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Svar på medborgarförslag - Genomför ett
samarbetsprojekt i musik mellan Västerås och
Eskilstuna
Förslag till 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 2016 lämnades ett medborgarförslag in till kommunfullmäktige om
att Västerås och Eskilstuna ska genomföra ett samarbetsprojekt i musik av Liliana
Assi. Förslaget är att engagera grupper i olika genrer så som symfoniorkestrar, körer,
folkmusikgrupper, popgrupper, kyrkomusiker med flera. Musiken ska framföras på
Fristadstorget i Eskilstuna och Stora torget i Västerås.

Ärendebeskrivning
Den 16 september 2016 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att
Västerås och Eskilstuna ska genomföra ett samarbetsprojekt i musik. Förslaget är
inlämnat av Liliana Assi och uppfyller de formella kraven som enligt kommunallagen
ställs på medborgarförslag.
Förslagsställaren fick idén till medborgarförslaget efter att ha besökt en musikfestival i
Italien som var ett samarbete mellan Milano och Turin. Hon hänvisar också till att
politiker i såväl Eskilstuna som Västerås har uttalat hur viktigt det är med samarbete
mellan städerna inom olika områden.
Förslaget är att engagera grupper i olika genrer så som symfoniorkestrar, körer,
folkmusikgrupper, popgrupper, kyrkomusiker med flera. Musiken ska framföras på
Fristadstorget i Eskilstuna och Stora torget i Västerås. Samarbetet föreslås vara ett
långsiktigt arbete på minst tre år.
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Yttrande
Att kultur har betydelse för en kommuns utveckling och välmående tvivlar ingen på
idag. I Eskilstuna har kulturen en så viktig roll att kommunen har haft en
kulturpolitisk handlingsplan sedan 2012. Den kulturpolitiska handlingsplanen
Eskilstuna växer tillsammans har utvärderats och en ny plan har tagits fram som gäller till
2021.
Det nya kulturpolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska vara
vägledande för kommunkoncernens arbete med kultur. Förslaget till plan tydliggör
ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande åren.
I planen står det: Den övergripande inriktningen i den nya kulturpolitiska planen är att
Eskilstuna är en kommun där människor tillsammans med andra har möjlighet att reflektera,
reagera och inspireras av sitt egna och andras skapande. Kultur är en grundsten i ett väl fungerande
samhälle och bidrar till att vidga våra vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Ett aktivt
kulturliv där människor kan mötas är central för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.
När det gäller att samarbeta mellan olika kommuner så finns det idag ett samarbete
som heter Fyra Mälarstäder. Det är Enköping, Strängnäs, Eskilstuna och Västerås som
undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt
viktiga och långsiktiga utvecklingsområden. Ett av dessa områden är: Vi erbjuder
attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv.
Eskilstuna kommun har också skrivit en samverkansöverenskommelse med
”Kulturlyftet – kultur i hela landet”. Kulturlyftet är en gemensam förening för
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd.
Föreningen vill etablera ett årligen återkommande kulturpolitiskt konvent, Folk och
kultur, i Munktellstaden, Eskilstuna. Det första konventet arrangeras den 7-10 februari
2018 och Eskilstuna är värdkommun.
Inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns arrangemangsbidrag att söka
för föreningar. Arrangemangsbidraget ska ge föreningar ekonomiska möjligheter att
genomföra olika arrangemang, till exempel konserter, teaterföreställningar och
föreläsningar. Bidraget ska också ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik
och ordna icke-kommersiella arrangemang.
Genom åren har olika kulturprojekt genomförts tillsammans med Västerås kommun
och Västeråsföreningar, där Eskilstuna kommun varit en part tillsammans med
föreningar och organisationer i Eskilstuna såsom Världsmusikfestivalen och
körfestival. Även på regional nivå förekommer samarbeten kring scenkonst.
Eftersom det redan idag finns flera pågående samarbeten med olika kommuner och att
föreningar har en möjlighet inom befintligt stödsystem anser nämnden att
medborgarförslaget avslås.
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Finansiering
De samarbeten som redan startat och arrangemangbidraget är finansierat. Ett
ytterligare samarbete finns inte inom ramen för nuvarande budget.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Lena Klintberg
Utvecklare

Beslutet skickas till:

Liliana Assi
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden

