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Kf §9  Dnr:  KS.2013.76 864      
  
Motion om Internationella teatern på Trasten  
  
Ärendebeskrivning 
Ann-Katrin Strand (FP) har lämnat in en motion om en internationell teater på 
Trasten, daterad den 30 januari 2013. 
 
I vår kommun har vi en stor grupp människor med bakgrunder i andra länder och 
kulturer. Motionären menar att det vore av stort värde att kommunen hjälper till 
att synliggöra dessa människor och deras kulturer. Detta skulle kunna ske som ett 
professionellt understött teaterprojekt, därför föreslås att kulturnämnden får i 
uppdrag att utreda möjligheterna till ett teaterprojekt i enlighet med motionens 
förslag. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2013 remitterades motionen till 
kulturnämnden för beredning. 
 
I yttrandet som antogs av kulturnämnden den 18 november 2013 föreslås att en 
utredning kan genomföras i form av en förstudie. Utredningen måste bygga på en 
dialog med tilltänkta medverkande, det vill säga de boende i bostadsområdet 
Trasten och andra möjliga samarbetspartners. 
 
Utredningen bör innehålla följande: 

• Svar på frågan om det finns människor, föreningar och organisationer som 
är intresserade av att vara delaktiga i projektet 

• Förslag på vem som ska äga projektet och vara dess huvudman 
• En beskrivning av konstnärliga, organisatoriska och sociala långsiktiga mål 
• En preliminär budget med en redovisning av organisationer och 

myndigheter som kan vara möjliga bidragsgivare 
• Förslag på projektorganisation 
• Förslag till handlings- och tidsplan för genomförandet 

 
Kulturnämndens bedömning är att en särskild utredningsresurs måste tillsättas för 
att genomföra förstudien. Kostnaden beräknas till ca 350 tkr. I den ingår 
kostnader för arvode, resor och diverse omkostnader. Nämnden föreslår i sitt 
yttrande att det bör undersökas vilka möjligheterna är att söka bidrag till 
förstudien. 
 
Genomförandet av förstudien innebär inte att projektet per automatik kommer 
att genomföras. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar i sin beredning följande: 
 
Motionens syfte ligger i linje med det arbete som pågår inom ramen för 
framtagandet av en integrationsstrategi. 
 
Vad gäller projektmedel är det överhuvudtaget svårt att hitta sådana som en 
kommun kan söka för kulturaktiviteter. Det är särskilt svårt i den mellanperiod 
mellan programperioder som man nu befinner sig i.  
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Kf § 9(forts.) 
 
Leader hade, när de fortfarande tog emot ansökningar för ett par år sedan, varit 
ett tydligt alternativ till medfinansiering, men där finns inga medel längre och en 
motsvarande ny finansiering dröjer. Det betyder att den utredning/förstudie som 
föreslås i kulturnämndens yttrande kan besvaras nekande. De medel som behövs 
för en förstudie får kommunen med största sannolikt stå för. Om en förstudie kan 
visa på ett projekt kan – beroende på inriktning – ett antal tänkbara 
medfinansieringsalternativ finnas. 

 
Med hänvisning till gällande budgetprinciper måste finansieringen av en förstudie 
enligt det förslag som skisseras i kulturnämndens yttrande hanteras av 
kulturnämnden inför budget 2015. Det innebär att kulturnämnden inför detta 
arbete kan hos kommunstyrelsen påvisa behov av ev. utökade ramar inför 
ramarbetet under våren 2014 eller prioritera medel till förstudien inom 2014 års 
gällande budget eller i kommande budgetram för 2015. 
 
Kommunstyrelsen har den 10 december 2013 föreslagit kommunfullmäktige att 
bifalla motionen i enlighet med kulturnämndens förslag. Finansiering av föreslagen 
förstudie hanteras dock i arbetet med 2015 års budget.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om Internationella teatern på Trasten, daterad den 30 januari 2013 
Kommunstyrelsen den 7 maj 2013, § 209 
Yttrande över motion om Internationella teatern på Trasten, daterat den 18 
november 2013 
Kulturnämnden den 18 november 2013, § 48 
Kommunstyrelsen den 10 december 2013, § 492 
 
Yrkande 
Ann-Katrin Strand (FP): Tackar för motionssvaret. Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla motionens syfte genom att den av kulturnämnden skisserade 

hanteringen av motionens förslag utreds vidare i form av en förstudie till ett 
teaterprojekt, samt 

 
att  finansieringen av förstudien hanteras av kulturnämnden i samband med 

utformandet av 2015 års budget samt utblick 2016 – 2019. 
 
 
Expedieras till: 
Ann-Katrin Strand 
Kulturnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 

 


