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Missiv – Utredning – Kultur- och fritidsnämndens
mötesplatser och biblioteksfilialer
Förslag till beslut
1. Utredningen läggs till handlingarna
2. Förvaltningskontoret får i uppdrag att komma med förslag på ny
mötesplatsorganisation med utredningen som grund och återrapporteras
senast på nämndens sammanträde i november
3. Resurser omfördelas från Mötesplats Söder till Mötesplats Fröslunda Fröet
4. Biblioteksplanen för kommande mandatperiod ska innehålla ett åtagande att
ta fram en ny struktur för biblioteksverksamhet

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att göra en översyn av nämndens
mötesplatser i juni 2015. Utredningen genomfördes av Förvaltningskontoret under
våren 2016 tillsammans med medarbetare från Bibliotek och mötesplatser och Ung
fritid. Förslaget är att utredningen läggs till handlingarna och att kultur- och
fritidsförvaltningen återkommer med ett förslag på ny organisation. Resurser
omfördelas från mötesplats Söder till mötesplats Fröslunda Fröet och ett åtagande
om struktur för biblioteksverksamhet läggs in i den biblioteksplan som är under
framtagande.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett antal åtgärder för en budget i balans
för 2015 men även om utredningar för att ha underlag för effektiviseringar inför
2016 och 2017. En åtgärd var att nämnden gav förvaltningskontoret i uppdrag att:
 göra en utredning över nämndens mötesplatser med inriktning
organisatorisk tillhörighet, demokratiuppdrag och stöd och service till
invånare (KFN/2015:119).
Utredningen genomfördes under våren 2016 och involverade personal från samtliga
mötesplatser och biblioteksfilialer. En av de viktigare slutsatserna var att det fanns
vissa skillnader mellan mötesplatsuppdraget och biblioteksuppdraget. Bägge
uppdrag fyller demokratiskt viktiga funktioner men bör inte nödvändigtvis vara
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organiserade tillsammans då en mötesplats och en biblioteksfilial inte är och inte
heller bör vara samma sorts verksamhet.
Utredningen kom främst att fokusera på den del i uppdraget som rörde
organisatorisk tillhörighet då det enligt utredningen bedömdes som viktigast att
först tydliggöra organisation innan arbetet med demokratiuppdrag och
servicedeklaration.

Kommande arbete med mötesplats- och biblioteksfilialer
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger utredningen till handlingarna och ger
förvaltningen i uppdrag att med utredningen som grund återkomma till nämnden
med förslag på mötesplatsorganisation. Uppdraget ska återrapporteras senast på
nämndens sammanträde i november.
Utredningen visar även på att det finns ett behov att se över den struktur för
biblioteksverksamhet som finns i dagsläget och att ett uppdrag om ny struktur för
biblioteksverksamhet läggs in i den reviderade biblioteksplanen som är under
framtagande.

Mötesplats Söder
Kultur - och fritidsnämnden ansvarar för att bedriva biblioteksverksamhet med
bibliotekarie på Mötesplats Söder i Kommunfastigheters lokal i Skogsängens
centrum. Mötesplatsen öppnade under hösten 2010.
Tidigare hade både Kommunfastigheter och Hyresgästföreningen personal och
aktiviteter på mötesplatsen för att hålla verksamheten öppen totalt 20 timmar i
veckan men det har dragits ned sedan ungefär ett år tillbaka. Kultur – och
fritidsförvaltningen har personal från stadsbiblioteket på mötesplatsen tio timmar i
veckan och med ytterligare fem timmar avsatta för planering. Personalen finns på
lats under öppettiderna på måndagar mellan 14:00 och 18.00 och 09:00 - 12.00,
13.00 - 16.00 på torsdagar. Vård – och omsorgsförvaltningen har verksamet mellan
9:30 – 12:00 på tisdagar och torsdagar.
Det har varit svårt att få till någon gemensam verksamhet även när flera
aktörer var med i en projektgrupp bestående av Kommunfastigheter, kulturoch fritidsförvaltningen, dåvarande vuxen förvaltningen och
hyresgästföreningen vilket lyftes i en utvärdering av mötesplatser som
gjordes redan 2012. Kultur- och fritidsförvaltningen har försökt att utveckla
verksamheten i flera omgångar men det har inte gett någon större effekt.
Mötesplatsen är den minst besökta av nämndens samtliga mötesplatser vilket
även återspeglas i utlåningsstatistiken med lägst antal totala utlån sedan 2010
trots ett relativt centralt läge. Behovet av biblioteksverksamhet i en fast lokal
(med tillhörande kostnader för hyra, personal och mediebestånd) i området är
svårt att motivera utifrån rådande behov i andra delar av Eskilstuna och det
ekonomiska läget. Kultur- och fritidsnämnden har höga kostnader per besök
och utlån i jämförelse med andra mötesplatser/filialer.
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I nämndens behov och prioriteringar för 2017 (KFN/2016:54) lyftes det att
nämndens verksamheter behöver mer resurser för att möta behov i
prioriterade bostadsområden. Att lämna verksamheten på mötesplats Söder
innebär att nästan 55 000 kr/år och 15 personaltimmar frigörs och kan
omfördelas till platser där behovet är större. 1 Utöver det frigörs också
ytterligare resurser som inte går att särredovisa som arbete kopplat till
programverksamhet, inköp av medier, statistik etc. som utförs på
stadsbiblioteket men har koppling till mötesplats Söder.
Förslaget är att Kultur – och fritidsnämnden lämnar sin del av lokalen och
biblioteksverksamheten på mötesplats Söder för att omfördela resurser,
främst till mötesplats Fröslunda Fröet där behovet är större och där
verksamheten har en fungerande samverkan med andra aktörer i närområdet.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Nuvarande mötesplatsorganisation bedöms som otydlig av utredningen då det finns
en skillnad mellan verksamheter med eller utan biblioteksverksamhet.
Att ta fram en ny mötesplatsorganisation som bygger på renodling utifrån ett
gemensamt uppdrag bidrar till en effektivare organisation och bör i förlängningen
underlätta både utvecklingen av mötesplatser och utvecklingen av
biblioteksverksamheten under Kultur- och fritidsnämnden.
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Baseras på 2015. Den totala siffran är högre då kostnader och merarbete kopplat till mötesplatsen
som utförs på Stadsbiblioteket inte går att särredovisa. Bemanningen består för närvarande av ett
vikariat.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

