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ÖREBRO

Kulturnämnden
Datum: 2017-04-19
Klockan: 17:00 - 18:00
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)
Gun Kornblad (M)
Lennart Carlsson (M)
Helena Ståhl (SD)
Ammi Dahlén (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51

Ersätter Sigbritt
Sundin (S) på §§ 40-51
Ersätter Johan Bergh
(S) på §§ 40-51

Birgitta Nordlöw (C)

Närvarande ersättare
Birgitta Eklund (KD)
Tore Mellberg (V)
Hanna Rimmerfors (M)
Mats-Olof Liljegren (L)

§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef

§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
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Helen Åhlén, årsprocessledare
Gustav Axberg, planerare
Tina Ekblom, ekonom
Josiane Saade, planerare
Jenny Valtanen, processledare
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
Christer Moll, ungdomskonsulent
Josef Ibrahim Norell, ekonom

§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51
§§ 40-51

Paragraf 40-51

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 24 april 2017

Behcet Barsom, ordförande

Ammi Dahlén, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 april 2017.

§ 40 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Ammi Dahlén (MP)
Ersättare: Börje Ström (L)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Ammi Dahlén (MP)
Ersättare: Börje Ström (L)
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§ 41 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 42 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 255/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Ekonom Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 43 Samrådssvar Översiktsplan
Ärendenummer: Km 66/2017
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har fått förslaget till Örebro kommuns reviderade
översiktsplan på samråd. Översiktsplanen är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren och innehåller 18 textkapitel och
en karta med 55 olika kartskikt med tillhörande texter.
Den stora skillnaden mellan nu gällande översiktsplan och förslaget till
reviderad översiktsplan är att värdet av områdena fritid, idrott och kultur har
identifierats och formulerats starkare i det nya förslaget och kommer att
underlätta att dessa värden tas i beaktande i den växande kommunen.
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Av dessa anledningar ställer sig Kultur- och fritidsförvaltningen positiv till
förslaget till reviderad översiktsplan.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förslag till ny översiktsplan Vårt framtida Örebro Sam
35/2017" (2017-02-20)
- Bilaga 1: ställningstaganden i förslag till reviderad översiktsplan
- Bilaga 2: ställningstaganden i gällande översiktsplan
- Samrådssvar (2017-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna samrådssvaret samt överlämna detta
till Programnämnd samhällsbyggnad.
Yrkande
Lennart Carlsson (M) yrkar på att följande tillägg görs i enlighet med
Moderaternas inlämnade skriftliga yrkande: "Att under punkten Hästar lägga
till Segersjö som ett område lämpligt för hästhållning."
Börje Ström (L) yrkar bifall till Lennart Carlssons (M) yrkande.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till beslut, vilket blir beslutspunkt 1. Dels Lennart
Carlssons (M) tilläggsyrkande, vilket blir beslutspunkt 2.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
rörande beslutspunkt 1 och att nämnden beslutar att bifalla Lennart Carlssons
(M) tilläggsyrkande avseende beslutspunkt 2.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna samrådssvaret samt överlämna detta
till Programnämnd samhällsbyggnad.
2. Kulturnämnden beslutar att följande tillägg görs till samrådssvaret: "Att
under punkten Hästar lägga till Segersjö som ett område lämpligt för
hästhållning."

§ 44 Särskilda integrationsinsatser 2017
Ärendenummer: Km 298/2017
Handläggare: Nina Glimvall m.fl.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har under 2017 medel avsatta för särskilda
integrationsinsatser. Eftersom medlen är för verksamhetsåret 2017 är det
viktigt med en skyndsam hantering så att verksamheterna kan startas så tidigt
som möjligt. Det gäller inte minst insatser eller verksamheter som drivs av
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Örebro kommun i egen regi.
Kultur- och fritidsförvaltningen har därför tagit fram ett samlingsärende med
förslag på flera aktiviteter som tillsammans belastar budgeten med 1 753 tkr
av de budgeterade 3 500 tkr. Medlen föreslås gå till följande aktiviteter:
- OpenART Kids
- Inkluderande mötesplatser för konst och kultur
- El sistema möter Svenska kammarorkestern
- Folkets hus Vivalla lokaltillsyn
- Aktiviteter för barn och unga i stadsdelsbiblioteken
- Tegelbrukets sommarverksamhet
- Områdesgruppernas verksamhet
- Sommarsimskola
Samtliga förslag bedöms väl motsvara intentionerna i uppdraget kring
integration och mötesplatser.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Särskilda integrationsinsatser 2017" med bilaga (2017-03
29)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att 1 753 tkr av de medel som finns avsatta för
särskilda integrationsinsatser fördelas i enlighet med förvaltningens förslag på
fördelning.
Yrkande
Kåge Svensson (V) yrkar på att ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till Kulturnämnden, vilket utgör beslutspunkt 1. Dels
Kåge Svenssons (V) yrkande att ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet 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 Kåge Svenssons (V) yrkande att ett särskilt yttrande från
Vänsterpartiet tas till protokollet och finner frågan med ja besvarad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att 1 753 tkr av de medel som finns avsatta för
särskilda integrationsinsatser fördelas i enlighet med förvaltningens förslag på
fördelning.
2. Ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet tas till protokollet.
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§ 45 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" (2017-03
31)
- Örebro läns kulturplan 2016 - 2019: det här utvecklar vi tillsammans!
- Synpunkter på årlig revidering av Örebro läns kulturplan (2017-03-31)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 46 Ansökan om föreningsbidrag: Vivalla SK
Ärendenummer: Km 245/2017
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
Föreningen Vivalla Sport Klubb har ansökt om 200 tkr avseende stöd till
föreningens fotbollsverksamhet för barn och unga. Ansökan omfattar utgifter
för såväl uppstartskostnader som löpande verksamhet.
Vivalla SK har ambitionen att samla och stärka en tidigare ganska splittrad
fotbollsverksamhet i Vivalla, och denna ansökan är ett steg i föreningens
strävan. Föreningen är relativt ny, fortfarande växande och till viss del ännu i
ett initialt skede, trots att man bildades hösten 2014 och startade verksamhet
2015.
De insatser ansökan är ämnade att gå till menar föreningen behövs eftersom
en stor del av målgruppen som verksamheten vänder sig till inte har
föreningsvana samt att betalningsförmågan hos många av hushållen i
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stadsdelen är begränsad.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om föreningsbidrag - Vivalla SK" (2017-04-03)
- Ansökan från Vivalla SK (2017-02-01)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 47 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 3 april 2017. Information lämnas bland annat om
biblioteksplanen som Kommunfullmäktige kommer att besluta om den 26
april 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 48 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att det nu är klart vilka konstnärer som kommer att medverka
i årets upplaga av OpenArt.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 317/2017
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.

§ 50 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 318/2017
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.
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§ 51 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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MODERATERNA
onsdag 19 april 2017

Yrkande
Ärendenummer km 66/2017
I bilagorna till kulturnämndens svar angående översiktsplanen saknas synpunkter på de möjligheter
Östernärke erbjuder vad gäller turism, företagande, kultur och fritid. Speciellt områden för hästsport
vid Segersjö bör framhållas samt Kvismarens och Hjälmarens betydelse för sport och fritid.
Kultur och fritidsaktiviteter är viktiga på landsbygden och skapar förutsättningar både vad gäller
föreningsliv, kultur och fritidsaktiviteter. Det bidrar också till ett minskat resande och ett mer håll
bart levnadssätt.
DÄRFÖR YRKAR NYA MODER ATERN A P Å FÖLJ ANDE TILLÄGG:
– Att under punkten Hästar lägga till Segersjö som ett område lämpligt för hästhållning.

För Nya Moderaterna

Lennart Carlsson (M)
Gun Kornblad (M)
Hossein Azeri (M)
Hanna Rimmerfors (M)

2017-04-19
Kulturnämnden

Särskilt yttrande
Vänsterpartiet

§ 5 - Beslut: Särskilda integrationssatsningar
2017
Vänsterpartiet har varit med och verkat för att de här medlen ska tillfalla
Kulturnämnden. Vår tanke och det som kommunstyret uttryckte i sin
budget var att pengarna skulle användas av civilsamhället, för att
integrationsprojekten skulle komma så nära örebroarna som möjligt. I
Kulturnämndens egen Verksamhetsplan med budget 2017 står följande:
"Utifrån de engångsmedel för särskilda integrationsfrämjande
insatser som nämnden erhållit ska nämnden kvalitetssäkra och
ansvara för kommunens satsningar på arbetet med integration
och mötesplatser i samverkan med civilsamhället. "
Det belopp som avses är 3,5 milj kr.
Vi ser nu hur ungefär hälften av dessa medel föreslås fördelas inom
områden som inte i huvudsak handhas av civilsamhället. Även om
projekten i sig är bra så ser vi det som problematiskt att pengarna inte går
till det som de framförallt avsattes till.
Vänsterpartiet ser det som angeläget att de resterande medlen (1,7 milj
kr) snarast utlyses så att de kan sökas av civilsamhällets aktörer.

Vänsterpartiet Örebro
Kåge Svensson

