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Svar på medborgarförslag - Återuppsätt väggfris
som tidigare satt på SE-bankens hus
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att åter sätta upp den väggfris som tidigare satt på SEbankens hus, har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Medborgarförslaget är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Förslagsställare föreslår att väggfrisen ska sättas upp på lämplig plats i Eskilstuna,
den beskrivs som vacker och informativ samt att väggfrisen har används som
utgångspunkt för stadsvandringar för att den ger en överblick över Eskilstunas
historia.
Det pågår ett arbete med att hitta en lämplig placering för väggfrisen.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med
stadsbyggnadsförvaltningen för att hitta en lämplig central placering av väggfrisen
så att så många som möjligt kan ta del av den. Utgångspunkten är att utgå från de
ombyggnationer som genomföras i centrala delarna av Eskilstuna med fokus på
stråket som går från centralstationen ner via Drottninggatan förbi Mälardalens
högskolas nya campus ner mot Munktellstaden.
Finansiering
Beroende på placering av väggfrisen kommer kostander för förankring, ev.
belysning och dylikt att tillkomma.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kultur är gemenskap och betydelsefull för stadens och landsbygdens identitet.
Arkitektur, formgivning och design är en del av vår kultur och vårt samhälle.
Offentlig konst och utsmyckning bidrar till kulturella upplevelser i vardagen och
till en attraktiv stad.
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§ 28
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Återuppsätt väggfris som tidigare satt
på SE-bankens hus (KSKF/2018:21)
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att åter sätta upp den väggfris som tidigare satt på SEbankens hus, har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd
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