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Socialnämnden

§ 30

2019-02-06

Dnr 2019/000028 746

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V ) - Öppna en
daglig verksamhet inom LSS med skapande
uttrycksformer
Sammanfattning av ärendet
I motionen yrkas att kommunfullmäktige i enlighet med kulturstrategin,
utvecklar aktiviteter och involverar konstnärer och andra kulturutövare i den
dagliga verksamheten.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 18 juni 2018
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 19 juni 2018
Tjänsteskrivelse, daterad den 26 november 2018
Förslag till beslut på mötet
Eric Dicksson yrkar på att det i förslag till beslut ändras från att ”motionen
avslås” till att ”motionen besvaras”.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Eric Dickssons
yrkande och finner att socialnämnden bifaller Eric Dickssons förslag.
Socialnämndens förslag till beslut
Motionen besvaras med hänvisning till att det redan finns en
kulturarbetare/konstnär anställd i kommunen som har till uppgift att arbeta
med skapande verksamhet för kommunens alla verksamheter.
_____
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Kultur- och näringslivssektorn

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Öppna en
daglig verksamhet inom LSS med skapande
uttrycksformer
Beskrivning av ärendet
I motionen yrkas att kommunfullmäktige i enlighet med kulturstrategin,
utvecklar aktiviteter och involverar konstnärer och andra kulturutövare i den
dagliga verksamheten.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 18 juni 2018
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 19 juni 2018
Tjänsteskrivelse, daterad den 26 november 2018
Överväganden
Motionen pekar på att det i ”Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 20162025” sägs att: ”Mörbylånga ska bli en ledande kulturkommun. Det är en
ambitiös satsning värd all respekt då den bejakar de kulturella och kreativa
näringarnas betydelse för en god tillväxt och kulturens generella betydelse
för människors hälsa.”. Vidare står ”Att bli en ledande kulturkommun
innebär […] att kulturområdet ska utvecklas med ett helhetsperspektiv på
kulturens roll i samhällsutvecklingen och för individen oavsett kön, ålder,
etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet. Den värdegrund som är uttryckt i
kommunen ska utgöra en utgångspunkt och arbetet ska bedrivas i samverkan
med kulturområdets alla olika aktörer”. I motionen hänvisas till hur
konstnären Lars Lerin i Karlstad låter deltagare i kommunens dagliga
verksamheter delta i olika konstnärliga uttrycksformer och hur deras
förmåga och självförtroende växer.
Förvaltningen ställer sig mycket positiv till fler professionella kulturutövare i
kommunens samtliga verksamheter. De dagliga verksamheterna innehåller
redan idag många former av kreativt skapande. Deltagarna har olika
kapacitet att kunna delta. Redan idag finns en tjänst som
skapandepedagog/bildpedagog som riktar sig mot kommunens alla
verksamheter. Kreativ verkstad är en del av fritidsgårdarnas mobila
verksamhet och åker runt på olika evenemang och till kommunala
verksamheter som HVB-hem, fritidsgårdar och särskilda boenden. Kreativ
verkstad skulle i högre utnyttjas av fler verksamheter och i framtiden byggas
ut.
§ 2-överväganden
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens
reglemente § 2.

Mörbylånga kommun
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Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det redan finns en
kulturarbetare/konstnär anställd i kommunen som har till uppgift att arbeta
med skapande verksamhet för kommunens alla verksamheter.

Eleonor Rosenqvist
Kultur- och fritidschef

Fattat beslut expedieras till:
Elisabeth Cima Kvarneke

Kristina Jeppsson
Kultursamordnare
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Kommunfullmäktiges ordförande
Kjell Magnusson
Kjell.magnusson@morbylanga.se
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för anmälan

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22)
Beslutande

Kjell Magnusson
Ärende

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V ) - Öppna en daglig verksamhet inom LSS
med skapande uttrycksformer.
Beslutsunderlag

Motion inkommen den 18 juni 2018.
Beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kjell Magnusson
Kommunfullmäktiges ordförande

Till Mörbylånga Kommunfullmäktige

Motion om att öppna en daglig verksamhet inom LSS med skapande
uttrycksformer.
Enligt ”Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016–2025” antagen av
Kommunfullmäktige 2016-03-22 §53 sägs att:
”Mörbylånga ska bli en ledande kulturkommun. Det är en ambitiös satsning
värd all respekt då den bejakar de kulturella och kreativa näringarnas betydelse
för en god tillväxt och kulturens generella betydelse för människors hälsa.” - - ”Att bli en ledande kulturkommun innebär - - - att kulturområdet ska utvecklas
med ett helhetsperspektiv på kulturens roll för samhällsutveckling och för
individen oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet. Den
värdegrund som är uttryckt i kommunen ska utgöra en utgångspunkt och
arbetet ska bedrivas i samverkan med kulturområdets olika aktörer.”
Den dagliga verksamheten inom LSS är en viktig del av deltagarnas känsla av
sammanhang och meningsfullhet i livet. Den dagliga verksamhetens arbete
innebär att deltagaren får pröva sin förmåga och utvecklas som människa.
Vi kan läsa på kommunens hemsida att vid vissa dagliga verksamheter, såsom
Släggan och Vävarna förekommer skapande och kreativa inslag.
Vänsterpartiet vill att den dagliga verksamheten utvecklas med mer
konstnärligt skapande i samarbete med kommunens konstnärer. Alla har
kunnat ta del av TV-programserien ”Lerins lärjungar” där konstnären Lars Lerin
i Karlstad låter deltagare i kommunens dagliga verksamhet få pröva på olika
konstnärliga uttrycksformer. Det är underbart att se hur deltagarnas förmåga
och självförtroende växer.
Vänsterpartiet yrkar
att kommunen i enlighet med sin Kulturstrategi utvecklar aktiviteterna och
involverar konstnärer och andra kulturutövare i den dagliga verksamheten.
Ölands Skogsby 2018-06-17
Elisabeth Cima Kvarneke
Vänsterpartiet i Mörbylånga

