Km 68/2015

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2015-03-11
Klockan: 17.00–19.42
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD)
Eva Eriksson (S)
Börje Ström (FP)
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Johan Bergh (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Sigvard Blixt (SD)
Tjänstgörande ersättare
Björn Hagel (S)
Birgitta Nordlöw (C)
Lennart Carlsson (M)

§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–27, dock ej vid beslut § 27
§§ 25–39

Anneli Appelskog (MP)
Anna Torgny (FP)

Ersätter Birgitta Almgren (S) §§ 25–
Ersätter
Ingvar Bilock (C) §§ 25–39
39
Ersätter Eva Hesse Almqvist (M) §§
25–39
Ersätter Faisa Maxamed (MP) §§ 25–
Ersätter
Gun Kornblad (M) §§ 28–39
39

Närvarande ersättare
Birgitta Eklund (KD)
Klara Olander (V)

§§ 25–39
§§ 25–39

Övriga
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Maria Gren, planerare
Sonja Bejstam, ekonom
Jan Rindar, planerare
Peter Alsbjer, bibliotekschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Helena Bokvist, strateg
Lars Hilmersson, kulturskolechef
Ulf Lindin, verksamhetschef

§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–27
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
§§ 25–39
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Åsa Enkvist Lenander, ekonom

§§ 27–39

Paragraf 25–39

Maria Gren, sekreterare
Justerat den 19 mars 2015

Behcet Barsom, ordförande

Kåge Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2015.

§ 25 Protokolljusterare
Handläggare: Maria Gren
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Lennart Carlsson (M)
Beslut
Kulturnämnden beslutar
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Lennart Carlsson (M)

§ 26 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden
– Dagordningen godkänns med förändringarna att ärende 3, 7 och 8,
”Verksamhetsplan med budget 2015”, ”Bidrag till studieförbunden 2015” och
”Kulturföreningsbidrag 2015”, blir beredningsärenden och att ärende 6,
”Begäran från Länsmusiken AB”, utgår.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
– Dagordningen godkänns med förändringarna att ärende 3, 7 och 8,
”Verksamhetsplan med budget 2015”, ”Bidrag till studieförbunden 2015” och
”Kulturföreningsbidrag 2015”, blir beredningsärenden och att ärende 6,
”Begäran från Länsmusiken AB”, utgår.

§ 27 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Km 74/2015
Handläggare: Sonja Bejstam, Birgitta Wörman, Ulf Lindin, Nina Glimvall,
Peter Alsbjer, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden står inför ett år fyllt av utmaningar. Inom befintliga ramar
och med hänsyn till god ekonomisk hushållning ska Kulturnämnden klara
uppsatta mål, och därmed bidra till Örebro kommuns utveckling mot att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna spelar medarbetarna och
cheferna inom Kultur- och fritidsförvaltningen en stor roll, som ansvarar för
verksamheten och som samverkar med andra.
Kulturnämnden kommer under året att fortsätta arbetet med inkludering i
våra verksamheter oavsett kön, ålder eller ursprung; alla medborgare ska
känna sig delaktiga. En ökad folkhälsa betyder mycket och är viktig för oss
alla. Detsamma gäller för kommunens klimatarbete, som ska genomsyra våra
verksamheter så långt som möjligt. I arbete med en hållbar utveckling ingår
att skapa förutsättningar när det gäller ett rikt kulturutbud.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2015
Sammanträdet ajourneras kl. 18.18 och återupptas kl. 18.34.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden
– Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
– Ärendet är berett.

§ 28 Investeringsplan fastigheter 2016–2019
Ärendenummer: Km 65/2015
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Helena Bokvist
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Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplanen ska omfatta ett fyraårsperspektiv. Kultur- och
fritidsförvaltningen har svårt att göra en långsiktig bedömning, då
utvecklingen sker på politiskt uppdrag både från centralt håll och från den
egna driftnämnden. I samband med nya bostadsområden bör behovet av
kultur- och fritidscenter beaktas.
Beslutsunderlag
Investeringsplan Kulturnämnden, underlag till budgetförslag 2016 (2015-0216)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Investeringsprogram för 2016–2019 för Kulturnämnden fastställs.
2. Investeringsprogram för 2016–2019 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Det reviderade investeringsprogrammet för 2016–2019 för Kulturnämnden
fastställs.
2. Investeringsprogram för 2016–2019 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.

§ 29 OpenART Kids
Ärendenummer: Km 30/2015
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Under 2013 startades OpenART Kids som en konstpedagogisk del av
OpenART och riktade sig mot de yngre besökarna genom förskola, skola och
besökande barnfamiljer.
Syftet med denna konstpedagogiska del av OpenART är att fördjupa mötet
med konsten och skapa meningsfulla och gemensamma upplevelser för barn
och vuxna.
För att OpenART Kids ska vara ett led i en långsiktig verksamhet med
inriktning på konstpedagogik föreslås att 2015 års version leds av Örebro
konsthall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen ”OpenART Kids” (2015-01-21)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden beslutar att Örebro konsthall beviljas 124 250 kr för att
under 2015 genomföra OpenART Kids.
2. Medlen till engångssatsningen tas från planeringsreserven.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att Örebro konsthall beviljas 124 250 kr för att
under 2015 genomföra OpenART Kids.
2. Medlen till engångssatsningen tas från planeringsreserven.

§ 30 Begäran från Länsmusiken AB
Ärendenummer: Km 595/2014
Ärendet utgår.

§ 31 Bidrag till studieförbunden 2015
Ärendenummer: Km 522/2014
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman
fördelas sedan mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell
som bygger på statens riktlinjer för fördelning av bidrag till folkbildningen.
Denna fördelningsmall utgår från antal genomförda studietimmar, evenemang
samt föregående års bidragsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen ”Bidrag till studieförbunden 2015” (2014-10-28)
Slutlig beräkning av bidrag till studieförbunden i Örebro kommun 2015
(2014-10-20)
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden
– Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
– Ärendet är berett.
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§ 32 Kulturföreningsbidrag 2015
Ärendenummer: Km 519/2014
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av kulturföreningsbidrag till
föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande
år.
En sammanställning av årets ansökningar och ett förslag till fördelning
presenteras av Kultur- och fritidsförvaltningen. 23 föreningar ansöker om
kulturföreningsbidrag inför 2015. En förening som erhöll bidrag 2014 avstår
från att söka inför 2015. Fyra föreningar har ett treårsavtal 2014–2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen ”Samlingsärende: Kulturföreningsbidrag 2015” (2014-10-28)
Ansökningar från kulturföreningar
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden
– Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
– Ärendet är berett.

§ 33 Kulturprojektbidrag: Verklighetens salonger
Ärendenummer: Km 11/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Verklighetens salonger söker genom Maria Sedell och Eva
Ahremalm 75 tkr till scen- och berättarprojektet "Ja så vi leva".
Projektet är unikt genom att det har en ambition av att öka delaktighet och
genom att presentera autentiska personliga livsberättelser från olika
samhällsperspektiv i ett intressant sceniskt sammanhang. Då projektets
scenframställning inte presenteras av skådespelare kommer den autenticitet
som förmedlas vara den bärande kvalitetsfaktorn i scenframställningen.
Projektet beskrivs som ett pilotprojekt vilket betyder att projektet är
undersökande. Här kommer både metoder och hanteringen av innehåll att
dokumenteras och utvärderas och därigenom kunna vara vägledande för
andra liknande projekt i framtiden.
Beslutsunderlag
Ansökan om Kulturprojektbidrag ”Ja så vi leva” (2015-01-07)
Tjänsteskrivelsen ”Kulturprojektsansökan – Föreningen verkligheten
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salonger” (2015-01-15)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Verklighetens salonger 60
tkr för genomförandet av projektet ”Ja så vi leva”.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie medel för kulturprojektbidrag.
Yrkande
Börje Ström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beviljar föreningen Verklighetens salonger 60 tkr för
genomförandet av projektet ”Ja så vi leva”.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie medel för kulturprojektbidrag.

§ 34 Kulturprojektbidrag: Fröjdans
Ärendenummer: Km 23/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Fröjdans avser att sätta upp musikalen ”Rent” i november 2016
och har därför sökt 100 tkr i kulturprojektbidrag.
Arbetet planeras att starta i mars 2015 genom att skapa kontakter och knyta
till sig samarbetspartners, bidragsgivare och sponsorer, boka lokaler och
hantera rättigheter samt etablera en lämplig organisationsform. Under dessa
månader ska även det konstnärliga teamet och produktionsgruppen etableras
och börja sitt arbete.
Under senhösten genomförs auditioner och artister kontrakteras. Under 2016
fortsätter arbetet med att hitta sponsorer och marknadsföringen av projektet
startar. I september startar repetitionerna och i november är premiären
planerad. Man tänker genomföra cirka 20 föreställningar in i december 2016.
Beslutsunderlag
Ansökan om kulturprojektbidrag Fröjdans (2015-01-12)
Tjänsteskrivelsen ”Kulturprojektbidrag – Fröjdans” (2015-02-09)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
– Ärendet är berett.
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Yrkande
Ordföranden föreslår att nämnden går direkt till beslut, enligt förvaltningens
förslag i tjänsteskrivelsen som lyder: ”1. Kulturnämnden beslutar att bevilja
föreningen Fröjdans 40 tkr i kulturprojektbidrag för förberedande arbete 2015
med att sätta upp musikalen Rent 2016. 2. Medlen till bidraget ryms inom
ordinarie medel för kulturprojektbidrag.”
Proposition
Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således
1. Kulturnämnden beviljar föreningen Fröjdans 40 tkr i kulturprojektbidrag
för förberedande arbete 2015 med att sätta upp musikalen Rent 2016.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie medel för kulturprojektbidrag.

§ 35 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om vad som sades på presidieberedningen den 23
februari 2015. Han berättar att Sarah Remgren fick årets kulturpris vid
Örebrogalan 2015. Vidare berättar han att han har en idé om att nämnden
under året kan besöka olika verksamheter och föreningar för att få mer
kunskap om dessa.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
– Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
– Informationen läggs till handlingarna.

§ 36 Förvaltningschefens information
Handläggare: Birgitta Wörman
Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Birgitta Wörman informerar om nästa ungdomsdialog, som
är inplanerad till den 26 mars.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
– Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
– Informationen läggs till handlingarna.

§ 37 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 84/2015
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning
Inkomna skrivelser meddelas nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
– Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
– Informationen läggs till handlingarna.

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 85/2015
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings. Dessa är:
Km 9/2015 – Ansökan om kulturprojektbidrag – Frosinisällskapet
Km 10/2015 – Ansökan kulturprojektbidrag – Örebro Filatelistförening
Km 14/2015 – Kulturprojektbidrag Axbergs folkets hus – Teater
Km 17/2015 – Rekrytering Fritidsledare Vivalla fritidsgård
Km 25/2015 – Kulturprojektbidrag – Tysslinge kulturförening
Km 61/2015 – Ansökan om kulturprojektbidrag – Sensus Studieförbund
Km 72/2015 – Ansökan om projektbidrag – Vi Tillsammans
Km 80/2015 – Ansökan om kulturprojektbidrag – Örebro Pride Ideell
Förening
Km 90/2015 – Ansökan om kulturprojektbidrag – Jag är fan inte duktig
Km 91/2015 – Utanordning Saxons Närkesarkiv
Km 92/2015 – Ansökan om kulturprojektsbidrag – Cajsa Wargs äventyr i
Matlandet
Km 93/2015 – Ansökan om kulturprojektbidrag – Mode- och designweekend
2015
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Km 104/2015 – Ansökan om kulturprojektbidrag – Dövas förening i Örebro
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
– Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
– Informationen läggs till handlingarna.

§ 39 Övriga frågor
Inga övriga frågor
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