Km 326/2017

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2017-05-17
Klockan: 17:00 - 18:05
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Carina Svedenberg Widqvist (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Björn Hagel (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Lennart Carlsson (M)
Helena Ståhl (SD)
Ammi Dahlén (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62

Ersätter Sigbritt
Sundin (S) på §§ 52-62
Ersätter Johan Bergh
(S) på §§ 52-62
Ersätter Gun
Kornblad (M) på §§
52-62

Linda Palmbrandt (S)
Hanna Rimmerfors (M)

Närvarande ersättare
Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Tore Mellberg (V)
Fredrik Welander (MP)
Mats-Olof Liljegren (L)

§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef

§§ 52-62
1

Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Gustav Axberg, planerare
Tina Ekblom, ekonom

§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62
§§ 52-62

Paragraf 52-62

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 22 maj 2017

Behcet Barsom, ordförande

Börje Ström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 maj 2017.

§ 52 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Börje Ström (L)
Ersättare: Helena Ståhl (SD)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Börje Ström (L)
Ersättare: Helena Ståhl (SD)
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§ 53 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende nr 5, "Ansökan om
föreningsbidrag: Vivalla SK", utgår.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende nr 5, "Ansökan om
föreningsbidrag: Vivalla SK", utgår.

§ 54 Beslut: Delårsrapport med prognos 1 2017
Ärendenummer: Km 330/2017
Handläggare: Helen Åhlén m.fl.
Ärendebeskrivning
Utöver kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet
för det gångna året ska kommunen enligt lag upprätta minst en delårsrapport.
I Örebro kommun redovisas två delårsrapporter per år; sista april och sista
augusti.
Kulturnämnden har sammanställt delårsrapport 1 till och med den 30 april
2017, inklusive ekonomisk prognos för året. Prognosen ska ge en bild av hur
nämndens ekonomi utvecklar sig och vilka åtgärder som eventuellt är
nödvändiga att genomföra för en budget i balans.
Kulturnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på
189 704 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 30,5 procent förbrukats
vilket ligger under periodens riktvärde (33,3%). Prognosen för 2017, baserad
på årets fyra första månader, visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett
beräknat underskott på 1 918 tkr.
Den större avvikelsen finns inom Allmänkulturverksamheten som går mot ett
underskott på 2 087 tkr, till stor del beroende på Open Art. För Open Art
finns dock en förlustgaranti beslutad av Kommunstyrelsen om 2 450 tkr (Ks
136/2017).
Kulturnämndens budgetramar har förändrats efter att Programnämnd
Samhällsbyggnad fattat beslut om fördelning av tilläggsanslag och
reduceringar samt andra ombudgeteringar. En intern ombudgetering har även
genomförts med delar av de tidigare ofördelade integrationsmedlen till
utförande verksamhetsområde. Följaktligen behövs en intern ombudgetering
genomföras för att stämma överens med förändringen.
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Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 1, 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 3.2.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 3.2.
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Lennart Carlsson (M), Hanna
Rimmerfors (M), Ammi Dahlén (MP), Kåge Svensson (V) och Helena Ståhl
(SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 55 Beslut: Revidering av regional kulturplan inför 2018
Ärendenummer: Km 293/2017
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Region Örebro läns kulturplan revideras årligen utifrån om det finns
utvecklingsmål som behöver ändras eller om det finns områden som saknas i
planen.
Kulturplanen har tre syften: (1) att fungera som en ansökan om statliga medel
till aktörer inom samverkansmodellen, (2) att beskriva ambitionen för en
gemensam kulturutveckling i länet och att (3) beskriva Region Örebro läns
övriga kulturarbete.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till kulturplanens
utformning och innehåll men vill framföra vissa synpunkter.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Revidering av regional kulturplan inför 2018" (2017-0331)
- Örebro läns kulturplan 2016 - 2019: det här utvecklar vi tillsammans!
- Synpunkter på årlig revidering av Örebro läns kulturplan (2017-03-31)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna Kultur- och fritidsförvaltningens
synpunkter på Örebro läns kulturplan samt överlämna dessa till Region
Örebro län.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar på att ett särskilt yttrande från Sverigedemokraterna
tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till Kulturnämnden, vilket utgör beslutspunkt 1.
Dels Helena Ståhls (SD) yrkande att ett särskilt yttrande från
Sverigedemokraterna ska tas till protokollet, vilket blir beslutspunkt 2.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
rörande beslutspunkt 1. Avseende beslutspunkt 2 ställer ordförande frågan
om nämnden bifaller Helena Ståhls (SD) yrkande att ett särskilt yttrande från
Sverigedemokraterna tas till protokollet och finner frågan med ja besvarad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna Kultur- och fritidsförvaltningens
synpunkter på Örebro läns kulturplan samt överlämna dessa till Region
Örebro län.
2. Kulturnämnden beslutar att ett särskilt yttrande från Sverigedemokraterna
tas till protokollet.

§ 56 Beslut: Ansökan om föreningsbidrag: Vivalla SK
Ärendenummer: Km 245/201
Ärendet utgår.

§ 57 Beslut: Mesopotamiska biblioteket
Ärendenummer: Km 334/2017
Handläggare: Annica Helgadotter Påle
Ärendebeskrivning
Mesopotamiska biblioteket är en specialsamling av syrisk litteratur eller
mesopotamisk kultur på det syrianska språket. Samlingen förvaras på Örebro
stadsbibliotek.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Mesopotamiska biblioteket flyttas
till Varberga bibliotek eftersom samlingen bedöms kunna tillgängliggöras på
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ett bättre sätt där och att Varberga bibliotek skulle bli en viktig knytpunkt för
den mesopotamiska kulturen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Mesopotamiska biblioteket" (2017-04-24)
- Information från Örebro biblioteks webbplats gällande Mesopotamiska
biblioteket.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att Mesopotamiska biblioteket ska ha sin placering
på Varberga bibliotek.
Yrkande
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Lennart Carlsson (M), Hanna
Rimmerfors (M) samt Ammi Dahlén (MP) gör följande tilläggsyrkande:
- Kulturnämnden beslutar att förvaltningen två år efter genomförd flytt ska
utvärdera om förvaltningens intentioner med flytten av Mesopotamiska
samlingen uppnåtts.
Kåge Svensson (V) yrkar bifall till Börje Ströms (L), Hossein Azeris (M),
Lennart Carlssons (M), Hanna Rimmerfors (M) och Ammi Dahléns (MP)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till beslut, vilket blir beslutspunkt 1. Dels Börje Ströms
(L), Hossein Azeris (M), Lennart Carlssons (M), Hanna Rimmerfors (M) samt
Ammi Dahléns (MP) förslag på tilläggsbeslut, vilket blir beslutspunkt 2.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag avseende beslutspunkt 1 och att
nämnden avseende beslutspunkt 2 beslutar att bifalla det föreslagna tillägg
som Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Lennart Carlsson (M), Hanna
Rimmerfors (M) samt Ammi Dahlén (MP) yrkar på.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att Mesopotamiska biblioteket ska ha sin placering
på Varberga bibliotek.
2. Kulturnämnden beslutar att förvaltningen två år efter genomförd flytt ska
utvärdera om förvaltningens intentioner med flytten av Mesopotamiska
samlingen uppnåtts.

§ 58 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
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Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 2 maj 2017. Information lämnas bland annat om det
uppdrag som lämnats till förvaltningen om att stärka fritidsgårdsverksamheten
för döva och hörselskadade.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

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

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 352/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 61 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 353/2017
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.

§ 62 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Särskilt yttrande
Ärende: Beslut: Revidering av regional kulturplan inför 2018
Ärendenummer: Km 293/2017
Datum: 2017-05-17
Region Örebro län har inför den årliga revideringen av sin kulturplan efterfrågat Örebro kommuns
synpunkter på det nu gällande dokumentet. Kommunens svar är välskrivet och genomarbetat, men från
Sverigedemokraternas sida hade vi gärna sett att man även lyfte fram den problematik vi ser angående
de utvecklingsmål på temat kön/genus som återfinns på s 31 i dokumentet. Vi menar att det finns
angelägnare kultursatsningar än så kallad gender budgeting och HBTQ-utbildningar och det blir då i
våra ögon en felprioritering att lägga pengar på detta.

För Sverigedemokraterna i Kulturnämnden:

______________________
Helena Ståhl (SD)

!

onsdag 17 maj 2017

Tilläggsyrkande
Km 334/2017

Uppnås önskvärda effekter?
I Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut konstateras att genom flytten av Mesopotamiska
biblioteket till Varberga bibliotek tillgängliggörs samlingen på ett bättre sätt då denna lokal utgör en
lämpligare lösning för tillhandahållandet av materialet än den nuvarande på stadsbiblioteket. Vidare
sägs att Varberga bibliotek genom flytten blir en viktig knytpunkt för den mesopotamiska kulturen
och samlingen kommer bli en viktig del i bibliotekets profil.
Detta är goda förhoppningar men som förslag till beslut är utformat återkopplas inte till nämnden
om det verkligen blev så.
Det är viktigt att få denna återkoppling då det också finns goda argument för att Mesopotamiska
biblioteket ska fortsätta ligga centralt, i det nya biblioteket. Det kan uppfattas som en segregerade
åtgärd att flytta biblioteket. Det framgår inte hur tillgängligheten ökas. Genom att utvärdera och
återkoppla kan nämnden hållas informerad om de önskvärda effekterna nåddes.
Vi vill därför lägga till en beslutssats om att en utvärdering bör ske två år efter genomförd flytt. Frågor vi vill ha svar på är exempelvis: Har flytten gjort Varberga Bibliotek till en viktig knytpunkt för
den mesopotamiska kulturen? Blev tillgängligheten bättre på Varberga bibliotek?
VÅRT TILLÄGGSYRKANDE LYDER:
- Kulturnämnden beslutar att förvaltningen två år efter genomförd flytt ska utvärdera om förvaltningens intentioner med flytten av Mesopotamiska samlingen uppnåtts.

Börje Ström (L)

Hossein Azeri (M)

Hanna Rimmerfors (M)

Ammi Dahlén (MP)

Lennart Carlsson (M)

