Km 270/2015

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2015-06-10
Klockan: 17:00 - 20:05
Plats:
Trädet, Brickebacken
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Eva Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (FP), 2:e vice ordförande
Sigbritt Sundin (S)
Johan Bergh (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Sigvard Blixt (SD)

§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92

Tjänstgörande ersättare
Björn Hagel (S)

Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på
§§ 75-92
Ersätter Birgitta Almgren (S) på
§§ 75-92
Ersätter Hossein Azeri (M) på
§§ 75-92
Ersätter Faisa Maxamed (MP) på
§§ 75-92

Lena Ryö (S)
Lennart Carlsson (M)
Niclas Persson (MP)
Närvarande ersättare
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Anna Torgny (FP)

§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Gustav Axberg, nämndadministratör
Ulf Lindin, verksamhetschef
Peter Alsbjer, bibliotekschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Sonja Bejstam, ekonom
Maria Schultz, planerare
Jan Rindar, planerare

§§ 75-92
§§ 75-88
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-92
§§ 75-88
§§ 75-88
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Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
Kinna Artmark, föreningen Trädet

§§ 75-92
§§ 75-77

Paragraf 75-92

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 15 juni 2015

Behcet Barsom, ordförande

Kåge Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 juni 2015.

§ 75 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
Ordinarie: Klara Olander (V)
Ersättare: Eva Hesse Almqvist (M)
Beslut
Kulturnämnden beslutar
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Eva Hesse Almqvist (M)

§ 76 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Dagordningen godkänns.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Dagordningen godkänns.

§ 77 Trädets verksamhet
Handläggare: Kinna Artmark
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Kinna Artmark informerar om bakgrunden och syftet med
föreningen Trädet. Information lämnas även om föreningen Trädets
nuvarande verksamhet och arbetsordning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 78 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 319/2015
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Ekonom Sonja Bejstam informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 79 Regional kulturplan 2016-2019
Ärendenummer: Km 268/2015
Handläggare: Peter Alsbjer
Ärendebeskrivning
Region Örebro Län har tagit fram ett förslag till Regional kulturplan för åren
2016 - 2019. Förslaget har skickats på remiss till bland annat Kulturnämnden.
Kulturplanen kan ur ett perspektiv betraktas som regionens ansökan om
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statliga medel för kulturinstitutioner och kulturkonsulenter inom
samverkansmodellen. Denna modell är en nationell kulturpolitisk reform som
syftar både till att öka det regionala inflytandet och den statligt finansierade
kulturen på regional nivå samt till att utveckla dialogen och samverkan mellan
nationella, regionala och lokala kulturaktörer.
Kulturplanen har även som mål att fungera som en plan för länets
gemensamma, både redan initierade och planerade, kulturutveckling med
specificerade utvecklingsmål. I detta sammanhang bedöms samverkan mellan
Region Örebro Län, länets kommuner, det civila samhället och kulturaktörer
vara nödvändig för att målen ska uppnås.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Remiss av Örebro läns kulturplan 2016-2019" (2015-06
04)
- Regional kulturplan i Örebro län 2016 - 2019 (remissversion)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden beslutar att som remissvar på den regionala kulturplanen
överlämna tjänsteskrivelsen "Remiss av Örebro läns kulturplan 2016-2019"
(Km 268/2015, daterad 2015-06-04).
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkande
Börje Ström (FP), Lennart Carlsson (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun
Kornblad (M) och Niclas Persson (MP) yrkar på att Kulturnämnden ska anta
FP:s, M:s och MP:s remissvar.
Behcet Barsom (KD) yrkar på att Kulturnämnden ska besluta i enlighet med
förvaltningens förslag med ändringen att skillnaden mellan den HBTQcertifiering som regionbiblioteket ska verka för jämfört med den HBTcertifiering som Örebro kommuns stadsbibliotek verkar för ska strykas ur
förvaltningens förslag till remissvar.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer yrkandena under proposition och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med
ändringen att ovan nämnda stycke stryks.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således
1. Kulturnämnden beslutar att som remissvar på den regionala kulturplanen
överlämna tjänsteskrivelsen "Remiss av Örebro läns kulturplan 2016-2019"
(Km 268/2015, daterad 2015-06-04) med ändringen att stycket kring HBTcertifiering stryks.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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Reservation
Börje Ström (FP), Lennart Carlsson (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun
Kornblad (M) och Niclas Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget inlämnat remissvar.

§ 80 Kulturprojektsbidrag: Föreningen Kvinnoverk
Ärendenummer: Km 273/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Kvinnoverk har kommit in med en ansökan om 80 tkr i
kulturprojektsbidrag för projektet "En hyllning till olikheter och lantlig scen
för Scenkonst för barn".
Projektet innehåller både sommarrevyn "Vi är alla olika" och en del som
benämns "Lantlig scen för scenkonst för barn". Denna del består av ett
blandat utbud av scenkonst för barn och familjer under tre tillfällen.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas medel för
själva revyproduktionen. Den del i ansökan som gäller "lantlig scen för
scenkonst för barn" föreslås inte beviljas medel utan föreningen uppmanas
istället att söka kulturprojektsbidrag för varje enskilt arrangemang.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag "En hyllning till olikheter och lantlig scen
för Scenkonst för barn" (2015-04-13)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Föreningen
kvinnoverk" (2015-05-20)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Kvinnoverk 50 tkr i
kulturprojektsbidrag.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för kulturprojektsbidrag.
Yrkande
Börje Ström (FP), Lennart Carlsson (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun
Kornblad (M) och Niclas Persson (MP) yrkar på att Kulturnämnden ska
bevilja föreningen Kvinnoverk 15 tkr för revyn ”En hyllning till olikheter”
2015.
Behcet Barsom (KD) yrkar på att Kulturnämnden ska besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer yrkandena under proposition och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar således
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Kvinnoverk 50 tkr i
kulturprojektsbidrag.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för kulturprojektsbidrag.
Reservation
Börje Ström (FP), Lennart Carlsson (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun
Kornblad (M) och Niclas Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget inlämnat yrkande.

Sammanträdet ajourneras 18:10 – 18:30.
§ 81 Bidrag till icke kommunala kulturfastigheter: Lännäs
Bygdegårdsförening
Ärendenummer: Km 252/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Lännäs Bygdegårdsförening har ansökt om 42 900 kr för slipning och
lackering av golvet i Lännäs bygdegårds samlingssal.
Bygdegården bedöms uppfylla kriterierna för att erhålla kommunalt bidrag för
icke-kommunala kulturfastigheter.
Lännäs bygdegårds samlingssal används bland annat till föreningsmöten,
barn- och vuxendans, filmkvällar, teaterarrangemang och studiecirklar.
Genom det ansökta bidraget bevaras kulturfastigheten och kan användas till
dessa verksamheter även i framtiden.
Beslutsunderlag
- Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter (2015-04-17)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag till icke kommunala
kulturfastigheter" (2015-05-06)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Lännäs Bygdegårdsförening beviljas 42 900 kr för renovering av golv.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunalt ägda kulturfastigheter.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Lännäs Bygdegårdsförening beviljas 42 900 kr för renovering av golv.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunalt ägda kulturfastigheter.

§ 82 Bidrag till icke kommunala kulturfastigheter:
Gällersta Forngård
Ärendenummer: Km 117/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Gällersta Forngård har ansökt om 200 625 kr i bidrag till icke kommunala
kulturfastigheter.
Bidraget som söks planeras att användas till att sätta upp en gärdsgård på 340
meter runt en större del av fastigheten.
Forngården utgör en aktiv samlingsplats för bygden med bland annat dans,
musikframträdanden, midsommar- och valborgsfiranden och guidade
vandringar i historisk miljö.
Forngården bedöms uppfylla kriterierna för att erhålla kommunalt bidrag för
icke-kommunala kulturfastigheter.
Beslutsunderlag
- Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter (2015-03-13)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter
- Gällersta Forngård" (2015-05-06)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Gällersta forngårdsförening beviljas 180 625 kronor för ett nytt staket runt
fastigheten.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunalt ägda kulturfastigheter.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Gällersta forngårdsförening beviljas 180 625 kronor för ett nytt staket runt
fastigheten.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunalt ägda kulturfastigheter.
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§ 83 Svar till stadsrevisionen
Ärendenummer: Km 258/2015
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Varje år görs en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för
tillsynsplanen, som utgör kommande års interna kontroll. När tillsyn är gjord
sammanställs en tillsynsrapport som stadsrevisionen tar del av.
Stadsrevisionen delger sina synpunkter i en revisionsrapport, Översiktlig
granskning av nämndernas interna kontroll år 2014.
Stadsrevisionen har granskat den interna kontrollen för 2014 för den
dåvarande Kultur- och medborgarnämnden och har följande synpunkter:
- Stadsrevisionen anser att förtroendevalda bör vara med i riskbedömningen
och i valet av tillsynsområden. Inga förtroendevalda har ingått i någon
riskbedömning.
- Riskbedömningen gällande ekonomiområdet är en uppdatering av den
riskbedömning som gjordes inför 2013. Stadsrevisionen anser att nämnden
bör göra en pålitlig riskanalys inför varje år, baserad på en aktuell riskanalys.
- Stadsrevisionen menar att riskanalysen och tillsynsplan för Kultur- och
medborgarnämnden är identisk med riskanalysen och tillsynsplanen för
Fritids- och turistnämnden. Även om nämnderna har en gemensam
förvaltning är det inte acceptabelt, och separata bedömningar bör göras för
respektive nämnd.
Utifrån ovanstående synpunkter har Kultur- och fritidsförvaltningen tagit
fram ett svar som presenteras för nämnden.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Revisionsgranskning av intern kontroll i styrelse och
nämnden" (2015-05-21)
- Kulturnämndens svar till stadsrevisionen
- Revisionsrapport Översiktlig granskning av nämndernas interna kontroll år
2014
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar och skickar det
vidare till stadsrevisionen.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar och skickar det
vidare till stadsrevisionen.
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§ 84 Ändring av rabattpriser Bio Roxy
Ärendenummer: Km 313/2015
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Bio Roxy erbjuder med sina två salonger och moderna teknik kvalitetsfilm i
en unik biografmiljö. Biografens filmutbud är utformat för att attrahera stora
delar av kommunens invånare.
Som en del i biografens mål att nå olika målgrupper har Bio Roxy ett antal
rabatterade priser från ordinarie biljettpris på 100 kr. Som ett led i översynen
av Bio Roxys verksamhet föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen att man
inför uppstarten av höstsäsongen reviderar rabattpriserna för seniorbion samt
för studerande till 60 kr. Gällande rabattpris för pensionärer påverkas inte av
detta.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ändring av rabattpriser för Bio Roxy" (2015-05-27)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att fastställa rabattpriset för seniorbio till 60 kr
samt rabattpriset för studerande till 60 kr.
Yrkande
Kåge Svensson (V) yrkar på att rabattpriset för seniorbio samt rabattpriset för
studerande på Bio Roxy inte ska höjas då denna höjning skulle slå mot redan
ekonomiskt svaga grupper i samhället.
Ordförande Behcet Barsom (KD) samt Lennart Carlsson (M) yrkar på bifall
till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer förslagen under propositionen och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således
- Kulturnämnden beslutar att fastställa rabattpriset för seniorbio till 60 kr
samt rabattpriset för studerande till 60 kr.
Reservation
Kåge Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 85 Nämndsammanträde i augusti
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade i § 161 (2014) vilka dagar nämnden ska
sammanträda under 2015. Vid presidieberedningen den 25 maj 2015 fördes en
diskussion om att eventuellt ställa in det sammanträde som är inplanerat till
den 19 augusti 2015.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut
- Kulturnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 19 augusti 2015.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 19 augusti 2015.

§ 86 Sommarbidrag 2015
Ärendenummer: Km 105/2015
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Elisabet Wallin informerar om året sommarbidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 87 OpenART 2015
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar om OpenART som snart invigs.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 88 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande Behcet Barsom informerar om vad som sades på
presidieberedningen den 25 maj 2015. Information lämnas även om
sommaravslutningen av El Sistema på Hagaskolan där ungefär 175 föräldrar
och andra anhöriga slöt upp.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 89 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar ytterligare om OpenART som snart
invigs. Information lämnas även kring Örebros 750-års jubileum.
Verksamhetschef Lars Hilmersson informerar om den riksinventering man
nyligen genomfört på Kulturskolan. Lars Hilmersson informerar även
tillsammans med bibliotekschef Peter Alsbjer om samverkan mellan
Stadsbiblioteket och Kulturskolan och förutsättningar för Kulturkvarteret.
Verksamhetschef Ulf Lindin informerar om fritidsgårdarnas
sommaravslutning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 90 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 296/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden meddelas inkomna skrivelser via Meetings. Dessa är:
- Brev från Baronbackarnas områdesgrupp avseende biblioteket i
Baronbackarna
- Svar från bibliotekschef Peter Alsbjer till Baronbackarnas områdesgrupp
- Samverkansprotokoll 2015-06-01
- Postlista 2015-05-12 - 2015-06-02
- Sammanställning av Jeremias arkiv
- Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad § 54 (2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 91 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 297/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut perioden 2015-05-11 - 2015-06-02 anmäls via
Meetings. Dessa är:
- Km 180/2015: Rekrytering konstpedagog Konsthallen
- Km 290/2015: Kulturprojektsbidrag - Riksteatern Örebro
- Km 291/2015: Kulturprojektsbidrag - Riksteatern Örebro
- Km 295/2015: Delegation av beslutanderätt
- Km 298/2015: Kulturprojektsbidrag - Nya teatern amatörförening
- Km 306/2015: Kulturprojektsbidrag - Assyriska Ungdomsföreningen i
Örebro
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 92 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Kulturnämndens sammanträde 2015‐06‐10
Ärende 5
BESLUT: REGIONAL KULTURPLAN 2016‐2019
YRKANDE/RESERVATION
Kulturnämndens presidium samt förvaltningens chefstjänstemän har haft uppdraget att
sammanställa Örebro Kommuns remissyttrande om den regionala kulturplanen för Region Örebro
Län. Folkpartiet Liberalerna (FP) har genom 2:e v ordf framfört en rad olika synpunkter på den
remissversion som Region Örebro Län sänt ut. Dessa synpunkter har redovisats vid extra
presidiemöte 21 maj. Synpunkter av gemensamt intresse som framkommit i remissbehandlingen i
Länsmusiken (kommunägt bolag) har också framförts.
Tyvärr kan konstateras att förvaltningen inte tagit mer än marginell hänsyn till de framförda
synpunkterna. Trots att vårt yttrande på många punkter redovisar en samsyn med förvaltningens
förslag finns viktiga särskiljande tyngdpunkter. Vi beklagar att vi inte kunnat enas om ett gemensamt
yttrande, vilket kunnat stärka Örebro Kommuns position i samtalen med Region Örebro Län.
Det är på grund av dessa som Folkpartiet Liberalerna (FP) tillsammans med Nya Moderaterna (M) och
Miljöpartiet de Gröna (MP) valt att skriva en egen remiss. Som exempel på vår olika syn kan nämnas:


Förvaltningen redovisar ifrågasättande uppfattning av hela kulturplanens struktur. Detta
trots att den föreslagna kulturplanen har samma principiella upplägg som 2012‐2014 års
kulturplan, som Örebro Kommun då godkände.



När förvaltningen vill se en uppdelning av planen i tre olika delar klart avgränsade från
varandra strider detta mot hela kultursamverkansmodellens syfte, nämligen att genom
kulturplanen beskriva regionens sammantagna kulturverksamheter och medverka till ökad
kultursamverkan i regionen. En läsanvisning på sidan 5 i remissen förtydligar detta syfte.



Eftersom kulturplanen som grund har kulturinstitutionernas tidigare ansökan om statligt stöd
som i och med kultursamverkansmodellens tillkomst nu utvidgats till ett mer omfattande
regionalt dokument är det naturligt att institutionerna bereds tillräcklig plats. Att som kultur‐

och fritidsförvaltningen menar hänvisa till proportionellt utrymme för kommunerna
överensstämmer inte med förståelse för kulturplanens förutsättningar. FP, M och MP har
istället som komplettering av detta avsnitt sammanställt ett bearbetat och utökat förslag till
beskrivning av Örebro Kommuns kulturverksamhet i bilaga 2 (sid 8‐9 i remiss‐yttrandet)
Denna skrivning har inte beaktats av Kultur‐ och fritidsförvaltningen.


Vidare anser förvaltningen att det är svårt att utläsa vad som är ett mål, utvecklingsmål och
vision. FP, M och MP anser att utvecklingsmålen är tydligt redovisade och genomgående för
hela planen. Förvaltningen anser också Kulturplanen fokuserar mer på vad som har skett och
vad som sker nu än på vad som ska ske under de närmaste tre åren. Även detta anser FP, M
och MP är missvisande. Det framgår tydligt att utvecklingsmålen avser hela perioden. Det är
dock naturligt att ta utgångspunkt i det aktuella läget.

Mot bakgrund av dessa skiljaktigheter i synen på hur remissyttrandet från Kulturnämnden bör
utformas yrkar FP, M och MP avslag på förvaltningens förslag till remissyttrande. Vi yrkar istället att
Kulturnämnden överlämnar 1Folkpartiet Liberalernas, Nya Moderaternas och Miljöpartiet de Grönas
yttrande som remiss‐svar.

Börje Ström, (Folkpartiet Liberalerna) Eva Hesse‐Almqvist, Gun Kornblad och
Lennart Carlsson (Nya Moderaterna) Niclas Persson (Miljöpartiet de Gröna)
yrkar
‐ att Kulturnämnden som remissvar på den regionala kulturplanen
överlämnar Folkpartiet Liberalernas, Nya Moderaternas och
Miljöpartiet de Grönas remissyttrande till Region Örebro Län.

Om Folkpartiet Liberalernas, Nya Moderaternas och Miljöpartiet de Grönas förslag faller i
nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget yrkande i ärende 5, Beslut:
Regional Kulturplan 2016‐2019.
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Remissyttrande bifogas på separata blad

Kulturnämnden 2015‐06‐10
Ärende 6

Km 273/2015

BESLUT: Kulturprojektbidrag: Föreningen kvinnoverk
YRKANDE/RESERVATION
Föreningen kvinnoverk tillsammans med Teater Ruth har under några år satt upp
sommarrevyer i Vintrosa. Årets föreställning kallas i ansökan för ”En hyllning till olikheter”
men marknadsförs till publik under namnet ”Surdegar & hurtbullar”. Folkpartiet Liberalerna
(FP), Nya Moderaterna (M) och Miljöpartiet de Gröna (MP) anser inte att denna form av revy
tillräckligt överensstämmer med de kriterier som ligger till grund för kulturnämndens
bidragsgivning. Vi saknar bland annat integrationsinnehåll med aktiviteter för gemensamt
kulturutbyte så att föreställningen kan bli den mötesplats för det mångkulturella samhället
som framställs i verksamhetsplanen.
FP, M och MP anser också att det föreslagna bidraget är för högt. Tidigare år har bidraget
varit högst 15 tkr. Eftersom föreningen inte efter 2015 har möjlighet att söka
kulturprojektbidrag borde föreningen nu söka andra vägar för finansiering. Det är oroande
att nästan 70% av intäkterna baseras på bidrag. Därför måste signalen från Örebro Kommun
vara att självfinansieringsgraden ska öka.
För att ändå fullfölja tidigare bidragsgivning föreslår FP, M och MP att föreningen beviljas ett
bidrag på 15 tkr.
Förutom ovan nämna skäl anser vi att nämnden måste vara ytterst sparsam med
kulturprojektmedel i ett läge där det efter förvaltningens föreslagna beslut finns ca 80 tkr
kvar att disponera för återstående 6 månader. Vi vill att de insparade 35 tkr används för
angelägna integrationsprojekt där ett aktivt arbete för kulturutbyte prioriteras. Vi anser
också att pengar skall finnas kvar för mindre bidragsposter till kulturföreningar som inte kan
komma i åtnjutande av andra bidrag.

Börje Ström, (FP) Eva Hesse‐Almqvist, Gun Kornblad och Lennart Carlsson (M)
Niclas Persson (MP) yrkar att föreningen kvinnoverk beviljas 15 tkr för revyn
”En hyllning till olikheter” 2015.
Om Folkpartiet liberalernas, Nya moderaternas och Miljöpartiet de Grönas förslag faller i
nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget yrkande.

