Protokoll

Km 355/2015

Kulturnämnden
Datum: 2015-09-16
Klockan: 17:00 - 20:05
Plats:
Länsarvet
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Eva Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (FP), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Björn Hagel (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Sigvard Blixt (SD)

§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105

Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

Ersätter Johan Bergh (S) på
§§ 93 - 105
Ersätter Anna-Maria Hedin (KD) på
§§ 93 - 105
Ersätter Faisa Maxamed (MP) på
§§ 93 - 105

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

§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105

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

§§ 93 - 96
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
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Jan Rindar, planerare
Maria Nyström, processledare
Lars Jonnson, chef OpenART
Elin Persson, projektledare OpenART

§§ 93 - 105
§§ 93 - 105
§§ 93 - 96
§§ 93 - 96

Paragraf 93-105

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 21 september 2015.

Behcet Barsom, ordförande

Anna Torgny, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 september 2015.

§ 93 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Ordinarie: Anna Torgny (FP)
Ersättare: Gun Kornblad (M)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Anna Torgny (FP)
Ersättare: Gun Kornblad (M)

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

§ 95 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar bland annat om förvaltningens
deltagande i OpenART samt jubileumsveckan.
Information lämnas även om flytten av fritidsgården i Haga till Oxhagen som
har blivit försenad samt om att Kulturnämnden och förvaltningen för samtal
med Riksteatern om att förlägga vissa delar av Tyst Teater i Örebro.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 96 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Km 336/2015
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden ska redovisa två delårsrapporter per år, per april och per
augusti. Nämnden har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti 2015 inklusive prognos.
Nämnden har en budgetram på 179,3 mnkr och i samband med
delårsbokslutet hade 71 procent av budgeten förbrukats vilket är något högre
än riktvärdet för perioden. Orsakerna till detta är främst en oregelbundenhet i
nämndens ekonomi och effekter av kommunens nya internhyresmodell som
ännu inte kompenserats budgetmässigt.
Den ekonomiska prognosen för nämnden visar sammantaget en budget i
balans, dock finns inom nämnden både verksamheter med överskott och
verksamheter med underskott. Störst är avvikelsen gällande Open Art.
Beslutsunderlag
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- Delårsrapport med prognos 2 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturnämnden ger i uppdrag åt verksamhetschefen för Open Art att
under hösten presentera ett förslag hur verksamheten ska organisera och
arbeta för hålla budget och ha en hållbar tillväxt.
4. Fördelning av tilläggsbudget samt ombudgeteringar beslutas enligt bilaga 1.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2 och 3.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturnämnden ger i uppdrag åt verksamhetschefen för Open Art att
under hösten presentera ett förslag hur verksamheten ska organisera och
arbeta för hålla budget och ha en hållbar tillväxt.
4. Fördelning av tilläggsbudget samt ombudgeteringar beslutas enligt bilaga 1.
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse
Almqvist (M) avstår från att delta i beslutet med hänvisning till egna lagda
budgetar.

Sammanträdet ajourneras 18.25 – 18.50.
§ 97 Bibliotekets uppsökande verksamhet
Ärendenummer: Km 360/2015
Handläggare: Peter Alsbjer
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Ärendebeskrivning
I enlighet med Örebro stadsbiblioteks ambitioner att bli ett av landets mest
omtalade folkbibliotek vill biblioteket modernisera den uppsökande
verksamheten genom att byta ut nuvarande bokbil och ersätta den med två
helt nya bokbilar. Den ena bokbilen ska ha specialinriktning mot
barnverksamhet och för förskola medan den andra bokbilen ska ha
specialinriktning gentemot äldreomsorg och allmänhet i övrigt.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Bibliotekets uppsökande verksamhet" (2015-08-14)
- Analys av stadsbibliotekets uppsökande arbete (2015-08-14)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 98 Kulturprojektsbidrag: Lindanda
Ärendenummer: Km 348/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Lindanda i Sverige har kommit in med en ansökan om 50 tkr i
kulturprojektsbidrag för att i samarbete med Vivalla stadsdelsbibliotek
genomföra ett skrivarprojekt förlagt i Vivalla.
Det projekt som Lindanda söker medel för benämns som "Verkstad för
skrivandets konst" och syftar till att ge utrymme och handledning till barn och
unga från 12 års ålder för att på fritiden engagera dem i att skriva berättelser
och noveller. De färdiga berättelserna och novellerna kommer sedan genom
föreningens försorg publiceras i bokformat.
Med stöd från Vivalla stadsdelsbibliotek och Studieförbundet vuxenskolan
löper projektet med 1-2 träffar per månad om 3-4 timmar per gång från
september 2015 till januari 2016. Resultatet från projektet planeras att
presenteras på bokmässan i Örebro i mars 2016.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Lindanda i Sverige"
(2015-08-20)
- Lindandas kulturprojektsansökan (2015-07-30)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Nämndens behandling
Under föredragningen av ärendet förs diskussion bland nämndens ledamöter
om behovet av att bereda ärendet. Sådant behov bedöms inte föreligga varför
nämnden avser att fatta beslut i ärendet vid dagens sammanträde.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Lindanda i Sverige 40 tkr i
kulturprojektsbidrag för genomförandet av projektet ”Verkstad för
skrivandets konst”.
2. Medlen till bidraget tas från Kulturnämndens planeringsreserv.

§ 99 Resestipendiet
Ärendenummer: Km 358/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Planerare Jan Rindar informerar kring det resestipendium för lokala
bildkonstnärer som inrättades efter att Örebro kommun 2011 sålde
konstverket Childhood Generation av konstnären Tang Zhigang.
Försäljningen inbringade 351 tkr.
Stipendiet avser fortbildning, resor och kontaktskapande med internationella
nätverk. Tanken var att hela stipendiesumman skulle delas ut under perioden
2012 - 2015 med 87 750 kr per år. Då det de flesta år inte har kommit in
ansökningar som bedömts uppfylla kriterierna finns det medel kvar som
planeras att delas ut under 2016 och 2017.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Rapport resestipendier för yrkesverksamma
bildkonstnärer 2012-2015" (2015-08-18)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Yrkande
Börje Ström (FP) yrkar på att nämnden beslutar enligt nedanstående två
punkter:
1. Förvaltningen uppdras att enligt beslut om resestipendier § 108 nov 2011
komma med förslag på hur förlängningen av resestipendierna skall finansieras.
2. Förvaltningen uppdras att se över kriterierna för stipendiet och därvid
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beakta möjligheten till offentlig redovisning, exempel på konkret uppföljning i
Örebro samt antal ansökningar som kan beviljas för en och samma person.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till Börje Ströms (FP) yrkande
samt yrkar på att de åtgärder som föreslås görs i dialog med de
yrkesverksamma bildkonstnärerna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Förvaltningen uppdras att enligt beslut om resestipendier § 108 nov 2011
komma med förslag på hur förlängningen av resestipendierna skall finansieras.
2. Förvaltningen uppdras att se över kriterierna för stipendiet och därvid
beakta möjligheten till offentlig redovisning, exempel på konkret uppföljning i
Örebro samt antal ansökningar som kan beviljas för en och samma person.
3. Beslutspunkt 1 och 2 ska genomföras i dialog med de yrkesverksamma
bildkonstnärerna.

§ 100 Ny biblioteksplan
Ärendenummer: Km 366/2015
Handläggare: Peter Alsbjer
Ärendebeskrivning
Bibliotekschef Peter Alsbjer informerar om arbetet med den nya
biblioteksplanen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Ordförande Behcet Barsom informerar om beslutsgången för
biblioteksplanen och att det är Programnämnd samhällsbyggnad som beslutar
om att skicka den vidare till Kommunfullmäktige.
Behcet Barsom upplever det dock som viktigt att Kulturnämnden får ta del av
den föreslagna biblioteksplanen så att dess ledamöter får möjlighet att skicka
med synpunkter till sina partikamrater i Programnämnd samhällsbyggnad.
Yrkande
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva HesseAlmqvist (M) yrkar att på att "Kulturförvaltningen får i uppgift att tillskriva
programnämnd Samhällsbyggnad med begäran att en parlamentarisk grupp ur
kulturnämnden snarast får avge ett yttrande om förslaget till uppdaterad
biblioteksplan".
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att
informationen ska läggas till handlingarna.
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Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer de två förslagen under proposition
och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Informationen läggs till handlingarna.
Reservation
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva HesseAlmqvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 101 Riskinventering och identifiering av beroenden
Ärendenummer: Km 333/2015
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Planerare Maria Schultz informerar om rapporten "Riskinventering och
identifiering av beroenden" som tagits fram i syfte att inventera förvaltningens
krisarbete och beroenden vid en kris ur ett samhällsperspektiv. Rapporten
undersöker förvaltningens förmåga till arbete vid en samhällskris, exempelvis
en storm, transportolycka med farligt gods, epidemi och liknade.
Beslutsunderlag
- Rapporten "Riskinventering och identifiering av beroenden" (2015-05-29)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 102 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande Behcet Barsom (KD) informerar om uppdraget att revidera det
kulturpolitiska programmet. Avsikten är att detta ska göras av en
parlamentarisk arbetsgrupp varför respektive grupp ombeds utse sina
representanter.
Information lämnas även om det pågående budgetarbetet. Förutom generella
besparingar kommer riktade uppdrag att ges till både Kulturskolan och
biblioteken. Uppdragen är dock ännu inte formulerade. När det gäller det
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planerade Kulturkvarteret ska en utredning kring dess kostnader presenteras
inom sex månader.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 103 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 369/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 104 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 370/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 105 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Tre övriga frågor har anmälts.
Niclas Persson (MP) har anmält en övrig fråga om Kulturkvarteret. Frågan
har besvarats i § 102.
Kåge Svensson (V) har anmält två övriga frågor kring Kulturnatten samt Shuset.
Vad gäller Kulturnatten svarar planerare Jan Rindar att Kulturnatten blir av
och att medel har beviljats till arrangören.
Vad gäller S-huset svarar verksamhetschef Nina Glimvall om de tankar som
Kultur- och fritidsförvaltningen har formulerat tillsammans med ÖBO och
Bilda kring detta och att man arbetar vidare.
Niclas Persson (MP) önskar en återrapportering till nämnden när tankarna
kring S-huset konkretiseras.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Kulturnämnden 2015‐09‐16

Ärende 7 Rapport resestipendier Km 358/2015

Yrkande
Börje Ström, Folkpartiet Liberalerna yrkar följande tillägg till förslag till beslut
‐
‐

Förvaltningen uppdras att enligt beslut om resestipendier §108 nov 2011 komma
med förslag på hur förlängningen av resestipendierna skall finansieras.
Förvaltningen uppdras att se över kriterierna för stipendiet och därvid beakta
möjligheten till offentlig redovisning, exempel på konkret uppföljning i Örebro
samt antal ansökningar som kan beviljas för en och samma person.

Kulturnämnden 2015-09-16

Ärende 8 Km 366/2015

Ledamotsinitiativ biblioteksplan och
YRKANDE
Det av kommunfullmäktige parlamentariskt tillsatta biblioteksrådet lämnade enligt sitt uppdrag en
reviderad version av kommunens första bilioteksplan, antagen 2009 till programnämnd
samhällsbyggnad och kommunledningskontoret hösten 2013. Den första versionen hade då
uppdaterats och reviderats bland annat efter den reviderade bibliotekslagen 2013. Enligt
biblioteksplanens anvisning fanns den reviderade biblioteksplanen tillgänglig för beslut i
kommunfullmäktige inför den nya mandatperioden med start 2014.
Biblioteksrådets arbete ansågs emellertid inte godtagbart av kommunledningskontoret, utan ansågs
behöva ytterligare omarbetning. Uppdraget gick till Kulturnämnden och dess bibliotekschef. I augusti
2015, ett år försenat, föreligger nu den nya versionen. Där kan man konstatera att förändringarna är
omfattande. Ca 60% av materialet är nytt, vilket inneburit en stor utökning av sidantalet. Vidare har
många nya områden tillförts samt att biblioteksplanen försetts med inriktningsmål, vilket ökar behovet av
tydlig uppföljning samt resurser för genomförande.
Den viktigaste och allvarligaste förändringen ur demokratisk synpunkt är dock att biblioteksrådet i
fortsättningen inte ges mandat att besluta om den uppdatering som skall skickas vidare till
kommunfullmäktige. Detta blir tydligt redan för den aktuella revideringen, som är en
tjänstemannaskrivning utan insyn för något biblioteksråd, varken det avgående eller ett tillträdande.
Vidare grundas biblioteksplanen enligt förslaget på majoritetens övergripande strategier och budget
(ÖSB), ett politiskt dokument där frågor som berör biblioteksplanen inte får möjlighet att förankras
parlamentariskt.
Hanteringen av ärendet har inte varit tillfredsställande och innebär att den demokratiska processen
omkring ett viktigt kulturdokument är åsidosatt. Kulturnämnden, den ansvariga nämnden för kulturfrågor
borde i den situation som uppstått getts möjlighet att genom en parlamentarisk grupp avge ett yttrande
till programnämnd samhällsbyggnad och kommunledningskontoret. En sådan åtgärd är fortfarande
möjlig. Biblioteksplanen är ett centralt, viktigt kulturdokument för utvecklingen av bibliotek och dess
tillgänglighet för Örebroarna. Därför är det viktigare med bred politisk förankring före ett beslut i
kommunfullmäktige än att snabba på en redan fördröjd hantering.
YRKANDE
Börje Ström, Folkpartiet Liberalerna, Hossein Azeri, Gun Kornblad, Eva Hesse-Almqvist, Nya
Moderaterna yrkar att
 Kulturförvaltningen får i uppgift att tillskriva programnämnd Samhällsbyggnad med
begäran att en parlamentarisk grupp ur kulturnämnden snarast får avge ett yttrande om
förslaget till uppdaterad biblioteksplan.

