Km 596/2017

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2018-01-17
Klockan: 17:00 - 18:45
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Sigbritt Sundin (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Helena Ståhl (SD)

§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14

Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

Ersätter Carina Svedenberg Widqvist
(S) på §§ 1-14
Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på
§§ 1-14
Ersätter Johan Bergh (S) på §§ 1-14
Ersätter Björn Hagel (S) på §§ 1-14
Ersätter Lennart Carlsson (M) på §§
1-3, 5-9
Ersätter Ammi Dahlén (MP) på §§
1-14
Ersätter Lennart Carlsson (M) på §§
4, 10-14

Linda Palmbrandt (S)
Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Nordlöw (C)
Mats-Olof Liljegren (L)
Bodil Grek (MP)
Birgitta Eklund (KD)

Närvarande ersättare
Birgitta Eklund (KD)
Tore Mellberg (V)

§§ 1-3, 5-9
§§ 4-14

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Ulf Lindin, verksamhetschef

§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
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Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Tina Ekblom, ekonom
Stefan Nilson, planerare
Christer Moll, ungdomskonsulent

§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14
§§ 1-14

Paragraf 1-14

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 22 januari 2018

Behcet Barsom, ordförande

Gun Kornblad, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 januari 2018.

§ 1 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Gun Kornblad (M)
Ersättare: Kåge Svensson (V)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Gun Kornblad (M)
Ersättare: Kåge Svensson (V)

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

§ 3 Verksamhetsplan med budget 2018
Ärendenummer: Km 563/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter gör skillnad. Genom
förvaltningens arbete tillsammans med det civila samhället, föreningar och
andra aktörer skapas det förutsättningar för en meningsfull fritid. Att delta i
en organiserad fritid, oavsett aktivitet, lägger grunden till ett demokratiskt
samhälle där man lär sig respekt och förståelse för olikheter, lär sig agera och
samarbeta med andra samt får ökad möjlighet till välmående. När gruppen
barn och unga i staden växer är det viktigt att kunna fortsätta tillmötesgå
behoven hos dessa, även vad gäller deras fria tid.
Nämndens verksamheter saknar en resursfördelning utifrån den växande
staden vilket innebär att fler individer får dela på samma resurser. Då
sakkunskapen kring kulturaktiviteter främst finns inom Kulturnämnden är det
önskvärt att hitta en modell där Kulturnämnden ges ett investeringsutrymme
som motsvarar behoven i den växande staden. Detta skulle möjliggöra en mer
effektiv hantering som lättare kan anpassa sig efter kommuninvånarnas
skiftande behov av kulturella aktiviteter. Örebro växer, fler barn och
ungdomar ställer krav på utökade aktivitetsytor, såväl lokaler som nya former
för kulturutövande. Ytor och lokaler för den fria tiden måste finnas med som
en självklar del i den strategiska planeringen av den växande staden. Ny teknik
och digitalisering är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt
och smartare tjänster inom förvaltningens verksamhetsutveckling.
Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2018 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad Övergripande strategier och budget 2018 med
plan för 2019-2020 samt Programplan med budget för programområde
Samhällsbyggnad. Genom att arbeta med åtaganden och utvecklingsuppdrag
inom samtliga strategiområden samt förvalta nämndens resurser på ett
långsiktigt hållbart sätt, bidrar Kulturnämnden till utvecklingen mot att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan med budget 2018 Kulturnämnden
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Kulturnämnden fastställs.
2. Kulturnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2018 med 1 200 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Börje Ström (L) och Mats-Olof Liljegren (L) yrkar avslag på förvaltningens
förslag till Verksamhetsplan med budget 2018 till förmån för Liberalernas
eget, till Kommunfullmäktige inlämnade, budgetförslag.
Hossein Azeri (M) och Gun Kornblad (M) yrkar avslag på förvaltningens
förslag till Verksamhetsplan med budget 2018 till förmån för Moderaternas
eget, till Kommunfullmäktige inlämnade, budgetförslag.
Bodil Grek (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att
nämnden ska anta de ändringar som Miljöpartiet föreslår i inlämnat skriftligt
yrkande, se bilaga.
Kåge Svensson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till Verksamhetsplan
med budget 2018 till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag för
programområde Samhällsbyggnad.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till Verksamhetsplan
med budget 2018 till förmån för Sverigedemokraternas eget, till
Kommunfullmäktige inlämnade, budgetförslag.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer förslagen under proposition och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Kulturnämnden fastställs.
2. Kulturnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2018 med 1 200 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation
Börje Ström (L), Mats-Olof Liljegren (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad
(M), Kåge Svensson (V) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till
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förmån för egna budgetförslag. Bodil Grek (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

§ 4 Kulturföreningsbidrag 2018
Ärendenummer: Km 346/2017
Handläggare: Stefan Nilson
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av kulturföreningsbidrag till
föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande
år.
För 2018 har 26 föreningar ansökt om kulturföreningsbidrag. Sju föreningar
har ett treårsavtal, två av dem 2016-2018, fem 2017-2019. Tre föreningar är
nya sökande föreningar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturföreningsbidrag 2018" (2018-01-04)
- Inkomna ansökningar om kulturföreningsbidrag
- Förvaltningens förslag kring fördelning av kulturföreningsbidrag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturföreningsbidrag för 2018 fördelas enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Börje Ström (L) yrkar på att Kulturnämnden avsätter en total summa på 6 731
000 kr till kulturföreningarna 2018. Den föreslagna fördelningen finns
angiven i inlämnat yrkande.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
förvaltningens samt Börje Ströms (L). Ordförande Behcet Barsom (KD)
ställer dessa under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Kulturföreningsbidrag för 2018 fördelas enligt förvaltningens förslag.
Mats-Olof Liljegren (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Reservation
Börje Ström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget inlämnat
yrkande.
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§ 5 Bidrag till studieförbunden 2018
Ärendenummer: Km 173/2017
Handläggare: Stefan Nilson
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman
fördelas sedan mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell
som bygger på statens fyra syften med stöd till folkbildningen. Denna
fördelningsmodell utgår från ett grundbidrag, antal genomförd verksamhet i
kommunen samt antal timmar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till studieförbunden" (2017-10-23)
- Ansökningar från studieförbund
- Beräkning bidrag studieförbunden i Örebro 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att folkbildningen beviljas bidrag för 2018 enligt
sammanställning.
2. Medel tas ur budgeten för bidrag till studieförbunden.
Yrkande
Börje Ström (L) och Mats-Olof Liljegren (L) yrkar på att Kulturnämnden
avsätter en total summa på 5 634 500 kronor till studieförbunden 2018.
Kåge Svensson (V) yrkar på att Kulturnämnden ska öka anslagen till
studieförbunden med 1 mnkr och avsätta en total summa på 6 334
500 kronor i bidrag för 2018.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns tre förslag till beslut;
förvaltningens förslag, Börje Ströms (L) och Mats-Olof Liljegrens (L) yrkande
samt Kåge Svenssons (V) yrkande. Ordförande ställer förslagen under
proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att folkbildningen beviljas bidrag för 2018 enligt
sammanställning.
2. Medel tas ur budgeten för bidrag till studieförbunden.
Reservation
Börje Ström (L), Mats-Olof Liljegren (L) samt Kåge Svensson (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för egna inlämnade yrkanden.
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§ 6 Ansökan om medel till fritidsklubb: Föreningen
Tegelhuset i Östernärke
Ärendenummer: Km 360/2017
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Föreningen Tegelhuset i Östernärke ansöker om totalt 828 759 kronor för att
starta och driva en fritidsklubb i Odensbacken för barn i åldern 9-12 år. I
summan ingår ett hyresbidrag på 60 tkr samt 633 tkr för att anställa personal.
Föreningen ansöker även om en engångskostnad på 135 759 kr för att sätta
upp ett staket för att göra utomhusmiljön mer säker samt att bygga en
friggebod för förvaring av lekutrustning och redskap.
Beslutsunderlag
- Ansökan från Föreningen Tegelhuset i Östernärke (2017-05-09)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om medel till fritidsklubb - Föreningen
Tegelhuset i Odensbacken" (2017-11-15)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att avslå Föreningen Tegelhuset i Östernärkes
ansökan.
Yrkande
Börje Ström (L), Mats-Olof Liljegren (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad
(M), Bodil Grek (MP) och Kåge Svensson (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag med tilläggsyrkandet att Föreningen Tegelhuset i Östernärke ska
beviljas 60 tkr i ett tillfälligt hyresbidrag för perioden januari - juni 2018 för att
säkerställa föreningens akuta finansieringsbehov. Om utmaningen att driva
fritidsgårdsverksamhet godkänns ska det tillfälliga hyresbidraget
återbetalas. Medlen föreslås tas från planeringsreserven. Se bilaga för
motivering till förslaget.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att nämnden ska besluta att
Föreningen Tegelhuset i Östernärke beviljas 60 tkr i tillfälligt hyresbidrag för
perioden januari - juni 2018 utan krav på återbetalning om utmaningen
godkänns. Medlen föreslås tas från planeringsreserven. Börje Ström (L), MatsOlof Liljegren (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Bodil Grek (MP)
och Kåge Svensson (V) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till beslut, vilket blir beslutspunkt 1. Dels ordförandens
tilläggsyrkande om att bevilja Föreningen Tegelhuset i Östernärke 60 tkr i ett
tillfälligt hyresbidrag för perioden januari - juni 2018, vilket blir beslutspunkt
2.
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer förslagen under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag avseende
beslutspunkt 1 och att nämnden avseende beslutspunkt 2 beslutar att bifalla
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ordförandens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att avslå Föreningen Tegelhuset i Östernärkes
ansökan.
2. Kulturnämnden beslutar att bevilja Föreningen Tegelhuset i Östernärke ett
tillfälligt hyresbidrag på 60 tkr för perioden januari - juni 2018. Medlen tas
från planeringsreserven.

Sammanträdet ajourneras 17:50 – 18:10.

§ 7 Delegationsförteckning 2018
Ärendenummer: Km 591/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill
säga uppdrar åt någon att fatta beslut på nämndens vägnar, i vissa ärenden.
Varje nämnd beslutar inom de ramar som lagen medger om vilka beslut i
ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras.
Delegationsförteckningen är det dokument där delegerade ärenden finns
samlade. Eftersom förvaltningens verksamheter är föränderliga är det lämpligt
att löpande se över delegationsförteckningen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Delegationsförteckning 2018" (2018-01-08)
- Delegationsförteckning för Kulturnämnden 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2018.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2018.

§ 8 Attestförteckning 2018
Ärendenummer: Km 617/2017
Handläggare: Tina Ekblom
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Ärendebeskrivning
Enligt den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) ska den ekonomiska
redovisningen ske enligt god redovisningssed och en tillräcklig ekonomisk
kontroll ska upprätthållas i kommunen. Kommunen ska kännetecknas av god
affärssed och god betalningsmoral. Respektive nämnd har ett helhetsansvar
för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde.
Attest är ett skriftligt intygande om att kontrollen är utförd. Alla transaktioner
måste omfattas av minst två attester. Beslutsattestanten är huvudansvarig för
transaktionen.
Det finns fyra attestbegrepp som svarar för varsitt moment i kontrollen av
den ekonomiska transaktionen: (1) fakturaattestant, (2) granskningsattestant,
(3) beslutsattestant samt (4) behörighetsattestant.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Attestförteckning 2018" (2018-01-03) med bilaga
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2018 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2018 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2018 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2018 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).

§ 9 Ansökan om övertagande av teckenspråkig fritidsgård:
Föreningen Scenit
Ärendenummer: Km 430/2017
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
En ansökan har inkommit från föreningen Scenit om att överta Örebro
kommuns teckenspråkiga fritidsgårdsverksamhet för unga mellan 13-18 år.
Scenit är öppen för i Örebro verksamma studieförbund och drivs för
närvarande av ABF, Bilda, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet samt
Vuxenskolan.
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Den teckenspråkiga fritidsgårdsverksamheten i Örebro startade i sin
nuvarande form 2006 och har fram till hösten 2016 bedrivits på först
Vasagården och därefter Hagagården. Sedan hösten 2016 drivs verksamheten,
fortfarande i kommunal regi, i föreningen Scenits lokaler i Kulturhuset.
Scenit ansöker om 500 tkr per år för att överta och driva den teckenspråkiga
fritidsgårdsverksamheten. Idag har denna verksamhet öppet en kväll per
vecka med en budget via Kulturnämnden på 250 tkr per år.
Scenit önskar öka antalet öppetkvällar, erbjuda målgruppen gruppverksamhet
via studieförbunden i Scenit samt utveckla aktiviteter och en scen för
teckenspråkiga i Örebro.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om övertagande av teckenspråkig fritidsgård:
Föreningen Scenit" (2017-12-20)
- Föreningen Scenits ansökan (2017-06-28) om övertagande och utveckling av
Örebro kommuns teckenspråkiga fritidsgårdsverksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 10 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 8 januari 2018. Information lämnas bland annat om
förslaget till kulturpolitiskt program.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 11 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
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Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 16/2018
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 13 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 17/2018
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 14 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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2018-01-17

YRKANDE/RESERVATION
KULTURNÄMNDEN
Ärende nr 3 Km 346/2017

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2018
I Liberalernas välfärdsbudget Liberala ramar för Örebro 2018 som tidigare lagts fram i
Kommunfullmäktige redovisas ett eget program inom kulturområdet. Beskrivningen av vår
kulturpolitik i Liberala ramar är nära knutet till verksamheter inom kulturnämnden. I motsats till
förvaltningens förslag utan ramökning gör Liberalerna en uppräkning av ramen för kulturnämnden
med 3,5 mnkr.
Liberalerna yrkar därför avslag på förvaltningens förslag till Verksamhetsplan med budget till
förmån för egen, i Kommunfullmäktige tidigare lagd välfärdsbudget - Liberala ramar för Örebro
2018 - och redovisar i bifogade uppställning våra förslag som avser kulturnämndens
verksamhetsområde.
Om Liberalernas förslag faller i Kulturnämnden är detta tillika en reservation till förmån för eget
yrkande.

Börje Ström (L) och Mats-Olof Liljegren (L)

MED YRKANDET BIFOG AS
• Detaljbeskrivning av siffror som rör våra förslag för kulturnämnden
• Utdrag avsnitt kultur ur Liberala ramar för Örebro 2018

Liberalernas prioriteringar i Kulturnämndens Verksamhetsplan med Budget 2018 (tkr)

Kulturprojektmedel

300

Ökad ram

Kulturföreningarna

500

Ökad ram

Studieförbunden

300 Kompensation tidigare sparåtgärd

El Sistema utvidgad verksamhet

1 000

Heltidstjänst kulturplanerare

500

Biblioteksmedia stad och
landsbygd

700

Bidrag KFUM för sportlovskollo

200

Totalt

Två stadsdelar från Ht 2018

3 500

LIBERALERNAS FÖRSLAG TILL ETT FÖRBÄTTR AT KULTURLIV I ÖREBRO:
• Ge kulturföreningarna och studieförbunden höjda bidrag och långsiktiga och hållbara
förutsättningar genom avtal.
• Värna och utveckla områdesgrupperna.
• Ge biblioteken ökade resurser för medier.
• Planera för fler integrerade folk- och skolbibliotek samt Fokusbibliotek på skolorna.
• Öka resursen till Örebro Konsthall för MU-avtal.
• Ta vara på Hjalmar Bergmanteatern som gemensam resurs för scenkonst. Förbättring av scenteknik
och orkesterdike för musikal och operaföreställningar.
• Utreda förutsättningarna för konstmuseum och stadsmuseum i dialog med Region Örebro Län.
• Öka den kulturella tillgängligheten på landsbygden för alla åldrar.
•
•
•
•
•

Utökning av Kulturskolans El Sistema-satsning till flera stadsdelar.
Uppmärksamma äldres behov av kultur.
Skapa bättre förutsättningar för våra kulturinstitutioner att kunna samverka i kulturlivet
Skapa en kulturnämnd med egen förvaltning och kulturchef.
Skapa en gemensam plattform för kulturfrågor inom kommunen

Yrkande

Ärende 3
Ärendenummer: Km 563/2017
”Beslut: Verksamhetsplan med budget 2018”

Kulturnämnden
Örebro kommun
17 januari 2018

Med hänvisning till Nya Moderaternas budget förslag som har lagts i
Kommunfullmäktig föreslår vi att nämnden beslutar:
att
avslå förvaltningens förslag till budget och anta Nya Moderaternas budget för
2018
Om Nya Moderaternas förslag faller i Kulturnämnden är detta tillika en reservation till
förmån för eget yrkande.

För Nya Moderaternas grupp i Kulturnämnden,
Hossein Azeri (M)

Ändringsyrkande för budget och verksamhetsplan för Kulturnämnden
Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2018 – ”Ett Örebro som håller ihop” –
hade fokus på minskade sociala klyftor, klimatfrågan och en ekologiskt hållbar stad.
Miljöpartiets budget avslogs av fullmäktige och vi har därför majoritetens beräknade
intäkter att förhålla oss till. Miljöpartiet vill därför göra ändringar i kommunledningens
förslag till budget för nämnden i syfte att visa vad som fortfarande är möjligt att göra i
nämnden utifrån ambitionen om ett hållbart Örebro.
Förvaltningen ges följande nya uppdrag
● Att utreda hur satsningen på El Sistema kan utökas till ytterligare en skola.
● Öka tillgängligheten till kulturskolan i ytterområden.
● Gör en riktad satsning på kommunens fritidsgårdar i syfte att öka flickors deltagande.
Finansiering av nya uppdrag
I linje med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns det möjlighet att
omfördela medel som kommunstyrelsen förfogar över för att utöka nämndens ram som
beslutats enligt kommunledningens förslag. Kommunens ekonomiska resultat och ekonomi i
stort kommer trots denna justering ändå uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning.
För att finansiera nedanstående ökade driftkostnader föreslår Miljöpartiet att
Kulturnämnden begär extra medel från kommunstyrelsen.
Uppdrag

Ökad utgift (tkr)

Utökning av El Sistema till ytterligare en skola

500

Kulturskolan, ökad tillgänglighet ytterområden och nyanlända

1 000

Förstärkning till fritidsgårdar för ökad deltagande för flickor

1 000

Miljöpartiet yrkar därför:
‐ Att nämnden beslutar att anta Miljöpartiets förslag till ändringar i budget och
verksamhetsplan för 2018 enligt ovan.
‐ Att Kulturnämnden begär totalt 2,5 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att
finansiera de nya uppdrag som läggs på förvaltningen.
Ammi Dahlén
Ledamot
Bodil Grek
Ersättare

2018-01-17

YRKANDE/RESERVATION
KULTURNÄMNDEN
Ärende nr 4 Km 346/2017

KULTURFÖRENINGSBIDRAG 2018
Liberalerna värnar föreningslivet. Vi ser det som en av det civila samhällets grundstenar.
Kulturföreningarna bidrar till att öka människors livskvalité och frigör deras skaparkraft. Därför ska
de uppmärksammas och uppmuntras. Liberalerna vill därför att ytterligare 511 tkr utöver
förvaltningens förslag tillförs kulturföreningarna. Under hela mandatperioden har ingen uppräkning
av ramen för kulturföreningarna skett. Detta har i praktiken inneburit reduceringar.

BÖRJE STRÖM, LIBERALERNA YRKAR
-

att Kulturnämnden avsätter en total summa på 6 731 000 kr till kulturföreningarna 2018 .
Finansieringen ingår som del i ärende Verksamhetsplan med budget 2018.

Om Liberalernas förslag faller i Kulturnämnden är detta tillika
en reservation till förmån för eget yrkande.

Börje Ström (L)
BIFOG AS
Med yrkandet bifogas detaljbeskrivning och siffror som rör våra förslag för kulturföreningarna.

Kulturnämnden

Bilaga ärende Kulturföreningsbidrag 2018
Liberalernas förslag till fördelning

Kulturföreningar
Prioritet 1
Nya teatern verksamhet
Nya teatern hyra
Vintrosa missionsförs. Musikskola
Betelkyrkans musikskola
Dockteaterhuset
Fröjdans
Teatervalvet

680 000
1 326 000
85 000
480 000
60 000
41 000
130 000

Prioritet 2
Teater Martin Mutter

1 500 000

Prioritet 3
Prioritet 4
Kollektivverkstan KKV
Örebro kammarmusikförening
Örebro Läns grafikgrupp ÖLG
Föreningen Konstbunkern
Örebro konstskolas vänner
Felan
Örebro folkdansgille
Arkiv Centrum Örebro Län
Örebro släktforskare

170 000
10 000
110 000
130 000
300 000
20 000
8 000
248 000
7 000

Prioritet 5
Örebro Riksteaterförening
Örebro Jazz & Blues Club
Konstfrämjandet
Ampok ateljébidrag
Kulturföreningen stationen
Fotograficentrum
Tysslinge kulturförening

475 000
120 000
275 000
415 000
50 000
20 000
36 000

Nya föreningar
Örebro Filmförening
Örebro Kammarkör
Arkeologi och historia

30 000
10 000
10 000
6 731 000

2018-01-17

YRKANDE/RESERVATION
KULTURNÄMNDEN
Ärende nr 5 Km 173/2017

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND 2018
Studieförbunden i Örebro gör en viktig insats för att främja kulturaktiviteter i Örebro Kommun.
Därför har man under många år haft ett grundbidrag som fördelats efter en särskild, av
studieförbunden godkänd fördelningsmodell.
Grundbidraget sänktes 2013. Liberalerna anser att studieförbunden inför 2018 skall kompenseras
för detta bortfall genom att ytterligare 300 tkr fördelas mellan studieförbunden.

BÖRJE S TRÖ M OCH MATS-OLOF LILJEGREN, LI BER AL E RN A YR K AR
-

att Kulturnämnden avsätter en total summa på 5 634 500 till studieförbunden 2018.
Finansieringen ingår som del i ärende Verksamhetsplan med budget 2018.

Om Liberalernas förslag faller i Kulturnämnden är detta tillika
en reservation till förmån för eget yrkande.

Börje Ström (L) och Mats-Olof Liljegren (L)
BIFOG AS
Med yrkandet bifogas delar ur Liberalernas välfärdsbudget, området Kultur samt detaljbeskrivning
och siffror som rör våra förslag för kulturnämnden.

Liberalernas prioriteringar i Kulturnämndens Verksamhetsplan med Budget 2018 (tkr)
Kulturprojektmedel

300

Ökad ram

Kulturföreningarna

500

Ökad ram

Studieförbunden

300 Kompensation tidigare sparåtgärd

El Sistema utvidgad verksamhet

1 000

Heltidstjänst kulturplanerare

500

Biblioteksmedia stad och landsbygd

700

Bidrag KFUM för sportlovskollo

200

Totalt

Två stadsdelar från Ht 2018

3 500

LI BE R AL E RN AS FÖ RSL AG TI LL E TT F Ö RB ÄTTR AT KU L TURLI V I Ö REB RO :
• Ge kulturföreningarna och studieförbunden höjda bidrag och långsiktiga och hållbara förutsättningar
genom avtal.
• Värna och utveckla områdesgrupperna.
• Ge biblioteken ökade resurser för medier.
• Planera för fler integrerade folk- och skolbibliotek samt Fokusbibliotek på skolorna.
• Öka resursen till Örebro Konsthall för MU-avtal.
• Ta vara på Hjalmar Bergmanteatern som gemensam resurs för scenkonst. Förbättring av scenteknik
och orkesterdike för musikal och operaföreställningar.
• Utreda förutsättningarna för konstmuseum och stadsmuseum i dialog med Region Örebro Län.
• Öka den kulturella tillgängligheten på landsbygden för alla åldrar.
•
•
•
•
•

Utökning av Kulturskolans El Sistema-satsning till flera stadsdelar.
Uppmärksamma äldres behov av kultur.
Skapa bättre förutsättningar för våra kulturinstitutioner att kunna samverka i kulturlivet
Skapa en kulturnämnd med egen förvaltning och kulturchef.
Skapa en gemensam plattform för kulturfrågor inom kommunen

Örebro den 17 januari 2018

Kulturnämnden januari 2018
Yrkande
§ 5 I Bidrag till Studieförbund 2018
Folkbildningen har de senaste hundra åren varit en unik och viktig del
av den svenska modellen. Med systemet kan medborgares intressen
och behov enkelt kanaliseras till meningsfulla aktiviteter och
överbrygga kunskapsglapp mellan olika grupper. Studieförbunden tar
också ett stort ansvar för integrationen av nya svenskar.
Samtidigt har folkbildningens ekonomiska förutsättningar succesivt
försämrats genom åren, så att möjligheten att bedriva verksamhet i
civilsamhället minskar. Vi i Vänsterpartiet vill att kommunen långsiktigt
dubblerar anslagen till folkbildningen från nuvarande nivå.

Vänsterpartiet yrkar:
-

att Kulturnämnden ökar anslagen till studieförbunden med 1 MKR och avsätter
en total summa på 6334500 SEK i bidrag för 2018.

För Vänsterpartiet
Kåge Svensson

Kulturnämnden 2018-01-17
Ärende 6
Beslut: Ansökan om medel till fritidsklubb – Föreningen Tegelhuset i Östernärke
KM 360/2017
Föreningen Tegelhuset i Östernärke erbjuder en central mötesplats för vuxna, barnfamiljer och
föreningsliv i Odensbacken. De är en viktig aktör i det civila samhället och fyller ett stort behov att
erbjuda meningsfull fritid i Östernärke. Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill
att Örebro Kommun skall se positivt på och stödja deras ambition att utvidga sin verksamhet. Den
aktuella ansökan om att på entreprenad få driva fritidsklubbsverksamhet är lovvärd, men har mist sin
aktualitet genom att föreningen i en senare ansökan också utmanat kommunen att få överta hela
fritidsgårdverksamheten i Odensbacken. Därför vill vi avvakta behandlingen av denna nya ansökan,
som också innefattar fritidsklubbs verksamhet och ställer oss därför bakom förvaltningens förslag om
avslag på föreningens ansökan.
Eftersom föreningen står utan beslut om bidrag från Örebro Kommun för 2018 och i avvaktan på
resultatet av utredningen om deras utmaning föreslår vi ett engångsbidrag på 60 tkr för perioden
januari – juni 2018. Detta för att ta ansvar för och säkerställa föreningens akuta finansieringsbehov.

Bidraget vill vi se som ett tilläggsyrkande till beslutet om avslag.
Yrkande
Börje Ström (L), Mats-Olof Liljegren (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Bodil Grek
(MP) och Kåge Svensson (V) yrkar
-

Bifall till förvaltningens förslag om avslag på föreningen Tegelhuset i
Östernärkes ansökan

-

Att 60 tkr beviljas som tillfälligt hyresbidrag för perioden januari-juni 2018 för
att säkerställa föreningens akuta finansieringsbehov. Om utmaningen att driva
fritidsgårdsverksamhet godkänns återbetalas det tillfälliga hyresbidraget.
Medlen tas från planeringsreserven.

