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Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsfullmäktige 

Motion: Öppen scen på Spira för 
allmänheten 
 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Samuel Godrén, 
Sverigedemokraterna 
att pröva försök med ”öppen scen” på Spira och utvärdera resultatet. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet. 
Med Öppen scen menas i detta sammanhang att allmänheten bjuds in att 
framträda. 
 

Utskottets beredning 
Utskottet har vid ett möte på Spira diskuterat motionen med ledningen för 
Smålands Musik och Teater. 
Utskottet ser positivt på motionens innebörd. Det är positivt att göra Spira så 
öppet som möjligt och få så många som möjligt att ta del av verksamheten i huset. 
Programmet i huset ska ha en bredd och mångfald och nå så många länsinvånare 
som möjligt. Att arbeta med amatörsamverkan är också något eftersträvansvärt 
som Smålands Musik och teater redan gör. Det kan vara mycket givande för en 
amatörgrupp att få framträda i en professionell miljö och med professionellt stöd i 
någon form till en rimlig kostnad. 
Det är samtidigt viktigt att skilja på vad politiker ska göra och vad som är de 
konstnärliga chefernas uppgift. 
När ev. nya arrangemang och former för verksamheten införs är det viktigt att 
vara medveten om att även ett framträdande av amatörer kostar pengar, det måste 
finnas anställd personal på plats när framträdandena sker som t.ex. ljudtekniker 
och personal som sköter garderob och biljetter och även en Öppen scen behöver 
marknadsföras i förväg för att nå publiken. Att det finns en ”ansvarig utgivare” för 
ett program kan också vara viktigt om något skulle väcka negativ uppmärksamhet. 
Det kan också vara så att vissa framträdanden passar bättre i andra lokaler och det 
anordnas konserter/föreställningar också av andra som t.ex. kommuners 
kulturförvaltningar, kulturskolor, studieförbund och kyrkor där också amatörer 
framträder. 
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Utskottet menar att motionen innehåller en god idé men att innehållet i det som 
ska framföras på Spiras scener ska beslutas av ledningen för Smålands Musik och 
Teater och ska ses som en verksamhetsfråga. 

Förslag till beslut 
 
Utskottet föreslår Landstingsfullmäktige besluta 
 
att med ovanstående anse motionen besvarad 
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 
 
 
 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg 
Ordförande 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Utskottssekreterare 

 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 78-88 
Tid: 2013-12-16 kl.10.00-15.00 
 
Plats: Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset Eksjö 

§ 80 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1019 

Motionen – Öppen scen på Spira för allmänheten 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Samuel 
Godrén, Sverigedemokraterna 
att pröva försök med ”öppen scen” på Spira och utvärdera 
resultatet. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet. 
Utskottet diskuterade motionen vid sammanträdet den 18 
november och frågan diskuterades då också med ledningen 
för Smålands Musik och Teater. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande. Kjell 
Ekelund föreslår ett mindre tillägg i yttrandet. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande med Kjell Ekelunds tillägg. Utskottet beslutar 
därmed att anse motionen besvarad. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Mikael Ekvall  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 12-33 

Tid: 2014-02-11, kl 09:00-12:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 18 

Dnr 

LJ2013

/1019 

Motion: Öppen scen på Spira för allmänheten 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Samuel Godrén, 

Sverigedemokraterna  

 

att pröva försök med ”öppen scen” på Spira och utvärdera 

resultatet. 

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen ska anses besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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