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Datum

2019-05-22
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 13.00

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Se bilagd förteckning

Övriga närvarande

Mathias Brandt, kanslichef

Justerare

Ulrika Jonsson och Katja Ollila

Justeringens plats och tid

Omedelbar

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mathias Brandt

Ordförande
Johan Stolpen
Justerare
Ulrika Jonsson

Katja Ollila

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mathias Brandt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-06-14
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Beslutande
Annalena Järnberg, ordf.
Allan Myrtenkvist
Kent Grängstedt
Vivianne Petersson
Ulrika Jonsson
Cecilia Albertsson
Johan Stolpen
Katja Ollila
Alf Wikström
Fredrik Dahlberg
Lars-Göran Zetterlund

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
S
M
M
M
V
V
V
SD
C

Ali Reza Haidari (S)

Tobias Nygren (C)

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Yttrande remiss förslag på ny regional kulturplan 20202023, dnr KS 19/00118
Beslutsunderlag
Remissversion Örebro läns kulturplan 2020-2023, daterad 2019-03-14.
Förslag till remissyttrande, daterat 2019-04-29
Ärendet
I mars inkom en remissversion av förslag till en regional kulturplan för
Örebro län 2020-2023.
Senast den 17 maj ska samtliga remissvar vara Region Örebro län tillhanda
dock har Hällefors fått förlängd svarstid till 22 maj. Det för att hinna behandla
förslag till remissvar i kommunstyrelsen. Då remissvaret ska in samma dag
som KS tar beslut bör det direktjusteras och mailas in till regionen. På grund
av den korta svarstiden, utskick till berörda internt i kommunen för
synpunkter, och att den ej heller ligger i fas med kommunens formella
tidsplan för beslut, så föredras förvaltningens förslag till remissvar på
allmänna utskottets möte 2 maj.
Förvaltningen lämnar ett förslag till yttrande från de interna synpunkter samt
diskussioner som framkommit om förslaget till Örebro läns kulturplan 20202023. Den regionala kulturplanen är ett politiskt styrdokument. Kulturplanen
är det verktyg de förtroendevalda i regionen har för att prioritera och styra
regionalt finansierad kultur.
De regionalpolitiska målsättningarna Solidarisk fördelad kultur och Kultur
och hälsa, tillsammans med den regionala strategins fokus på hållbarhet leder
till övergripande prioriteringar och sammanfattar utvecklingsmålen i
kulturplanen.
Förvaltningen har valt att främst fokusera synpunkter och svar på Solidarisk
fördelad kultur utifrån ett landsbygdsperspektiv och utifrån barn- och ungas
rätt till kultur.
Ekonomi

Ekonomin för kommunen kommer att vara kostnadsneutral utifrån tagen
budget. Däremot yttrar kommunen sig i frågor som kan medverka till en
lägre kostnad för kommunen. Exempelvis kostnadsutjämning,
samordningsvinster och effektivare nyttjande av regionens befintliga
resurser.
Folkhälsa

I förslag till kulturplan lyfter regionen fram samverkan mellan hälso- och
sjukvård och kulturområdet i länet. Det finns sedan tidigare en
överenskommelse med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund/SISU
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund om samverkan för god,
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Allas rätt till kultur.
Samverkan

Förvaltningens förslag till beslut
Anta yttrandet som remissvar på förslag till Örebro läns kulturplan 20202023.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och
fritidschef Kicki Johansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson
tillför kortfattat.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och BellaMaria Kronman (V) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta yttrandet som remissvar på förslag till Örebro läns kulturplan 20202023.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Johan
Stolpen (V) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Anta yttrandet som remissvar på förslag till Örebro läns kulturplan 20202023.

Exp till
Kicki Johansson
Justerandes sign
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