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Ärendebeskrivning
Region Örebro Län har tagit fram ett förslag till Regional kulturplan för åren
2016 - 2019. Förslaget har skickats på remiss till bland annat Kulturnämnden.
Kulturplanen kan ur ett perspektiv betraktas som regionens ansökan om
statliga medel för kulturinstitutioner och kulturkonsulenter inom
samverkansmodellen. Denna modell är en nationell kulturpolitisk reform som
syftar både till att öka det regionala inflytandet och den statligt finansierade
kulturen på regional nivå samt till att utveckla dialogen och samverkan mellan
nationella, regionala och lokala kulturaktörer.
Kulturplanen har även som mål att fungera som en plan för länets
gemensamma, både redan initierade och planerade, kulturutveckling med
specificerade utvecklingsmål. I detta sammanhang bedöms samverkan mellan
Region Örebro Län, länets kommuner, det civila samhället och kulturaktörer
vara nödvändig för att målen ska uppnås.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Remiss av Örebro läns kulturplan 2016-2019" (2015-0604)
- Regional kulturplan i Örebro län 2016 - 2019 (remissversion)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden beslutar att som remissvar på den regionala kulturplanen
överlämna tjänsteskrivelsen "Remiss av Örebro läns kulturplan 2016-2019"
(Km 268/2015, daterad 2015-06-04).
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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Yrkande
Börje Ström (FP), Lennart Carlsson (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun
Kornblad (M) och Niclas Persson (MP) yrkar på att Kulturnämnden ska anta
FP:s, M:s och MP:s remissvar.
Behcet Barsom (KD) yrkar på att Kulturnämnden ska besluta i enlighet med
förvaltningens förslag med ändringen att skillnaden mellan den HBTQcertifiering som regionbiblioteket ska verka för jämfört med den HBTcertifiering som Örebro kommuns stadsbibliotek verkar för ska strykas ur
förvaltningens förslag till remissvar.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer yrkandena under proposition och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med
ändringen att ovan nämnda stycke stryks.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således
1. Kulturnämnden beslutar att som remissvar på den regionala kulturplanen
överlämna tjänsteskrivelsen "Remiss av Örebro läns kulturplan 2016-2019"
(Km 268/2015, daterad 2015-06-04) med ändringen att stycket kring HBTcertifiering stryks.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Börje Ström (FP), Lennart Carlsson (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun
Kornblad (M) och Niclas Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget inlämnat remissvar.

Gustav Axberg, sekreterare

Behcet Barsom, ordförande

Kåge Svensson, justerare
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