Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Sara Nordlund

2017-04-07

1 (2)

KFN/2017:102

Kultur och
fritidsnämnden

Missiv - Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1
januari -mars 2017
Förslag till 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.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2017-04-07

2 (2)

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 1 2017 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 20 april 2017. Rapporten
är utformad utifrån anvisningar från kommunledningskontoret. Delårsrapporten
består av en huvudsaklig rapport som beskriver statusen på kultur- och
fritidsnämndens åtaganden under 2017.
Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari-mars 2017 och
översända den till kommunstyrelsen.
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