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Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal

Cirkus Cirkör har fått stora bidrag genom åren. Vi har inte något emot att Cirkus Cirkör finns
i Botkyrka kommun. Det är snarare något vi ska vara stolta över, verksamheten är en av de
anledningar som gör att Botkyrka sticker ut bland andra kommuner. Däremot ifrågasätter vi
formuleringar som t ex ”Cirkörs närvaro ska bidra till att ytterligare stärka kommunen devis

långt ifrån lagom” och ”Botkyrka kommuner har i ett antal år satsat på kultur och kreativa
näringar som en central del av den lokala tillväxtpolitiken”. Är det rätt industri? Lockar detta
människor att bosätta sig i Botkyrka? Ska kommunen prioritera sådan verksamhet?
Frågetecknen är många.
Bidrag ger Cirkör möjligheten att arbeta mer målmedvetet med sin verksamhet. En av
svagheterna måste man dock vara medveten om, dvs. att verksamheten byggs upp kring ökade
bidragsberoenden. Bidragen får inte inkräkta på konkurrenssituationen i Botkyrka och bidra
till en särbehandling jämfört med andra bolag/föreningar. Därför är det inte lämpligt att öka
bidragen till aktiviteter som kan betraktas som en del av Cirkörs nuvarande affärsverksamhet.
Botkyrka bör iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på
konkurrensförutsättningarna.
Bidrag kan vara lämpligt när en affärsverksamhet startas upp. Rimligtvis bör bidragen
successivt minska när organisationen etablerar sig och tillslut kan stå på egna ben. Vi kan inte
finna några skäl för att öka bidragen till en verksamhet som är affärsmässig. Kommunens
ansträngda budget bör användas för kärnverksamhet, inte till att sponsra verksamhet som
delvis är affärsmässig.
Frågan är hur mycket Cirkör erhåller totalt? Ärendet ger enbart en viss bild av det ekonomiska
förhållandet. För att fatta beslut vill vi granska årsrapporten för 2011. Den skall godkännas av
årsstämman först, så vi kan inte ta del av den förrän senare i maj. Dessutom vill vi veta hur
många Botkyrkabor som aktivt deltar i Cirkörs verksamhet. Tullingepartiet vill därför avvakta
med att fatta beslut i frågan tills vi kan göra en samlad bedömning.

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i
Botkyrka kommun i valet 2010.

Vi vill, med hänvisning till ovanstående anförda skäl, att kommunstyrelsen återremitterar
ärendet i väntan på årsrapporten för 2011. När vi tagit del av denna bör ärendet kunna
återkomma till kommunstyrelsen för beslut, till dess måste vi dessvärre ställa oss negativa.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

återremittera ärendet,

att

om återremissyrkandet faller, avslå ordförandeförslaget.
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