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Missiv- Kultur-och fritidsnämndens
verksamhetsberättelse 2016
Förslag till beslut
1. Godkänner verksamhetsberättelsen för 2016 med tillhörande handlingar och
översänder dem till kommunstyrelsen.
2. Godkänna att följande åtaganden som ej uppnåtts/avslutats under 2016
överförs till drift för fortsatt arbete på enhetsnivå:
a) En kartläggning av behovet och en modell för ökat stöd till
föreningar som på uppdrag av kommunen sköter badplatser och
vägar genomförs under året.
b) Under 2016 fortsätter utvärdering och en uppföljning av modellen
för föreningsstöd som trädde i kraft 2013
c) Nämndens anläggningar ska minska sin energiförbrukning.
d) Utreda förutsättningar för och förbereda införande av gemensam
organisation för skötsel av grönytor.
e) Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått
kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i
syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att
utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört
under första halvåret 2017.
f) Organisationsöversyn över enheterna Förvaltningskontoret och
Eskilstuna stadsbibliotek enligt uppdrag från nämnden.
g) Under 2016 implementeras en modell för förvaltningsgemensam
prioritering och värdering av marknadsföringsinsatser.
h) Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad
kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan.
i) Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas
fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under
2016 presentera en förvaltningsövergripande
kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder)
j) Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta
åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagen
handlingsplan för näringsliv och arbete
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k) Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka
avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr
med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr
2017
l) En strategi för maximalt utnyttjande av kommunens arenor
inklusive det nya badhuset ska utvecklas.
m) Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort
implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på
alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för 2016 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 23 februari
2016. Verksamhetsberättelsen är utformad enligt anvisningar från
kommunledningskontoret. Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna
verksamhetsberättelsen för 2016 med samtliga tillhörande handlingar och överlämna
den till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden har 31 åtaganden varav 14 är klara, 12 är pågående ,två är
försenade och tre är ej påbörjade.
Det ekonomiska utfallet för 2016 var ett överskott på 1,8 miljoner kronor.
Förstudie om allaktivitetshus i Fröslunda (tidigare kulturhus) och utvärderingen av
föreningsstöd, flyttades över från 2016 till 2017 i samband med antagande av Kulturoch fritidsnämndens verksamhetsplan 2017.
Verksamhetsberättelsen innehåller följande handlingar:
 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2016
 Sammanställning av internationell verksamhet 2016 (bilaga 1)
 Redovisning för säkerhetsarbetet 2016 (bilaga 2).
 Trafikljusrapport -Skador och incidenter (bilaga 3)
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