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Missiv - Kultur-och fritidsnämndens delårsrapport 1
jan-mars 2018
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 jan-mars 2018 och
översänder den till kommunstyrelsen
2. Kultur- och fritidsnämnden antar målnivåer för nyckeltal 2018 enligt
förslag

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2018 - och
mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv
stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som
folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen.
Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker
inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra.
Under det första kvartalet har merparten av alla åtaganden påbörjats. Det är dock en
utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna.
Strategin är att arbeta med främjande arbete med låga trösklar så att flera invånare
har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Barn och unga är en prioriterad
målgrupp och nämnden ser att det är viktigt att skapa möjligheter och
förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar. En viktig
del i arbetet är att påbörja implementeringen av de idrotts- och kulturpolitiska
handlingsplanerna. Arbetet kommer att pågå under flera år. Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter fortsätter sitt främjande och förebyggande arbetet i
kommunens prioriterade stadsdelar. Genom att skapa fritidsverksamhet i nära
anslutning till flickors och pojkars hemmiljö ökar deras möjligheter att delta.
Under 2018 påbörjas fler större utredningar inom kulturområdet. En utrednings ska
undersöka hur musikskolan ska utvecklas till en kulturskola. Kommunstyrelsen
leder ett fortsatt utredningsarbete om kongresshall/kulturhus. I det arbetet ska
kultur-och fritidsnämnden ansvara för en fördjupad behovskartläggning avseende
våra egna kulturverksamheters behov. Det är även planerat att genomföra en
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översyn av bibliotekets infrastruktur. En fördjupad förstudie av ett allaktivitetshus i
Fröslunda pågår. Förstudien fokuserar på hur innehållet i huset ska skapas för att
möta upp behov som finns i området med även hela kommunen. I processen
inkluderas invånare och olika aktörer i civilsamhället, näringslivet och andra delar
av den offentliga sektorn för att skapa delaktighet i utformandet av innehållet samt
att lyssna in behov och önskemål från olika grupper i samhället.
Folk och kultur gick av stapeln i februari och besöktes av ca 1500 personer.
Upplevelsen var att eventet fick stort gensvar från hela landet samt att det var en
hög grad av rapportering i media kring kulturkonventet. Förvaltningens
medarbetare var mycket delaktiga i konventet, dels som lokala samordnare och dels
i kontakten med arrangörerna. Arrangörens utvärderingsenkät var övervägande
positiv och mycket beröm har även framförts till Eskilstuna kommun.
Ung Fritid och Mötesplatser har invigt Verkstan på MunktellArenan.
Verksamheten ska erbjuda en kreativ plats för skapande och rörelse, där ungdomar
tillsammans kan förverkliga sina idéer och drömmar.
Det statliga lovstödet har utökats under 2018 att gälla för alla lov. Anslaget som
ska fördelas av Eskilstuna kommun som lovstöd under 2018 är 5 015 000 kronor
för sommarlovet och 6 272 000 kronor för övriga lov. Arbetet samordnas av kulturoch fritidsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 1 2018 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 19 april 2018.
Rapporten är utformad utifrån anvisningar från kommunledningskontoret.
Delårsrapporten består av en huvudsaklig rapport som beskriver statusen på kulturoch fritidsnämndens åtaganden under 2018.
Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari-mars 2018 och
översända den till kommunstyrelsen.
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Målnivåer för nyckeltal 2018
Område
Kultur

Nyckeltal
Antal besök
Konstmuseet

Målnivå 2018
25 000

Fördelat kön
-

Kultur

Antal pedagogiska
besök konstmuseet

1000

-

Kultur

Antal elevplatser i
Musikskolans
ämneskurser
Antalet konserter
genomförda av
Musikskolan
Antal besökare
Eskilstuna
Stadsbibliotek
Antal besök
stadsmuseet

1500

50 % flickor
50 % pojkar

120

-

590 000

-

98 000

-

Ung Fritid och
mötesplatser

Antal besökare Ung
Fritid (fritidsgårdar och
ungdomsverksamhet)

71 500

Ung Fritid och
mötesplatser

Antal besökare
Mötesplatser

37 500

Andel flickor 35
%
Andel pojkar 65
%
Andel
kvinnor/flickor
50 %
Andel män/pojkar
50%

Kultur
Kultur
Kultur

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Torshälla stads nämnd

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Annika Einarsson
tf. Ekonomichef
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