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Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Jimmy Nordengren (C)
Ullis Sandberg (S)
Nabil Mouchi (S)
Fisun Yavas (S)
Roger Andersson (S)
Marie Brorson (S)
Håkan Stålbert (KD)
Martha Wicklund (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Karolina Wallström (L)
Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande ersättare
Emelie Jaxell (M)

Ersätter Anders Åhrlin (M)

Närvarande ersättare
Kemal Hoso (S)
Ida Eklund (S)
Carina Toro Hartman (S)
Linda Larsson (C)
Susanne Lindholm (KD)
Yngve Alkman (L)
Markus Allard (ÖrP)
Övriga
Peter Larsson
Johan Boklund

Kommundirektör
Kommunsekreterare

Paragraf 44–45 och 54
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Joacim Bock, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

John Johansson (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare
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§ 44 Svar på Remiss - Återstartsutredningens betänkande
"Från kris till kraft – återstart för kulturen" (SOU 2021:77)
Ärendenummer: Ks 1370/2021
Handläggare: Anna Petterssson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har inbjudits att lämna yttrande över Kulturdepartementets
betänkande ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” (SOU 2021:77).
Utredningens uppdrag har varit att sammanfatta konsekvenserna av pandemin
för kultursektorn, identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns
återstart, synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur och att identifiera
strukturella problem inom kultursektorn. Utredningen föreslår ett flertal
åtgärder i syfte att främja kulturens återstart och förstärka kulturens
ekonomiska förutsättningar.
Sista svarsdag är den 16 februari. Örebro kommun har dock beviljats förlängd
svarstid till den 23 mars.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-02
Yttrande, daterat 2022-02-02
Remiss: betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” (SOU
2021:77)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Maria Haglund (M) yrkar på att avstyrka förslaget om kulturcheck och att
yttrandet för övrigt utökas med följande synpunkter:
- Kulturcheck. Vi avstyrker idén om kulturcheckar då vår uppfattning är att dessa inte
sänker tröskeln för deltagande i kulturlivet och därmed inte når varken önskat syfte eller
effekt. De 585 miljoner kronor som föreslås att avsättas till kulturcheckar kan göra mer
nytta för kulturen om de används för direkta riktade stöd.
- Lagstadgad kulturskola. Vi anser att ett arbete vars syfte är att utreda om en
lagstadgadkulturskola saknar relevans. De kommunala skolorna ska vara frivilliga och icke
lagstiftad kommunal verksamhet. Det finns en stor risk med följdeffekter så som minskade
möjligheter för kommunen att driva kulturskola efter lokala förutsättningar och behov med
likformig som konsekvens varför vi avstyrker förslaget.
- Äldres kultur. En viktig grupp som drabbats hårt av pandemin och uteblivna
kulturupplevelser är äldre och funktionsnedsatta som isolerats från omgivningen. Vi anser
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att denna grupp inte lyfts fram i den grad som de förtjänar och önskar därmed en
omfördelning av medel med fokus på denna grupp.
- Svenska kyrkan. En stor aktör inom kulturen är Svenska kyrkan och andra
trossamfund. Vi anser att de har en alldeles särskild möjlighet att bidra till att understödja
kulturlivet och att de bör involveras, inte exkluderas, i återstarten av kulturen.
Karolina Wallström (L) yrkar på att i remissvaret lägga till följande:
att det inte finns någon relevans i att utreda om en lagstadgad kulturskola. Den ska vara
fortsatt frivillig och för kommunen flexibel.
Helena Ståhl (SD) yrkar på att med följande inspel inarbetade i yttrandet anta
detsamma och överlämnade det till Kulturdepartementet:
Det finns många idéer från Återstartsutredningen om hur kultursektorn ska komma igång
igen efter nedgången i kulturkonsumtion. Förslaget till remissvar på Återstartsutredningens
betänkande är i mångt och mycket balanserat, men Sverigedemokraterna saknar
diskussionen om efterfrågan i detsamma. Vi menar att det bör påtalas i svaret från Örebro
kommun att stöd ska tilldelas de aktörer vilkas produktion det finns en faktisk efterfrågan
på. Det är kultur som tilltalar den breda massan som ska prioriteras när det handlar om
bidrag från det offentliga, snarare än provocerande samtidskonst med en smal målgrupp. Det
bör dessutom framgå i yttrandet att det är viktigt att enskilda bedömningar görs av
verksamheterna innan skattemedel tilldelas dem. Det är ändå allas våra pengar det handlar
om.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut i sin
helhet, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och därutöver
tilläggsyrkanden från Maria Haglund (M), Karolina Wallström (L) och Helena
Ståhl (SD). Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs
mot varandra i helhet. Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M), Cecilia Askerskär Philipsson (M) och
Emelie Jaxell (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Maria
Haglunds (M) tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget tilläggsyrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget tilläggsyrkande.
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§ 45 Remiss - Förslag till kvalitetskrav och riktlinjer för
uteserveringar i Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 277/2022
Handläggare: Liselotte Bergqvist
Ärendebeskrivning

Det har blivit alltmer populärt att ordna och besöka uteserveringar i Örebro.
För att kunna möta nya intressen och förändringar i stadsmiljön behöver
villkoren för uteserveringarna ses över. Det är viktigt att stadsmiljön ska
uppfattas attraktiv och därmed behöver frågor kring gestaltning, tillgänglighet
och säkerhet aktualiseras.
Målet med att uppdatera kvalitetskraven och riktlinjerna är att värna
stadsmiljöns attraktivitet, att möjliggöra för fler uteserveringar och andra
funktioner samt att kommunen ska upplevas tydligare i sin handläggning.
De uppdaterade kvalitetskraven och riktlinjerna kommer att gälla från och med
säsongen 2023 (för möbleringszoner på Stortorgets nedre del preliminärt från
och med säsongen 2026).
Remissperiod är från den 4 februari till och med 11 mars 2022. Förlängd
svarstid är beviljad till och med den 22 mars 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08
Yttrande, daterat, 2022-03-08
Remissförslag – Uteserveringar i Örebro - kvalitetskrav och riktlinjer, Sam
1072/2017 daterad 2022-01-17
Remissmissiv, daterat 2022-02-04.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.
Därutöver finner ordförande att det finns ett yrkande från Martha Wicklund
(V) om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Ordförande ställer
yrkandet under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Yttrandet antas och överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 54 Fyllnadsval
Ärendenummer: Ks 184/2022
Ärendebeskrivning

Thord Andersson (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling
(KSU).
Beslutsunderlag

Avsägelse, 2022-01-24
Förslag till beslut

1. Susanne Lindholm (KD) väljs till ny ledamot i Kommunstyrelsens utskott
för hållbar utveckling (KSU) efter Thord Andersson (KD).
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

John Johansson (S) yrkar på att välja Susanne Lindholm (KD) till ny ledamot i
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete (KSUS) efter
Marlene Jörhag (KD)
Proposition

Ordförande finner att det utöver förslag till beslut finns ett yrkande om att
välja Susanne Lindholm (KD) till ny ledamot i Kommunstyrelsens utskott för
socialt förebyggande arbete (KSUS) efter Marlene Jörhag (KD). Ordföranden
ställer förslagen under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt dessa.
Beslut

1. Susanne Lindholm (KD) väljs till ny ledamot i Kommunstyrelsens utskott
för hållbar utveckling (KSU) efter Thord Andersson (KD).
2. Susanne Lindholm (KD) väljs till ny ledamot i Kommunstyrelsens utskott
för socialt förebyggande arbete (KSUS) efter Marlene Jörhag (KD).
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Ärende 7
Ärendenummer: Ks 1370/2021
Remissvar "Från kris till kraft - återstart för kulturen"

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
2022-03-22

Återstart av kulturen
En väl utvecklad och tillgänglig ku ltur är en viktig del av örebromoderaternas politik. Detta hindrar
inte att pengar för att utveckla och stärka kulturen ska användas på ett sett som ger god effekt i rätt
grupper och att det kommunala självstyret ska inte åsidosätts. Av dessa anledningar önskar
örebromoderaterna lämna följande synpunkter.
•

•

•

•

Kulturcheck. Vi avstyrker iden om kulturcheckar då vår uppfattning är att dessa inte sänker
tröskeln för deltagande i kulturlivet och därmed inte når varken önskat syfte eller effekt.
De 585 miljoner kronor som föreslås att avsättas till kulturcheckar kan göra mer nytta för
kulturen om de används för direkta riktade stöd.
Lagstadgad kulturskola. Vi anser att ett arbete vars syfte är att utreda om en lagstadgad
kulturskola saknar relevans. De kommunala skolorna ska vara frivilliga och icke lagstiftad
kommunal verksamhet. Det foms en stor risk med följdeffekter så som minskade
möjligheter för kommunen att driva kulturskola efter lokala förutsättningar och behov med
likformig som konsekvens varför vi avstyrker förslaget.
Äldres kultur. En viktig grupp som drabbats hårt av pandemin och uteblivna
kulturupplevelser är äldre och funktionsnedsatta som isolerats från omgivningen. Vi anser
att denna grupp inte lyfts fram i den grad som de förtjänar och önskar därmed en
omfördelning av medel med fokus på denna grupp.
Svenska kyrkan. En stor aktör inom kulturen är Svenska kyrkan och andra trossamfund. Vi
anser att de har en alldeles särskild möjlighet att bidra till att understödja kulturlivet och att
de bör involveras, inte exkluderas, i återstarten av kulturen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att Kommunstyrelsen beslutar

att
att

avstyrka förslaget om kulturcheck
yttrandet för övrigt utökas med Moderaternas synpunkter enligt ovan

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

g

~ ternas grupp i Kommunstyrelsen

Maria Haglufj-j_

TILLÄGGSYRKANDE
/ RESERVATION

Liberalerna

KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-22
Ärende: Ks 1370/2021

Återstart av Kulturen
Människor behöver kultur för att leva. Liberalerna har alltid försvarat kultur och har under
pandemin med oro följt hur kulturutövare och kulturkonsumenter har blivit berövade detta
livselixir.
Liberaler tillstyrker det mesta i förslaget ”Från kris till kraft-återstart för kulturen”.
Det behövs både resurser och nytänk för att kickstarta kultur utifrån det läge som den nu
befinner sig i.
Varje kommun är unik utifrån storlek, behov och förluster. Det är därför av största viktigt att
kommuner ges möjlighet till att styra över de resurser som tillförs dem.
Vi har dock ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag till remissvar. Ett förtydligande av
Liberalerna i Örebros åsikter om förslaget.
-

Att det inte finns någon relevans att utreda om en lagstadgad kulturskola. Den ska
fortsatt vara frivillig och för kommunen flexibel.

Faller Liberalernas yrkande på avslag så är detta yrkande tillika en reservation
Örebro 2022-03-21
Karolina Wallström (L)
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Yrkande – Svar på Remiss - ”Från kris till kraft – återstart för kulturen”

Orebro

Yrkande
Ärende: Svar på Remiss - Återstartsutrednigens betänkande ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” (SOU 2021:77)
Ärendenummer: Ks 1370/2021
Datum: 2022-03-22

Stödjas den som stödjas bör!
Det finns många idéer från Återstartsutredningen om hur kultursektorn ska komma igång igen efter nedgången
i kulturkonsumtion. Förslaget till remissvar på Återstartsutredningens betänkande är i mångt och mycket
balanserat, men Sverigedemokraterna saknar diskussionen om efterfrågan i detsamma. Vi menar att det bör
påtalas i svaret från Örebro kommun att stöd ska tilldelas de aktörer vilkas produktion det finns en faktisk
efterfrågan på. Det är kultur som tilltalar den breda massan som ska prioriteras när det handlar om bidrag
från det offentliga, snarare än provocerande samtidskonst med en smal målgrupp. Det bör dessutom framgå
i yttrandet att det är viktigt att enskilda bedömningar görs av verksamheterna innan skattemedel tilldelas dem.
Det är ändå allas våra pengar det handlar om.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
-

Att med ovanstående inspel inarbetade i yttrandet anta detsamma och överlämna det till
Kulturdepartementet.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen
Helena Ståhl (SD)
Ledamot

_____________________________________________________________________________________________________

Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se

Sid. 1 (1)

Datum: 2022-03-22
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

8. Remiss - Förslag till kvalitetskrav och
riktlinjer för uteserveringar i Örebro kommun

Att kommunen ska vara tillgänglig för både örebroare och besökare
är för Vänsterpartiet en självklarhet. Personer med
funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att röra sig i staden
både vinter och sommar.
Att intresset för uteserveringar ökat i kommunen ser vi som positivt.
Däremot anser vi att detta inte på något sätt får hindra eller försämra
för personer med funktionsnedsättning.
Vi har tidigare påtalat hur tillgängligheten runtom uteserveringar har
försämrats för framförallt rullstolsburna eller synskadade som har
haft svårt att komma runt och navigera mellan uteserveringar.
Vänsterpartiet har tillsammans med DHR tidigare visat på hur det
funnits brister i tillgängligheten och att Boverkets allmänna råd om
gångbanor inte har följts.
Vi ställer oss därför positiva till att Kommunala tillgänglighetsrådet
lämnar ett eget yttrande och räknar med att deras synpunkter väger
tungt i sammanhanget.

Martha Wicklund (V)

