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ÖREBRO

Kulturnämnden
Datum: 2017-03-22
Klockan: 17:00 - 20:00
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Carina Svedenberg Widqvist (S)
Börje Ström (L)
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Lennart Carlsson (M)
Helena Ståhl (SD)

§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39

Tjänstgörande ersättare
Birgitta Eklund (KD)

Ersätter Behcet Barsom (KD) på §§
24-39
Ersätter Johan Bergh (S) på §§ 24-39
Ersätter Björn Hagel (S) på §§ 24-39
Ersätter Ammi Dahlén (MP) på §§
24-39

Lena Ryö (S)
Linda Palmbrandt (S)
Fredrik Welander (MP)

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

§§ 24-35
§§ 24-39
§§ 24-30

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

§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-34
§§ 24-39
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Helen Åhlén, årsprocessledare
Elin Persson, enhetschef
Tina Ekblom, ekonom
Josiane Saade, planerare
Christer Moll, ungdomskonsulent
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Peter Sundström, planeringsingenjör
Staffan Wikstedt, ekonom

§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-39
§§ 24-31
§§ 24-34
§§ 24-27
§§ 24-26

Paragraf 24-39

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 27 mars 2017

Carina Svedenberg Widqvist, ordförande

Kåge Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 mars 2017.

§ 24 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
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)
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§ 25 Godkännande av dagordning
Handläggare: Carina Svedenberg Widqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 26 Sociala investeringar
Handläggare: Staffan Wikstedt
Ärendebeskrivning
Ekonom Staffan Wikstedt från Kommunstyrelseförvaltningen informerar om
de ekonomiska aspekterna rörande aktuella sociala investeringar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 27 Översiktsplan för Örebro kommun
Handläggare: Peter Sundström
Ärendebeskrivning
Planeringsingenjör Peter Sundström från Stadsbyggnadskontoret informerar
om framtaget förslag till översiktsplan för Örebro kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 28 Samrådssvar Översiktsplan
Ärendenummer: Km 66/2017
Handläggare: Nina Glimvall
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.
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:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

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

§ 30 Investeringsplan 2018-2021
Ärendenummer: Km 94/2017
Handläggare: Helene Lis m.fl.
Ärendebeskrivning
Från och med budgetår 2012 ersattes tidigare investeringsbudget med ett
investeringsprogram. Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra
nivån på investeringsprogrammet. Planeringsperioden är de närmaste fyra
åren med framåtblick ytterligare tre år.
Programnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna, prioritera
och godkänna verksamheternas behov av investeringar inom
programområdet.
I samband med att Kulturnämndens verksamheter har tagit fram
investeringsprogram för 2018 - 2021 har även revideringar för 2017
identifierats.
Beslutsunderlag
- Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017 fastställs.
2. Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande
Börje Ström (L) yrkar bifall till förslaget till beslut samt att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Fredrik Welander (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut samt att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Hossein Azeri (M) yrkar bifall till förslaget till beslut samt att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Mötets ordförande Carina Svedenberg Widqvist (S) finner att det finns fem
beslutspunkter, där förvaltningens förslag till Kulturnämnden blir
beslutspunkt 1 och 2, Börje Ströms (L) yrkande om att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet blir beslutspunkt 3, Fredrik Welanders (MP) yrkande
om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet blir beslutspunkt 4 och
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Hossein Azeris (M) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet blir beslutspunkt 5.
Mötets ordförande Carina Svedenberg Widqvist (S) finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag rörande beslutspunkt 1 och 2
och att nämnden avseende beslutspunkterna 3-5 beslutar att bifalla Börje
Ströms (L), Fredrik Welanders (MP) och Hossein Azeris (M) yrkanden.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017 fastställs.
2. Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Börje Ström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Fredrik Welander (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
5. Hossein Azeri (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanträdet ajourneras 18:30 – 18:50.

§ 31 Ansökan om särskilt bidrag: KFUM
Ärendenummer: Km 437/2016
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
KFUM Örebro har inkommit med en ansökan på 200 tkr i årligt bidrag i syfte
att genomföra höst- och sportlovskollo (6 dygn för 52 barn per lov) vid
föreningens anläggning Kilsbergsgården.
Målgruppen är barn i grundskolans årskurs 4-7 som innevarande år ansökt om
plats på föreningens sommarkollo eller deltagit i deras dagkolloverksamhet i
Hästhagen, två verksamheter som når barn från hela Örebro.
KFUM Örebro grundades 1890 och har i många år bedrivit verksamhet riktat
till barn och unga i Örebros stora stadsdelar. Föreningen bedriver sedan 2005
via avtal med Örebro kommun sommarkollo för 438 barn i grundskolans
årskurs 2-6.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om särskilt bidrag - KFUM" (2017-01-17)
- Ansökan från KFUM Örebro om bidrag till höst- och sportlovskollo för
barn i årskurs 4-7 (2016-11-10)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja KFUM Örebro 60 tkr för år 2017.
Medlen är ämnade att endast gå till höstlovskollo.
2. Medlen till bidraget tas ur nämndens resurser för sommarbidraget.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja KFUM Örebro 60 tkr för år 2017.
Medlen är ämnade att endast gå till höstlovskollo.
2. Medlen till bidraget tas ur nämndens resurser för sommarbidraget.

§ 32 Öppen konstvägg
Ärendenummer: Km 285/2016
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ge Kulturnämnden i uppdrag att
”utreda möjliga lösningar för driften av en graffitivägg” samt i samarbete med
Programnämnd samhällsbyggnad utreda "var den permanenta väggen skulle
kunna placeras samt eventuell möjlighet för temporära platser för
graffitikonst”.
Utifrån ovanstående har Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med
Stadsbyggnadskontoret undersökt möjliga platser för den permanenta väggen
där Tybbleparken bedöms som den mest lämpliga. För att konstväggen ska
verka i ett positivt sammanhang bedöms det som nödvändigt att en
organiserad programverksamhet knyts till väggen och aktivt arbetar med
genus-, barn- och mångfaldhetsperspektiven.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Öppen konstvägg" (2017-02-27)
- Utredning kring inrättande av konstvägg (2017-02-15)
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 170 år 2016 (2016-05-25)
- Motion från Miljöpartiet de gröna Inför lagliga graffitiväggar i Örebro!
(2014-04-23)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 33 Medborgardialog rörande konstvägg
Ärendenummer: Km 80/2017
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har beslutat att under 2017 genomföra en medborgardialog
kring förslaget att inrätta en öppen konstvägg i Tybbleparken.
Då öppna konstväggar kan uppfattas som kontroversiella kommer
medborgardialogen syfta till att skapa förståelse och dialog mellan de som
främst berörs, eller upplever sig beröras, av konstväggen. Förutom
kommuninvånarna kommer därför medborgardialogen att vända sig till ett
antal nyckelfunktioner inom ämnet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Medborgardialog konstvägg" (2017-02-11)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 34 OpenArt
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Nina Glimvall ger lägesrapport rörande arbetet med årets
upplaga av OpenArt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 35 Ordförandens information
Handläggare: Carina Svedenberg Widqvist
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Ärendebeskrivning
Mötets ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades
på presidieberedningen den 27 februari 2017. Information lämnas bland annat
om fristadsstipendiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 36 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om årets kulturpris till Hjalmar Bergmans minne som tilldelats
författarna Anders Jacobsson och Sören Olsson.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 263/2017
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.

§ 38 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 264/2017
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.

§ 39 Övriga frågor
Handläggare: Carina Svedenberg Widqvist
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Kulturnämnden 2017-03-22
Beslut: Investeringsplan 2018-2021
Ärende 7 ärendenummer: Km 94/2017

Särskilt yttrande
Liberalerna yrkar bifall till kulturnämndens förslag till beslut om Investeringsplan för
2018-2021 men vill avge ett särskilt yttrande i samband med beslutet.
Liberalerna anser att de föreslagna investeringsobjekten ligger väl i linje med våra
egna förslag på kulturområdet. Behovet av de föreslagna investeringsobjekten har sin
grund i kulturnämndens medansvar att betjäna ett växande Örebro. Genomförandet
av förslagen förutsätter i de flesta fall att de beslut som fordras tas i andra
kommunala instanser som kulturnämnden inte har direkt inflytande över.
I den mån det förutsätts att kulturnämnden inom egen ram skall ta
driftskostnadsansvar för utökade åtaganden anser vi liberaler att det måste innebära
en utökad ram för nämnden. Kulturnämnden har inte under lång tid fått ökad
resurstilldelning som säkrat verksamheten i relation till tillväxten. Därför har en
förstärkning av kulturnämndens ram sedan ett flertal år uttryckts i Liberalernas
budgetförslag, nu senast 2017 genom en föreslagen ramökning med 4,6 mnkr.
Örebro 2017-03-22
Börje Ström (L)

Särskilt yttrande
Ärende: Investeringsplan Kulturnämnden
Ärendenummer: Km 94/2017
Miljöpartiet de gröna bifaller förslaget till Investeringsplan, men kompletterar detta bifall
med ett särskilt yttrande.
Könskonsekvensanalyser
I Örebro kommuns Strategi för ett jämställt Örebro fastlås att kommunen använder
jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att uppnå Örebro kommuns mål för
jämställdhetsarbetet. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i allt
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett
deltar i beslutsfattandet. Detta eftersom det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas
och normer skapas, som ojämställdheten skapas och upprätthålls. Därför måste
jämställdhetsperspektivet finnas i det dagliga arbetet, i våra ordinarie lednings- och
styrningssystem, från förslag till genomförande och uppföljning.
Miljöpartiet vill särskilt belysa behovet av könskonsekvensanalyser, vilka beskrivs i strategin.
”I Örebro kommun ska beslut som rör människor vara kvalitetssäkrade utifrån ett
jämställdhetsperspektiv, det är ett nödvändigt verktyg för förändring. Det kräver
beslutsunderlag med könskonsekvensanalyser där statistik och andra uppgifter är
uppdelade på kön. Analysen ska beskriva situationen för kvinnor och män, flickor och
pojkar, samt redovisa vilka konsekvenser olika åtgärder eller beslutsalternativ får för till
exempel bemötande och service, representation och fördelning av resurser.”
I det aktuella ärendet om investeringsplan efterfrågar Miljöpartiet djupare
könskonsekvensanalyser för punkterna 3.1 Öppen konstvägg, 3.3 Kultur- och fritidscenter i
Södra Ladugårdsvägen, 3.4 Kultur- och fritidscenter i Varberga centrum, 3.5
Samverkansprojekt Vivalla centrum, samt 3.6 Kultur- och fritidscenter Norrby.
Hur säkerställer vi genusperspektivet när vi bygger nytt? Hur utformas lokaler, aktiviteter,
personalsammansättning mm för mångfald och jämställdhet? Vad betyder det att
besöksstatistiken är mer jämställd för att det är mer organiserat? Är tjejerna aktiva, eller
passiva/åskådare? En djupare analys kan ge svar på dessa och andra viktiga frågor utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Öppen konstvägg
Miljöpartiet ser fram emot en vidareutveckling av arbetet med öppen konstvägg, där fler
öppna väggar skapas i Örebro. Det är viktigt att fler alternativa platser för dessa väggar
inventeras, inte minst i centrala lägen, eftersom detta kommer att möjliggöra för fler
örebroare att både skapa och uppleva konsten.

Fredrik Welander
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

Särskilt yttrande
Ärende 7
Ärendenummer: Km 94/2017
Beslut: Investeringsplan 2018-2021

Kulturnämnden
Örebro kommun
2017-03-22

Moderaterna yrkar bifall till kulturnämndens förslag till beslut om Investeringsplan för
2018-2021 men vill avge ett särskilt yttrande i samband med beslutet.
Behovet av de föreslagna investeringsobjekten har sin grund i kulturnämndens
medansvar att betjäna ett växande Örebro. Genomförandet av förslagen förutsätter i de
flesta fall att de beslut som fordras tas i andra kommunala instanser som kulturnämnden
inte har direkt inflytande över.
I den mån det förutsätts att kulturnämnden inom egen ram skall ta driftskostnadsansvar
för utökade åtaganden anser vi Moderater att det måste innebära en utökad ram för
nämnden. Men med tanke på den rådande ekonomiska situation i Örebro kommun har
Nya Moderaterna i nuläget inte någon budget utrymme för visa av de investeringsmedel
som anges i investeringsplanen.

Örebro 2017-03-22

För Moderaternas grupp i nämnden
Hossein Azeri (M)

