembygdsförenings ansökan om bidrag till
informationsblad.

Sammanfattning
Afghan National Fred Förening ansöker om bidrag för att kunna bedriva
cricketverksamhet för föreningens medlemmar. Ansökan föreslås avslås på grund av
att föreningen får ansöka om aktivitetsmedlemsbidrag för verksamheten vilket
föreningen inte gjort.
Fotbollsföreningen BK Sport ansöker om bidrag för att täcka kostnader i samband
med att föreningen åker till en turnering i Göteborg med ett lag med spelare med
funktionsnedsättning. Föreningen har tappat spelare och upplever att laget behöver bli
motiverade att fortsätta vilket är viktigt för spelarna.
Eskilstuna Friidrott ansöker om bidrag för att söka upp och rekrytera medlemmar till
föreningen. Föreningen prioriterar att försöka få unga ensamkommande pojkar till
föreningens verksamhet. Målet är 10 nya medlemmar ur mågruppen.
Eskilstuna United DFF ansöker om stimulansbidrag för ett projekt tillsammans med
Frivilligcentralen. Projektets idé är att spelare från Eskilstuna United DFF ska besöka
ensamstående äldre någon gång i veckan. Målet är att förgylla vardagen hos de som
spelarna besöker.
Föreningen Nordic Thunder är en spelförening som ansöker om bidrag till att
rekrytera fler medlemmar till föreningens verksamhet. Det som föreningen ansöker
om bör vara en del i föreningens ordinarie verksamhet.
RBU Eskilstuna ansöker om stimulansbidrag för att täcka kostnader när föreningen
åker till Åre på sortlovet med familjer med funktionsnedsatta barn och ungdomar.
Barn och ungdomarna är med i Totalskidskolan där de på deras villkor kan åka
”skidor”.
Somaliska Ungdomsnätverket ansöker om stimulansbidrag för att täcka kostnader när
föreningen genomför ett informationsprojekt om en ökad förståelse kring föreningens
existens. Föreningen kommer att genomföra en utbildning med workshops och
studiebesök bland annat.
Svenska Vänskapsföreningen ansöker om stimulansbidrag för att kunna genomföra
föreningens verksamhet. Föreningen planerar sportaktiviteter för ungdomar och
vuxna. Föreningen ansöker också om aktivitetsmedlemsbidrag för verksamheten
varför ansökan föreslås att avslås.
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Teaterföreningen Sigurd ansöker om stimulansbidrag till att stärka föreningsandan
samt utbilda styrelsen och arbeta med att kvalitetssäkra verksamheten. Föreningen
ansöker också om aktivitetsmedlemsbidrag för verksamheten varför ansökan föreslås
att avslås.
Ärla Stenkvista Hembygdsförening ansöker om stimulansbidrag till att täcka kostnader
när föreningen producerar ett informationsblad. Kultur och fritidsnämnden har av
praxis inte gett bidrag till denna typ av ansökningar varför avslag föreslås på ansökan
från Ärla Stenkvista Hembygdsförening.

--------------------

Beslutet skickas till:
Berörda föreningar
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KFN/2017:9

§ 28
Delegationsbeslut 2017
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsärenden, vilka redovisar beslut i enlighet med
kultur- och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har tagits:


ALLMÄNNA ÄRENDEN

1.1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas (KL 6 kap 36 §)
KFN/2107:9 Ordförandebeslut i brådskande ärende – Bidrag till särskild
samhällsnytta
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. 14-42.
10. ÄRENDEN ENLIGT LOTTERILAGEN
10.1 Beslut om tillstånd (LL 16 och 39 §§)
KFN/20917:9 Godkänna Eskilstuna Idrottsföreningars Samorg.
--------------Beslutet skickas till:
Akten
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KFN/2017:10

§ 29
Rapporter och meddelanden 2017
Ordförande Mona Kanaan informerar att hon, och 1:e vice ordförande Annelie Klavins
Nyström ska åka till Oslo den 31 maj – 2 juni med anledning av konferens för
ICORN. Med på resan är även fristadsförfattaren och koordinatorn.
Arenachef Mattias Albers informerar om den smygpremiär som var i STIGA Sports
Arena Eskilstuna vara lyckad. Vissa justeringar ska ses över och åtgärdas. Den
formella invigningen är den 3 juni, sen tar KFF över driften för arenan.
Förvaltningschef Eva Königsson informera att den kommer att bli en kort
lägesrapport vid nästa sammanträde avseende Folk och kultur.
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