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Program 
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla 
vad som ska uppnås inom ett område. Det tar inte ställning till utförande, prioriteringar 
och metoder. Program ska vara långsiktiga och ej tidsbegränsade. Om det ska vara 
kommun- och/eller koncernövergripande ska det beslutas av kommunfullmäktige, i annat 
fall av berörd nämnd. 
 
Plan 
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla kon-
kreta mål och riktlinjer samt vara tidsbegränsad. Om den ska vara kommun- och/eller 
koncernövergripande ska den beslutas av kommunfullmäktige, i annat fall av berörd 
nämnd. 
 
Policy 
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och 
som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål och 
värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas 
av kommunfullmäktige. 
 
 

Riktlinje 
En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god 
kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan vara tidsbegränsade eller ej tidsbe-
gränsade. Om den ska vara kommun- och/eller koncernövergripande ska den beslutas av 
kommunfullmäktige, i annat fall av berörd nämnd. 
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Ämnesområde och bakgrund 
Eskilstuna ska vara en kreativ och inspirerande plats där kultur i olika former 
ges stort utrymme. Kultur är ett samhälles själ och kanske också immun-
försvar. Kulturen för oss samman, ger oss nya berättelser och vidgar våra 
perspektiv så att vi kan lära oss mer om oss själva, om varandra och om livet. 
Med kunskap och insikt om andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet 
och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra människor – en viktig 
framgångsfaktor i utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

 
Kulturpolitiskt program vilar på tre bärande principer som är utgångspunkter 
för Eskilstunas kulturpolitik: kulturens egenvärde, kulturens betydelse för 
demokratin och kulturens kraft i samhällsbygget. 

 
Kulturens egenvärde 
Kultur har en unik förmåga att skapa förståelse, ifrågasätta och skapa sam-
manhang. Kultur är en del av människans natur och har ett eget värde genom 
sin kraft, förmåga och möjlighet. Kultur finns för sin egen skull och är ett mål 
i sig.   

Kulturens frihet är dess signum och det är den som bidrar till samhällets och 
individens utveckling. Kultur är en rättighet för alla att ha tillgång till, kunna 
påverka och delta i. Dess kraft är att utmana och utveckla våra föreställningar 
och tankemönster. Den förmedlar upplevelser som påverkar och berör. Även 
när kulturen utmanar, provocerar och kritiserar måste dess frihet alltid försva-
ras. 

Kulturens betydelse för demokratin  
Kulturens betydelse för det fria ordet och det offentliga samtalet kan inte nog 
understrykas. Genom att lyfta och spegla viktiga samhällsfrågor ur olika per-
spektiv kan kulturen stärka och sprida det ständiga samtal som är förutsätt-
ningen för en levande och stark demokrati. Kultur kan provocera, väcka    
debatt och utmana våra föreställningar. Den kan kritisera, ifrågasätta och ge 
mod att agera. Då bidrar kulturen till fri åsiktsbildning som ligger till grund 
för demokratin. 
 
Kulturens kraft i samhällsbygget 
Kultur skapar möten och överbryggar avstånd mellan människor. Kulturpoli-
tik är en av grundpelarna för en kommuns framgång och utveckling. En lång-
siktigt hållbar samhällsstruktur med ett rikt kulturliv, ett livaktigt föreningsliv 
och stort ideellt engagemang medverkar till sammanhållning och gemenskap. 
Kultur är viktig för att skapa attraktivitet och bidra till lokal trivsel och be-
söksnäring. Kultursektorns kreativitet och innovationskraft främjar sam-
hällets kapacitet till nyskapande lösningar för en hållbar utveckling. 
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Varför ett kulturpolitiskt program 
Kulturpolitik handlar om att skapa möjligheter för alla människor att utöva, 
uppleva och uttrycka kultur. Området omfattar kulturskaparnas villkor och 
människors tillgång till kultur i alla dess former. Programmet beskriver rikt-
ningen för det kulturpolitiska arbetet i kommunkoncernen. Programmet är 
vägledande i samverkan och samarbete inom kommunkoncernen samt med 
aktörer från civilsamhället, näringslivet och akademin.  
 
För att kulturella uttryck ska fungera som en kraft i demokratin och sam-
hällsutvecklingen krävs kulturell och konstnärlig frihet. Det skapas genom att 
politiken ger förutsättningar för kultur och konstnärlig verksamhet men fattar 
inte beslut om det konstnärliga innehållet. Innehållet ska formas fritt av varje 
verksamhet, förening eller fristående kulturaktör. Det är detta som är princi-
pen om armlängds avstånd.  

Definitioner 
Amatörkultur - alla former av icke-yrkesmässiga aktiviteter som kan relateras 
till någon av de etablerade konstarterna. 

Eskilstuna - det geografiska området Eskilstuna kommun, det vill säga 
Eskilstuna, Torshälla och landsbygden. I texten används Eskilstuna. 

Eskilstuna kommunkoncern - med begreppet menas organisationen, det 
vill säga Eskilstuna kommun med förvaltningar samt de av Eskilstuna Kom-
munföretag AB helägda bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna Logistik 
och Etablering AB. I texten används kommunkoncernen. 
 

Fria kulturlivet - till det fria kulturlivet räknas såväl organisationer som en-
skilda aktörer. Det är organisationer som är bildade av medlemmarna själva 
och personer som arbetar på eget uppdrag, utan offentlig huvudman. En stor 
del av det fria kulturlivet bedriver yrkesmässig verksamhet.  

Gestaltad livsmiljö - fokuserar på hur arkitektur, form och design formar 
samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att diskutera och 
lösa samhällets utmaningar.   

Konst och kultur - genom att särskilja konstpolitik och kulturpolitik betonas 
konstens självständiga roll och kulturens demokratiska betydelse. Kulturpoli-
tik har ett medborgarperspektiv medan konstpolitiken fokuserar på konstens 
egenvärde och på konstnärlig kvalitet.  
 

Kultur - ordet används i många olika betydelser. I sin snäva eller estetiska be-
tydelse är kultur liktydigt med konsterna och avser skapande verksamheter 
som film, foto, konst, litteratur, teater, musik med mera. Den vida eller an-
tropologiska betydelsen av kultur är gemensamma normer, traditioner och 
mänskliga aktiviteter. Programmet utgår från den estetiska betydelsen av kul-
tur men betonar även kulturens egenvärde, kulturens betydelse för demokra-



Eskilstuna kommun   4 (15) 
    
    
    

 

 

tin och kulturens kraft i samhällsbygget.  
 

Kulturarv - alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, 
konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namns-
kick, kunskaper etcetera) för mänsklig påverkan. Oavsett om det skrivs i obe-
stämd eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en 
mångfald av kulturarv.  
 

Kulturella och kreativa näringar (KKN) - alla sektorer vars verksamhet 
bygger på kulturella värden och/eller konstnärliga och andra kreativa uttryck. 
I de kulturella och kreativa sektorerna ingår bland annat arkitektur, arkiv, 
bibliotek och museer, konsthantverk, det audiovisuella området (detta inklu-
derar film, television, dataspel och multimedia), materiellt och immateriellt 
kulturarv, design, festivaler, musik, litteratur, scenkonst, förlagsverksamhet, 
radio och bildkonst. 

Kulturhistoriska värden - avser de möjligheter materiella och immateriella 
företeelser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och för-
ståelse av olika skeenden och sammanhang − samt människors livsvillkor i 
skilda tider inklusive de förhållanden som råder idag.  

Kulturmiljö - hela den av människor påverkade miljön. Kulturmiljön omfat-
tar landskapets fysiska innehåll och även immateriella företeelser som ort-
namn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är 
en del av kulturarvet. 

Nationella minoriteter - är judar, romer, samer, sverigefinnar och torneda-
lingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om lands-
dels- eller minoritetsspråk. I språklagen anges att de nationella minoritets-
språken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.  

Offentlig konst - avser konstverk som finns placerade i lokaler eller på plat-
ser som är tillgängliga för allmänheten och som därmed kan beses eller på 
annat sätt upplevas.  

Offentliga rum - avser en plats, byggnad eller lokal dit allmänheten har fritt 
tillträde och kan komma som neutrala besökare. Begreppet offentliga rum 
används som ett samlingsnamn för både inom- och utomhusmiljöer där 
människor rör sig i vardagen. 

Professionell kulturskapare - en person som försörjer sig på sin konst eller 
strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, till exempel 
genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart.  

Spontankultur - avser olika former av kultur som utförs individuellt eller i 
grupp utifrån ett gemensamt intresse men utanför kulturinstitutionerna, det 
fria kulturlivet och de kommersiella aktörerna.  
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Kulturpolitiskt program 
Kopplingen mellan Kulturpolitiskt program och Vision Eskilstuna 2030 är 
stark. Visionen uttrycker en övergripande målsättning som programmet siktar 
mot: 

 
"Det är ingen tillfällighet att vi trivs i Eskilstuna och har kul tillsammans. Vår idrotts- 
och kulturstad har ett starkt föreningsliv samt nöjen och evenemang som berikar oss 
Eskilstunabor och lockar besökare nationellt och internationellt. I våra sammanflätade, 
trivsamma, trygga stadsdelar och samhällen skapar vi tillsammans upplevelser för alla sin-
nen – från myllrande gatuliv till platser för lekfullhet, rekreation och bildning – där vi 
möts, gläds och utvecklas som människor." (Vision Eskilstuna 2030)   

Målområden  
Eskilstuna ligger mitt i en expansiv region. Upplevelsen av stadsrummet blir 
mer avgörande och vilken typ av stadsliv som erbjuds allt viktigare för att 
människor ska vilja bosätta sig i, verka i och besöka platsen. En välmående 
stad är beroende av en välmående landsbygd och vice versa. Det offentliga 
rummet som arena och mötesplats måste fortsätta utvecklas med hög kvalitet 
för att bli attraktivt och inspirerande.  
 
Det globala påverkar det lokala. Eskilstuna påverkas av globala trender som 
värderingsförändring med ökat fokus på jämställdhet och mångfald samt tek-
nikutveckling med ökad digitalisering. Dessa tillsammans med en demografisk 
utveckling med en ökad andel äldre där många har en önskan om ett aktivt liv 
samt en förväntan från människor att kunna ta del av och utöva kultur på 
egna villkor skapar både utmaningar och möjligheter.  
 
I Eskilstuna finns stora utmaningar med skillnader i inkomst och utbildnings-
nivå mellan olika geografiska delar och bostadsområden. Utbildningsnivå och 
inkomst är viktiga faktorer för människors hälsa, levnadsvanor, kulturvanor, 
tillgång till digital teknik och delaktighet i det demokratiska samhället. Föräld-
rarnas bakgrund och livssituation har betydelse för barn och ungas förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig skolgången och ha en berikande fritid. 
 
Utifrån detta har fem målområden identifierats. Områden där kulturens  
potential och värden tillförsäkrar invånarna ett gott liv och är en framgångs-
faktor i utvecklingen av ett hållbart och attraktivt samhälle och Eskilstuna 
som kulturstad.  

 
De fem målområdena är: 

 Tillgängligt och på egna villkor 
 Infrastruktur som möjliggör 
 Livskvalitet hela livet 
 Utveckling och lärande 
 Attraktiv och inspirerande plats 
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Målområde: 
Tillgängligt och på egna villkor  
Människor vill delta och ta del av kultur på sina egna villkor – hur och 
när de själva vill. För att möjliggöra detta krävs ett brett utbud av kul-
tur, såväl organiserad som icke-organiserad, ideell som kommersiell. 
Målet är ett mångfaldigt utbud för en mångfald av människor.  
 
En mångfald av röster, berättelser och uttryck skapar identifikation och 
samhörighet oavsett om det handlar om att utveckla och utöva sina egna 
skapande förmågor eller om att få vara med i en gemenskap som delar 
samma upplevelse. Det är viktigt att kultur utformas så att den är tillgänglig 
för alla, oavsett vem du är.  
 
Alla invånare ska ha likvärdig möjlighet till deltagande i kulturlivet både som 
publik och som kulturutövare. Det innebär att verksamhet ibland måste gö-
ras olika för att det ska bli likvärdigt. Hög kvalitet och konstnärlig förnyelse 
främjas av att det finns en mångfald av aktörer som verkar inom kulturom-
rådet. Eskilstuna ingår sedan 2010 i finskt förvaltningsområde vilket betyder 
att den finsktalande minoriteten har särskilda rättigheter för sitt språk och 
sin kultur.  
 
Lika möjligheter är en nyckelfråga för en rättvis och hållbar stad och lands-
bygd. För att kunna nyttja sina demokratiska rättigheter och delta i kulturli-
vet och det offentliga samtalet på lika villkor är det viktigt att alla människor 
har möjlighet att tillägna sig kunskap, kompetens och bildning. Ett inklude-
rande kulturliv där invånarna har möjlighet att delta och känna sig delaktiga, 
såväl i stad som på landsbygd, gynnar en hållbar samhällsutveckling.  
 
Goda möjligheter att genom kollektivtrafik och säkra gång- och cykelvägar 
ta sig till och från kulturupplevelser bidrar till ökad trygghet och minskad 
klimatpåverkan. Att lokaler och scener för kultur är tillgängliga för olika 
grupper oavsett ålder eller eventuell funktionsnedsättning är en grundläg-
gande förutsättning för att uppnå jämställdhet och jämlikhet.  
 
Mål: 
 Alla invånare oavsett vilka de är och var i kommunen de bor, har möj-

lighet att ta del av och utöva kultur på likvärdiga villkor.  
 Kultur upplevs och skapas i såväl prioriterade stadsdelar som på lands-

bygden.  
 Kulturlivet är medskapande, inkluderande och tillgängligt.   
 Eskilstunas status som finskt förvaltningsområde avspeglas i kulturut-

budet.   
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Målområde: 
Infrastruktur som möjliggör  
Kulturell infrastruktur pekar på allt det som finns till för att stödja och 
möjliggöra kulturskapande. Ett sammanhållet system av platser, lo-
kaler, aktörer samt stöd- och samverkansformer möjliggör utövandet 
och upplevelsen av kultur. Kulturens infrastruktur är både hårda för-
utsättningar som scener, lokaler och utrustning och mjuka förutsätt-
ningar som bemötande, öppenhet, sponsring och bidrag.  
 
Eskilstuna ska vara en aktiv och attraktiv plats där stadens fria kulturliv och 
professionella kulturskapare ges goda förutsättningar att etablera sig, verka 
och utvecklas både i tätort och på landsbygd. Det är viktigt att även skapa 
goda förutsättningar för arrangörer, scener, företag och andra som bidrar till 
att stärka arbetsmarknaden för professionella kulturskapare och kulturella 
och kreativa näringar.  
 
Genom att stärka och förbättra kulturskaparnas villkor skapas förutsätt-
ningar för konstnärlig frihet och kvalitet. Konstnärlig frihet är en utgångs-
punkt inom svensk kulturpolitik där det råder samstämmighet kring att 
konst och kultur ska värderas utifrån konstnärliga kvaliteter och stå fri från 
politiska beslut om konstnärligt innehåll. Föreningar och kulturutövare ska 
stöttas utan att verksamheter och innehåll styrs.  
 
Eskilstuna ska växa med ett livskraftigt kulturliv vilket förutsätter att kultur-
livets behov och förutsättningar blir en självklar del i olika samhällsbygg-
nadsprocesser. Kulturlivet spelar en viktig roll inom stadsdelarna och på 
landsbygden vilket inte minst bibliotek, kulturskola och samlingslokaler är 
goda exempel på.  
 
För att kulturen ska kunna vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft, bidra till samhällsutvecklingen och invånarnas innovationsförmåga 
behövs en kontinuerlig förnyelse inom kulturområdet. Det kräver i sin tur 
att det finns ekonomiska förutsättningar för konstnärlig utveckling. Stödsy-
stemet ska uppmuntra den föreningsorganiserade kulturen, det fria kulturli-
vet, de professionella kulturskaparna och det fria kulturutövandet på egen 
hand. För att säkerställa alla invånares rätt att ta del av och delta i ett brett 
och mångfacetterat kulturliv behövs olika former av subventioner, arran-
görsstöd och metoder för förmedling som är anpassade efter respektive 
konst- och kulturforms förutsättningar. 
 
Kultur skapas även spontant individuellt eller i en grupp utifrån ett gemen-
samt intresse. Det kan vara olika former av kultur som utförs men utanför 
kulturinstitutionerna, det fria kulturlivet och de kommersiella aktörerna. Det 
kan vara teater eller musik men också det mer svårdefinierade, det hybrida 
eller det nya. Spontankultur är ett kreativt fundament för en dynamisk och 
attraktiv plats och bidrar till stadens kulturella livaktighet. 
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Mål:  
 Villkor och kriterier för bidrag och sponsring är tydliga, jämställda och 

transparenta och nya stöd och samverkansformer utvecklas vid behov. 
 Tillgång till ändamålsenliga och tillgängliga platser för kultur finns med i 

planering och byggnation av nya eller växande stadsdelar och områden.  
 Professionella kulturskapare har goda förutsättningar för konstnärligt 

skapande och produktion av nya verk och det finns bra förutsättningar 
för kulturella och kreativa näringar samt kulturaktörer att etablera sig 
och bygga upp sin verksamhet.  

 Det finns goda förutsättningar för spontankultur.  

 
 
Målområde: 
Livskvalitet hela livet  
Konst och kultur ger mervärden genom hela livet. Goda möjligheter 
till ett kulturellt aktivt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälso-
effekter för människor i alla åldrar. Kulturella aktiviteter bidrar till 
upplevd meningsfullhet och goda sociala relationer, konst och kultur 
påverkar människors psykiska och fysiska välmående.  
 
Barn har rätt till kultur. Både till sin egen och till den som vuxna skapar och 
förmedlar. Varje barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. Det innebär bland annat att alla barn har rätt att få ta del av kultur i 
form av till exempel konst, musik, teater, dans, film, spelkultur, litteratur 
och kulturarv. De har även rätt att själva producera kultur i olika former.  
 
Barnkonventionen säger att barn behöver samhällets stöd och skydd, men 
också att barn har rätt att ha inflytande både över sitt eget liv och samhället i 
stort i frågor som berör dem. Konventionen slår fast att varje barn har rätt 
till en meningsfull fritid som de själva får styra över samt rätt att uttrycka sin 
åsikt och få den beaktad. Genom att främja erfarenhetsutbyten samt samla 
och sprida kunskap om metoder och arbetssätt stärks möjligheter till egna 
initiativ och delaktighet för barn, unga och unga vuxna.  
 
Forskningen belyser sambandet mellan kultur och hälsa. I alla stadier av li-
vet är kultur något som kan berika och ha positiv inverkan på hälsan. Inom 
området kultur och hälsa finns forskning om de terapeutiska och hälsofräm-
jande effekterna av kultur inom äldreomsorgen, såsom bild- och konst-
terapi, musikterapi etcetera. Forskningen visar att kulturella aktiviteter för 
äldre bland annat kan bidra till två viktiga faktorer: upplevd meningsfullhet 
och goda sociala relationer samt att de positiva effekterna av kultur styrs av 
att den enskilde äldre har medbestämmande i val av kultur och kulturaktivi-
teter.  
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Mål:  
 Eskilstuna har ett attraktivt kulturutbud och möjliggör för kulturell akti-

vitet hos alla invånare, i alla åldrar både i stad och på landsbygd.  
 Barn och unga har stort inflytande och delaktighet i kulturlivet.  
 Äldre har möjlighet att delta och ta del av ett rikt kulturutbud utifrån 

sina önskemål och behov.  

 
Målområde: 
Utveckling och lärande  
Alla ska erbjudas möjlighet att ständigt förnya sina kunskaper och ut-
vecklas genom hela livet.  
 
Barn lär sig på olika sätt och estetiska lärprocesser kan vara en nyckel till lä-
rande. Förskolans och skolans möjligheter till samverkan med kulturverk-
samheter och att ta del av den pedagogiska verksamhet som utförs inom 
kulturområdet ger stora möjligheter att skapa mervärde i undervisningen. 
När kulturarvet och andra kulturella lärresurser tillgängliggörs fysiskt såväl 
som digitalt erbjuds förskolan och skolan nya verktyg att använda i under-
visningen, vilket kan bidra till förbättrade skolresultat. Samverkan mellan 
skola, de kommunala och regionala kulturinstitutionerna och det profess-
ionella kulturlivet möjliggör kultur och estetiska lärprocesser i skolundervis-
ningen, inklusive fristående skolor. 
 
Minnesinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer har stor betydelse för 
det fria ordet och det offentliga samtalet. Bibliotek är öppna rum i samhället 
för lärande och läsfrämjande samt fungerar som mötesplats. Biblioteken i 
Eskilstuna är en självklar del i arbetet med att främja läsning, bildning och 
intresset för litteratur. Det är viktigt att alla tidigt får möjlighet att möta 
språket och litteraturen för att lägga grunden till läslust och goda läsvanor. 
Att barn och unga får en god relation till den traditionella fysiska boken ut-
gör en viktig kompensatorisk faktor i relation till ett ökat digitalt läsande.  
 
Arkiv och samlingar ska spegla alla invånares historia och samtid. Historien 
ska lyftas fram för omvärlden och aktivt användas för bildning och livslångt 
lärande. Eskilstuna stadsmuseum och stadsarkiv, Arkiv Sörmland och hem-
bygdsföreningar besitter en unik kunskapsskatt om samhällets utveckling 
och har en viktig roll som kunskapsförmedlare.  
 
Kulturskolan har en särskild roll i att utveckla barn och ungas kreativitet 
och skapa en berikande fritid genom kultur. Kulturskolans undervisning är 
viktig för barnets egen utveckling men även för att väcka ett livslångt 
konstnärligt intresse som kan leda till ett professionellt konstnärskap i fram-
tiden.  
 
Eskilstuna har en god grund och stora möjligheter att bygga en kreativ, in-
novativ och attraktiv identitet med konsten som ledstjärna och som en vik-
tig del av samhällsutvecklingen. Genom kulturskolan och Eskilstuna konst-



Eskilstuna kommun   10 (15) 
    
    
    

 

 

museers pedagogiska verksamheter har barn och unga möjlighet att på ett 
lustfyllt vis prova många olika material och tekniker.  
 
Studieförbunden i Eskilstuna är en viktig del av kulturlivet, både som folk-
bildare och som arrangörer av olika kulturevenemang. Folkbildningen ger 
alla invånare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bild-
ning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 
 
Forskning visar att det finns en direkt koppling mellan befolkningens kultu-
rella deltagande och landets förmåga till innovation. I universitetsstaden 
Eskilstuna har kultur ett tydligt samband med kreativitet, bildning, demo-
krati och ett livslångt lärande. Samverkan med Mälardalens universitet 
(MDU) är en viktig faktor.  
 
De offentliga medel som idag tillförs kulturen är en välplacerad investering. 
De resurser som används till konst och kultur är en investering som stärker 
Eskilstunas utvecklings- och innovationskraft. 
 
Mål:  
 Kultur är en självklar och integrerad del i alla skolformer där barn och 

unga har möjlighet till kulturupplevelser och att utveckla sitt kulturutö-
vande.  

 Skolan arbetar med kultur och estetiska arbetssätt inom olika ämnen för 
att nå läroplanernas mål.  

 Kulturupplevelser planeras med barnens och de ungas egna önskemål 
som utgångspunkt.  

 Eskilstunas invånare erbjuds förutsättningar att ta del av digital inform-
ation och tjänster samt ett digitalt kulturutbud på ett likvärdigt sätt. 

 Studieförbunden fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demo-
kratiska möjliggörare.  

 Det finns upparbetade metoder och strukturer för att tillvarata och im-
plementera ny och relevant forskning för att utveckla verksamheter.  

 Det finns goda förutsättningar för att på alla nivåer utvecklas inom sitt 
kulturutövande. 

 
Målområde: 
Attraktiv och inspirerande plats  
Eskilstuna ska vara en attraktiv plats att bo, verka, investera i och be-
söka. Människor flyttar inte längre bara dit jobben finns utan till plat-
ser som upplevs som attraktiva. Ett brett och rikt kulturutbud bidrar 
till att Eskilstuna upplevs som en attraktiv och inspirerande plats.  
 
Kulturen är en motor för att skapa möten mellan olika invånare vilket över-
bryggar såväl sociala som ekonomiska avstånd. Kulturell verksamhet lyfter 
närområden, lockar människor till andra delar av staden, till landsbygden 
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och till prioriterade stadsdelar. En nära regional samverkan är viktig för att 
Eskilstuna långsiktigt ska vara del i ett attraktivt regionalt sammanhang.   
 
Vår omgivning påverkar vårt sätt att leva och det offentliga rummets gator, 
parker, vatten, torg och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla och ut-
formas med inlevelse och omsorg. Spännande miljöer som inspirerar till 
olika kulturaktiviteter och evenemang erbjuder upplevelser som lockar både 
boende i Eskilstuna och besökare från andra städer och länder.  
 
I Eskilstuna, som i många andra städer, sker stora strukturella omvandlingar 
i stadskärnorna. Näthandel och konkurrens från köpcentra gör att den cen-
trala handelns attraktivitet minskar. Butiker i centrum lägger ner eller flyttar 
till köpcentrum och då blir istället mötesplatser i form av ett rikt och lock-
ande kulturutbud en viktig del av det som drar människor tillbaka till stads-
kärnorna. Kulturen är viktig för stadens identitet. Det kan handla om att 
tillvarata det redan byggda, utveckla attraktiva platser med hjälp av konst 
och arkitektur men även att satsa på evenemang med konst, musik och 
andra upplevelser. Kultur är en drivkraft för möten och meningsutbyten 
mellan människor. När professionella kulturskapare och kreativa näringar 
får möjlighet att etablera sig, verka och utvecklas i city skapas stadskärnor 
som blir mötesplatser för människor, för aktiviteter, upplevelser, idéer och 
samtal.  
 
Genom Eskilstunas två konstmuseer, konsten i de offentliga miljöerna, 
samlingarna och depositionskonsten har Eskilstunas konstmuseer stora 
möjligheter att på många olika fronter synas och beröra invånare och besö-
kare. Det finns en lång tradition av att arbeta med konstnärlig gestaltning i 
det offentliga rummet i Eskilstuna. Den offentliga konsten når många invå-
nare och skapar intressanta miljöer.  
 
I Eskilstuna finns unika kulturarvsmiljöer. För att utforma hållbara och at-
traktiva livsmiljöer och besöksmål är det centralt att ta tillvara de kulturhi-
storiska värdena och förena perspektiven på det förflutna, samtiden och 
framtiden. Det finns en stor potential i att bevara, använda och utveckla 
kulturmiljöer. Kulturmiljön är inte statisk utan formas kontinuerligt av 
människors vilja och politiska beslut. 
  
Gestaltad livsmiljö rör både ny och befintlig bebyggelse i städer och på 
landsbygd. Arkitektur, konst, form och design stärker varandra och samver-
kar för att skapa ett hållbart och jämlikt samhälle där alla invånare har möj-
lighet att påverka den gemensamma miljön. 
 
Ett levande kultur- och nöjesliv som både utmanar och lockar samt ett ökat 
samspel mellan besöksnäring och kulturella och kreativa näringar bidrar till 
att öka Eskilstunas och aktörernas attraktions- och konkurrenskraft samt att 
skapa nya arbetstillfällen. Detta i sin tur skapar förutsättningar för kulturliv, 
evenemang, besöksnäring och näringsliv att ömsesidigt ta del av och öka 
den turistekonomiska omsättningen.  
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Att stärka samverkan med den lokala kulturella och kreativa näringen samt 
att främja affärsutveckling hos kulturföretagen är viktiga faktorer. Ett tvär-
sektoriellt samarbete inom kommunkoncernen gällande samverkan med 
kulturnäringen ska främjas. Kommunikation och marknadsföring kring 
konst- och kulturlivet som visar både små- och storskaliga produktioner, 
bredd, spets och innovation marknadsför Eskilstunas kulturliv för både in-
vånare och besökare.  
  
Mål: 
 Eskilstunas gator, parker, vatten och torg används för kulturella uttryck.  
 Ett spännande och mångfacetterat konst- och kulturliv gör Eskilstuna 

till en attraktiv kulturstad för invånare oavsett var de bor, för studenter 
och besökare. 

 Konst, kultur och kreativa näringar i alla dess former gör våra stadskär-
nor till levande och dynamiska platser, dygnet runt.  

 Kulturhistoriska värden bevaras, används, utvecklas och ses som en till-
gång vid utformningen av hållbara och attraktiva livsmiljöer och be-
söksmål.  

 Eskilstuna arbetar aktivt med konstnärlig gestaltning i offentliga rum 
och livsmiljöer och invånarna upplever och möter konst i sin vardag, 
såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden.  

 Arrangörer har goda förutsättningar att förlägga och genomföra kultu-
revenemang i Eskilstuna. Kommunens arenor och scener har god ser-
vice, värdskap och upplevs attraktiva.  

 Det finns goda strukturer för att synliggöra kulturaktiviteter. Alla invå-
nare och besökare ska enkelt kunna ta del av och informera sig om 
Eskilstunas kulturutbud.  

Ansvar och uppföljning  
Programmet gäller för hela kommunkoncernen. Kultur- och fritidsnämnden 
samt Torshälla stads nämnd för sitt geografiska område, har ett stort ansvar 
för att arbeta med kulturfrågor, men hela kommunkoncernen bidrar till ett 
starkare kulturliv i Eskilstuna och därmed attraktivare städer och landsbygd. 
Nämnder och bolag ska arbeta utifrån programmets inriktning och målom-
råden med utgångspunkt i den egna verksamhetens ansvar och uppdrag.  
 
Förvaltningar och bolag kopplar konkreta aktiviteter till programmets mål-
områden och mål. Förvaltningars och bolags aktiviteter blir viktiga paramet-
rar för att följa realiseringen av programmet och rapporteras i samband med 
bokslut.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har uppföljningsansvar av programmet i sin 
helhet och rapporterar till kommunstyrelsen.  
 
 



Eskilstuna kommun   13 (15) 
    
    
    

 

 

Gällande lagstiftning eller annan rättslig reglering 
Bibliotekslagen säger att det i kommuner ska finnas folkbibliotek som är 
tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Bibliotek ska 
verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kun-
skapsförmedling och fri åsiktsbildning, ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt.  

Diskrimineringslagen har som ändamål att motverka diskriminering och 
på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn. Konventionen benämns i dagligt tal ofta 
barnkonventionen. 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning har som syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd 
för viktiga delar av kulturarvet. Det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl en-
skilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.  
 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka 
rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella för-
valtningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga 
kommuner är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter samt 
att skydda minoriteternas språk och kultur. särskilt viktigt är barns och 
ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur.  
 
Museilagen reglerar offentligstyrda museer. I den fastställs att museerna 
skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kul-
turupplevelser och fri åsiktsbildning.  
 
UNESCO:s konvention om skydd för och främjande av mångfalden 
av kulturyttringar, mångfaldskonventionen. Yttrandefrihet och kulturell 
mångfald stärker mänskliga rättigheter och kulturens roll i förhållande till 
andra intressen som exempelvis internationella handelsintressen.  
 
Förhållande till redan fattade politiska beslut  
Arkitektur Eskilstuna – ett program för stärkt arkitektur och stads-
byggnad (SBN/2019:320) ska stödja genomförandet av kommunens upp-
satta mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet genom kvalitativ 
arkitektur och stadsbyggnad.  
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Biblioteksplan för Eskilstuna kommun 2022–2026 (KFN/2021:95) är en 
plan för visioner, mål och inriktning för biblioteksverksamheten i kommu-
nen.  

Nationella kulturpolitiska mål beslutades av riksdagen 2009 och är sty-
rande för den statliga kulturpolitiken och vägledande för kommuner och 
regioner. Målen säger att staten ska främja allas möjlighet till kulturupplevel-
ser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används 
och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samver-
kan samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 
 
Plan för jämställdhet (KSKF/2017:658) styr hur kommunen ska arbeta 
för att främja jämställdhet under perioden 2018–2024.  
 
Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–
2025 (KSKF/2020:280) fastslår att en grundläggande förutsättning för att 
uppnå jämställdhet och jämlikhet i Eskilstuna kommun är att öka tillgäng-
ligheten för olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning.  
 
Policy för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till föreningslivet 
(KSKF/2021:326) fastslår att det samlade stödet ska främja jämställdhet, in-
tegration, folkhälsa, delaktighet och stödja en hållbar utveckling. Resurserna 
ska fördelas likvärdigt, oavsett kön. Stödet ska ge alla möjlighet att ta del av 
fritidsutbudet och kulturlivet i Eskilstuna. Verksamheter som får förenings-
stöd ska främja jämställdhet och mångfald samt motverka alkohol, droger, 
dopning, trakasserier och våld. 
 
Policy för offentlig konst (KSKF/2022:16) säger att konsten ska ingå som 
en naturlig del av den bild Eskilstuna förmedlar lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. Konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet bidrar 
till Eskilstunas identitet och attraktionskraft.  
 
Riktlinjer för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till föreningslivet 
(KSKF/2021:327) uttrycker att det stöd som föreningslivet får från kom-
munkoncernen är ett erkännande av deras samhällsnytta. Det samlade stö-
det ska främja jämställdhet, integration, folkhälsa, delaktighet och stödja en 
hållbar utveckling. Resurserna ska fördelas likvärdigt mellan flickor och poj-
kar, kvinnor och män. 
 
Riktlinjer för Eskilstuna kommuns stöd till studieförbunden 
(KSKF/2021:330) uttrycker att verksamhet som bidrar till att stärka och ut-
veckla demokratin samt gör det möjligt för en ökad mångfald människor att 
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutveckl-
ingen stöds. Vidare att stödja verksamhet som utjämnar utbildningsklyftor 
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och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt breddar intresset 
för och ökar delaktigheten i kulturlivet. 
 
Riktlinjer för offentlig konst (KSKF/2022:17) säger att ett förvaltningsö-
verskridande och transparent samarbete krävs för att säkerställa att arbetet 
med offentlig konst implementeras i utformningen av Eskilstunas gemen-
samma miljöer. Konst ska finnas med som punkt i checklista för utred-
ningsbehov och förstudiefas i projekt som rör mark-, exploaterings- och in-
vesteringsprojekt. 
 
Vision Eskilstuna 2030 (KSKF/2017:544) där målbilderna en hållbar livs-
stil, ett gott liv och ett aktivt och modigt näringsliv beskrivs. I målbilden ett 
gott liv beskrivs bland annat hur ett starkt föreningsliv samt nöjen och eve-
nemang berikar Eskilstunaborna och lockar nationella och internationella 
besökare. Utvecklingsarbete inom kultur är fundamentalt för kommunens 
förflyttning mot målbilderna för Eskilstuna år 2030.  
 
Översiktsplan för Eskilstuna kommun (KSKF/2019:166) har en central 
roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt håll-
bar utveckling när framtidens Eskilstuna med städer och landsbygd ska 
byggas. Att skapa förutsättningar för invånarna att både ta del av och själva 
skapa kultur är framgångsfaktorer för en hållbar utveckling.  
 
 
 


