Ks 1465/2017

Protokoll

Kommunstyrelsen
2017-12-05
Datum:
Klockan: 14.15 – 14.35, ajournering 14.25-14.30
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Kenneth Nilsson (S)
Ullis Sandberg (S)
Jessica Ekerbring (S)
Fisun Yavas (S)
Linda Smedberg (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Murad Artin (V)
Maria Haglund (M)
Sara Richert (MP)
Daniel Edström (SD)
Karolina Wallström (L)
Tjänstgörande ersättare
Marlene Jörhag (KD)
Niclas Persson (MP)
Yngve Alkman (L)

Ersätter Lennart Bondeson (KD).
Ersätter Johan Kumlin (M).
Ersätter Anders Åhrlin (M).

Närvarande ersättare
Camilla Andersson (S)
Marie Brorson (S)
Lars Johansson (C)
Övriga
Anne Andersson, kommundirektör
Anna Pettersson, planerare
Mats Guldbrand, kommunsekreterare

Paragraf 238-238

Lena Claeson, sekreterare
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Justerat den 5 december 2017

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Daniel Edström (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 december
2017.
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§ 238 Svar på remiss från Kulturnämnden om
Kulturpolitiskt program
Ärendenummer: Ks 128/2016
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Kulturpolitiken är Örebro kommuns medel för att arbeta strategiskt och
hållbart med de kulturella resurserna så att de gynnar
samhällsutvecklingen. Den knyter därmed an till flera områden inom
samhällsplaneringen som demokrati, hållbar tillväxt, lärande, bildning,
stadsplanering, näringslivsutveckling, miljö, klimat och folkhälsa. För att
beskriva detta strategiska arbete inom kulturpolitiken har Kulturnämnden
tagit fram ett förslag till ett reviderat kulturpolitiskt program för hela
Örebro kommun. Kulturnämnden planerar att anta det reviderade
kulturpolitiska programmet under våren 2018 innan Kommunfullmäktige
tar ställning till programmet under sommaren/hösten 2018.
Kommunstyrelsen har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget till
Örebro kommuns kulturpolitiska program.
Kulturpolitiken knyter an till flera områden inom samhällsplaneringen och
ska uppmuntra kommuninvånaren att delta i kulturella aktiviteter.
Programmet ska vara ett stöd för beslut när det gäller de prioriteringar som
ska göras så att alla invånare ska kunna ta del av och skapa kultur. Vidare
ska programmet visa på inriktning, strategier och mål för kulturpolitiken
under perioden 2018-2022.
Ett övergripande mål är att de kommunala kultursatsningarna och
prioriteringarna ska ses som investeringar och drivkrafter som bidrar till att
skapa reflekterande individer som förstår sig själv och andra. Satsningarna
ska ge förutsättningar för att stärka invånarnas kreativitet och fantasi. Det
handlar om att försöka skapa engagemang hos invånarna och samtidigt
fungera som verktyg för social sammanhållning mellan människor med
olika bakgrund och förutsättningar. Delaktighet, tillgänglighet och
samverkan är både mål och medel för att genomföra programmet.
Kommunstyrelsen är i huvudsak positiv till förslaget till kulturpolitiskt
program och ställer sig bakom det som helhet. Kommunstyrelsen lämnar
dock övergripande såväl som mer specifika synpunkter, bland annat utifrån
ett hållbarhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-01
Remiss Kulturpolitiskt program
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturnämnden.
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2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggning kl. 14.25. Sammanträdet
återupptas kl. 14.30.
Yrkande
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med tillägget att remissvaret om det Kulturpolitiska programmet
kompletteras med följande mening: ”Kommunstyrelsen anser att det
kulturpolitiska programmet även bör inkludera ett resonerande avsnitt om
kultursponsring och vilka principer och riktlinjer som ska gälla när
kommunen samverkar med näringslivet vid medfinansiering av kulturen”.
Maria Haglund (M), Murad Artin (V) och Kenneth Nilsson (S) yrkar bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Sara Richerts (MP)
tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
reviderade förslag samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande under
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturnämnden, med
tillägget att Kommunstyrelsen anser att det kulturpolitiska programmet
även bör inkludera ett resonerande avsnitt om kultursponsring och vilka
principer och riktlinjer som ska gälla när kommunen samverkar med
näringslivet vid medfinansiering av kulturen.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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