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Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Att kommunen upplåter och
ställer i ordning Black-Boxar och rep- och träningslokaler
för kulturlivet, förslagsvis i Nithammaren 8
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Den 2 juni 2016 lämnades ett medborgarförslag in till kommunfullmäktige om att ställa i ordning
Black-Boxar samt rep- och träningslokaler för kulturlivet i ett kulturhus. Förslag på plats att
skapa detta kulturhus är i Nithammaren 8 som ägs av Kommunfastighet. Medborgarförslaget
skickades till kultur- och fritidsnämnen för beslut. Nämnden anser att medborgarförslaget är
besvarat.

Ärendebeskrivning
Den 2 juni 2016 lämnades ett medborgarförslag om att ställa i ordning Black-Boxar samt repoch träningslokaler för kulturlivet i ett kulturhus. Förslag på plats att skapa detta kulturhus är i
Nithammaren 8 som ägs av Kommunfastighet. Detta med hänvisning till att kulturlivet, precis
som idrotten, behöver lokaler att träna och repetera i. De lokaler som existerar för lokala
teatergrupper att hyra är inte ändamålsenliga för repetition enligt förslagställaren.
Medborgarförslaget skickades till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kultur och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att det kommer in medborgarförslag som gör att
nämndens verksamheter kan utvecklas och bidra till att främja en berikande kultur och fritid.
Eskilstuna kommun arbetar aktivt med att utveckla Eskilstuna som kulturstad och använder de
nationella kulturpolitiska målen som vägledare i arbetet. Eskilstuna vill främja allas möjligheter till
kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
En Black-Box är en speciell, modern och flexibel form av scenrum som kan varieras på valfritt
sätt utan den traditionella strikta uppdelningen mellan scen och salong. Kultur- och
fritidsnämnden håller med om att det är viktigt att kulturlivet har lokaler för repetition. Kulturoch fritidsnämnden ansvarar idag för flera olika scener för både musik och teater.
Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 innehåller ett antal strategiska mål för hållbar utveckling,
där social uthållighet är en av dessa. En övergripande process kopplad till social uthållighet är att
tillgodose behovet av kultur och berikande fritid. För att säkra ett jämlikt kultur- och fritidsutbud
samt bidra till social uthållighet i prioriterade områden, fortsätter därför arbetet med främjande
och förebyggande insatser där behoven är som störst.
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Planen är att under 2017 initiera arbetet för ett allaktivitetshus i Fröslunda, som skulle kunna vara
en plats för bildning, kulturverksamhet och på samma gång en samlingslokal och mötesplats. En
fördjupad förstudie krävs för arbetet, och förslaget om att upplåta en Black-Box skulle kunna
vara en del i detta. Förslaget kan beaktas i den fördjupade förstudien som inleds under 2017.
Medborgarförslaget anses som besvarat.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kulturen och dess olika uttryck spelar en central roll för utvecklingen av människan, demokratin
och hela samhället. Kulturen ger oss upplevelser och skapar sammanhang och mening genom
olika konstnärliga uttryck.
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