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Missiv - Kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsberättelse 2015
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2015
med tillhörande handlingar och översänder dem till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att följande åtaganden som ej
uppnåtts/avslutats under 2015 överförs till drift för fortsatt arbete på
enhetsnivå:
a) Målet är att under 2015 ta fram en strategisk kulturförsörjningsplan
för att nå alla elever under sin skolgång med olika pedagogiska
kulturaktiviteter. Planen stäcker sig från årskurs ett i grundskolan till
årskurs nio.
b) Målet 2015 är att kartlägga och vidarutveckla nämndens arbete för
att barn och unga (flickor och pojkar) i olika målgrupper ska få
möjlighet till en berikande fritid.
c) Under 2015 genomförs en utvärdering av den idrotts- och
kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna rör sig och Eskilstuna
växer tillsammans. Revidering av handlingsplanerna påbörjas under
2015.
d) Under 2015 utreds pensionärsorganisationernas behov av lämpliga
lokaler. Utredningen sker i samverkan med pensionärsföreningarna.
e) Under 2015 påbörjas arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för
MunktellArenan.
f) Utifrån kartläggning 2014 av nämndens anläggningar sker ett
pilotprojekt för att arbeta fram metoder för att minska
energiförbrukningen på anläggningarna. Arbetet sker i samverkan
med aktörer i civilsamhället.
g) Kartlägga vilka brukarenkäter som genomförs i nämndens
verksamheter.
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3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att åtagandet En
Servicedeklarationer för nämndens mötesplatser tas fram under 2015
övergår i utredningen mötesplatser och biblioteksfilialer.
4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att åtagandet Under 2015 påbörjas
en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för att inrätta en
kommunal kulturcheck. Arbetet sker i samverkan med TSN, KS, kommunala
bolag ej genomförs.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för 2015 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 23
februari 2015. Verksamhetsberättelsen är utformad enligt anvisningar från
kommunledningskontoret. Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna
verksamhetsberättelsen för 2015 med samtliga tillhörande handlingar och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Av 33 åtaganden bedöms 16 vara klara, 13 vara pågående/ej avslutade, 4 ej
påbörjade/försenade.
Det ekonomiska utfallet för 2015 var ett överskott på 2,2 miljoner kronor.
Två stora uppdrag, Utredningen om kulturhus och utvärderingen av föreningsstöd,
flyttades över från 2015 till 2016 i samband med antagande av Kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsplan 2016.

Verksamhetsberättelsen innehåller följande handlingar:
 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2015
 Sammanställning av internationell verksamhet 2015 (bilaga 1)
 Planerad internationell verksamhet 2016 (bilaga 2)
 Redovisning för säkerhetsarbetet 2015 (bilaga 3).
 Rapport EM i friidrott för juniorer 2015 (bilaga 4).
 Trafikljusrapport -Skador och incidenter (bilaga 5)

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Sara Nordlund
Utvecklingsstrateg

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2016-02-05 /

3 (3)

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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