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Kulturnämnden 
 
Datum: 2021-02-15 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Linda Palmbrandt (S) §§ 25-40 
Börje Ström (L) §§ 25-40 
Lena Ryö (S) §§ 25-40 
Henry Pettersson (S) §§ 25-40 
Ingvar Bilock (C) §§ 25-40 
Birgitta Nordlöw (C) §§ 25-40 
Christine Erdman (KD) §§ 25-40 
Tore Mellberg (V) §§ 25-40 
Hossein Azeri (M) §§ 25-40 
Eva Hesse Almqvist (M) §§ 25-40 
Gun Kornblad (M) §§ 25-40 
 
Tjänstgörande ersättare 
Paula Säker (KD) ersätter Lennart Bondeson (KD) §§ 25-40 
Anton Johansson (S) Mirsad Omerbasic (S) §§ 25-40 
Erik Röjare (S) ersätter Jennan Hannah (S) §§ 25-40 
Sercan Eren (M) ersätter Sigvard Blixt (SD) §§ 25-40 
 
Närvarande ersättare 
Nadia Abdellah (V) §§ 25-29, 31-40 
Anna Grevillius (L) §§ 25-40 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Tina Ekblom Ekonom 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Lars Hilmersson Verksamhetschef 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
Josiane Saade Planerare 
Karl Jensen Planerare  
Helen Åhlén Planerare 
Elin Persson Enhetschef 
Marie Hillius Lokalstrateg 
Reshne Gadan Planerare 
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Paragraf 25–40 
 
 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Linda Palmbrandt (S), vice ordförande 
 
 
Börje Ström (L), justerare  
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§ 25 Protokolljusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Gun Kornblad (M) som ersättare. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Gun Kornblad (M) som ersättare. 

§ 26 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Linda Palmbrandt 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 27 Beslut: Remiss - strategi för Karlslunds utveckling 
Ärendenummer: Km 424/2020 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har tagit emot remissversion av Strategi för utveckling av 
kulturreservatet Karlslund. Programnämnd samhällsbyggnad har genom 
tjänstepersoner inom Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen samt Kultur- och 
fritidsförvaltningen formulerat en strategi för utveckling av kulturreservatet 
Karlslund. 

Målet med strategin är att visa en sammantagen bild av förutsättningarna för 
att Karlslund utvecklas till ett än attraktivare rekreationsområde för både 
kommuninvånare och besökare.  

Kulturnämndens synpunkter/kommentarer sammanfattningsvis 

 Vid Barnens trädgård finns idag ett antal offentliga konstobjekt som 
besökare kan ta del av. Det är viktigt att Karlslund även fortsättningsvis 
tillåts och ges förutsättningar att låta konsten berika miljöerna i 
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Karlslundsområdet. 
 

 Ställningstagandet om att öppna upp och tillgängliggöra Karlslunds 
herrgård för allmänheten föreslås höjas upp från prioritetsnivå 2 till 
prioritetsnivå 1. 
 

 Vi betonar vikten av att de verksamma i området får sin röst hörd och 
lyssnad på även framöver i det fortsatta arbetet. 
 

 Kulturnämnden bedömer att strategin som helhet kommer kunna bidra 
till att utveckla naturreservatet Karlslund till ett än mer attraktivt 
rekreations- och besöksområde. I övrigt har Kulturnämnden inga 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Remissvar på Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund antas och 
överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering. 

Yrkande 
Börje Ström (L) och Henry Pettersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Remissvar på Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund antas och 
överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering. 

§ 28 Beslut: Kulturprojektbidrag – Spelrum Örebro 
Ärendenummer: Km 442/2020 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Spelrum Örebro har inkommit men en ansökan om 
kulturprojektbidrag för projektet ”…like a rose the joy of all the earth…”. 
Föreningen ansöker om 70 tkr. 

Spelrum Örebro vill i samverkan med andra föreningar skapa en stor 
mångkulturell föreställning. Syftet med föreställningen är att visa att mångfald 
berikar kulturlivet. Tanken är att föreställningen arbetas fram tillsammans med 
de föreningarna som ingår i samarbetet. Alla ska få bidra med sin kompetens. 

Spelrum Örebro planerar två föreställningar på Teater Martin Mutter, den 
ansökta summan ska täcka kostnaderna för båda föreställningarna. 
Förvaltningen föreslår ett beviljande av ansökan. 
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Beslutsunderlag 
- Ansökan om kulturprojektbidrag för “…like a rose the joy of all the earth…”. 
Km 442/2020 (2020-11-22) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Spelrum Örebros ansökan om medel 
med 70 tkr. 

2. Medlen tas från den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 

3. Projektets genomförande kan vid behov flyttas fram på grund av rådande 
restriktioner. 

Yrkande 
Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Spelrum Örebros ansökan om medel 
med 70 tkr. 

2. Medlen tas från den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 

3. Projektets genomförande kan vid behov flyttas fram på grund av rådande 
restriktioner. 

§ 29 Beslut: Reviderade kriterier för ateljéstöd 2021 - 2023 
Ärendenummer: Km 86/2021 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Den pågående coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för stora 
delar av samhället. För de professionella bildkonstnärerna har de negativa 
effekterna inneburit färre uppdrag och därmed svårare att försörja sig på sitt 
konstnärskap. 

Ateljéstödet har ett kriterium om att sökande bildkonstnär ska uppvisa 
dokumenterad yrkeserfarenhet tre år tillbaka i tiden. 

Förvaltningen föreslår att ateljéstödets kriterium om att uppvisa dokumenterad 
yrkeserfarenhet för de tre senaste åren utökas med ett års tid tillbaka i tiden. 
Denna utökning av årsintervallet föreslås gälla under 2021 till och med 2023 
års ansökningsperiod. Detta eftersom ansökningsåret 2020 ingår som 
stödgrundande år under den treårsperioden. 

Beslutsunderlag 
Brev om ateljéstöd 2021 (Km 448/2020) 2020-12-06 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Ateljéstödets kriterium på dokumenterad yrkesverksamhet utökas med ett år 
tillbaka i tiden. 

2. Det reviderade kriteriet ska gälla från 2021 till och med 2023 års 
ansökningsperiod. 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Ateljéstödets kriterium på dokumenterad yrkesverksamhet utökas med ett år 
tillbaka i tiden. 

2. Det reviderade kriteriet ska gälla från 2021 till och med 2023 års 
ansökningsperiod. 

§ 30 Beslut: Strategiska, långsiktiga mål för OpenArt utifrån 
beslutad vision 
Ärendenummer: Km 372/2020 
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Elin Persson 

Ärendebeskrivning 
Utifrån Kommunstyrelsens beslut om OpenArts vision våren 2019 (Ks 
1220/2018) gavs Kulturnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att sätta 
mål och ge verksamheten förutsättningar med utgångspunkt i den beslutade 
visionen. Genom att formulera strategiska, långsiktiga mål skapas bättre 
förutsättningar för verksamheten att uppnå visionen för OpenART. 

Resultatet är en övergripande målbild samt fem strategiska, långsiktiga mål med 
tillhörande mått. Målen på den övergripande nivån är politiskt styrande, vilka 
har till syfte att vara vägledande för verksamheten i arbetet att nå visionen för 
OpenART. 

Beslutsunderlag 
- Slutrapport Strategiska, långsiktiga mål för OpenArt utifrån den beslutade 
visionen (Km 372/2020) 
- Beslut om OpenArts vision (Ks 1220/2018) 
- Konsultrapport Open Art i Örebro – med sikte på 2021 och därefter (2018) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden beslutar att anta de fem framtagna strategiska, långsiktiga 
målen för OpenART. 

2. Kulturnämnden beslutar att ett parallellt arbete för en kommungemensam 
finansiering är prioriterat för att uppfylla målen. 
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Yrkande 
Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och ber att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun Kornblad (M) och Sercan 
Eren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och ber att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden beslutar att anta de fem framtagna strategiska, långsiktiga 
målen för OpenART. 

2. Kulturnämnden beslutar att ett parallellt arbete för en kommungemensam 
finansiering är prioriterat för att uppfylla målen. 

3. Börje Ström (L) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. 

4. Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun Kornblad (M) och Sercan 
Eren (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 31 Beredning: Investeringsplan 2022-2025 
Ärendenummer: Km 81/2021 
Handläggare: Tina Ekblom, Ulf Lindin, Elisabeth Magnusson, Lars Hilmersson 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämndens investeringsplan för 2022 - 2025 innehåller fem objekt. 

I takt med att staden växer har behovet av framtida kultur- och fritidscenter 
identifierats i bland annat Södra ladugårdsängen och Varberga. Kultur- och 
fritidscenter är ett samarbete mellan verksamheter som tillsammans skapar 
mervärden i framförallt närområdet. Genom att flera verksamheter samverkar 
ökar det möjliga utbudet genom exempelvis bättre öppettider och fler kultur- 
och fritidsaktiviteter. Erfarenheter från redan införda kultur- och fritidscentra i 
Örebro visar en mer jämställd besöksstatistik i denna form av samarbete. 

Örebro kommun avsätter inga årliga medel för konst på allmän platsmark och 
de investeringar som gjorts har tillkommit i tillfälliga satsningar. Dessa 
satsningar har de senaste åren varit starkt koncentrerad till Örebros stadskärna. 
Offentlig konst på landsbygden har inte varit möjlig utifrån den 1%-regeln som 
Örebro kommun tillämpar sedan 1968, som är kopplad till byggnation och inte 
allmän platsmark. Därför identifieras i denna plan två förslag på 
konstinvesteringar på landsbygden. 

I planen synliggörs även behovet av underhåll av befintliga konstverk, där 
nämnden är i behov av engångskompensation för att finansiera kommande 
underhållskostnader. 

I nämndens lokalförsörjningsplan 2022 – 2025, har nämnden identifierat ett 
flertal behov för såväl administrativa lokaler som verksamhetslokaler. 
Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för investeringsplanen men utifrån ett 
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ansträngt ekonomiskt läge inom kommunen görs valet att inte lyfta in de 
enskilda behoven i investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 
Investeringsplan 2022-2025, 2021-02-11 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 32 Beredning: Lokalförsörjningsplan 2021 
Ärendenummer: Km 446/2020 
Handläggare: Reshne Gadan, Marie Hillius 

Ärendebeskrivning 
Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har 
tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa förvaltas 
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Detta 
är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom 
lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering och ett 
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.  

Programnämnden ska varje år, som en del av sin budget- och 
verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan som innehåller ett 
fyraårigt perspektiv. Denna ligger sedan till grund vid framtagandet för 
investeringsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga 
behov av lokaler vad gäller volymökningar, nya verksamheter, 
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar. I 
planen beskrivs även de behov som man kan se idag ur ett åttaårigt perspektiv.  

Kulturnämndens lokalförsörjningsplan beskriver förvaltningens behov de 
närmaste fyra åren med framåtblick ytterligare fyra år. Lokalförsörjningsplanen 
ligger till grund för införandet av Kulturnämndens behov i 
lokalförsörjningsplanen för programområdet. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan Kulturnämnden 2022-2025 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 33 Information: Genderbudgetanalys 2020 
Handläggare: Lars Hilmersson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om genderbudgetanalys för år 2020 och 2021. 

2020 pga covid föll området som pilot, pga inga inkomster/utgifter. 

2021 nytt område - ingår i ett större normkritiskt arbete inom flera 
verksamheter. produktionsbudget hur den används utifrån kön. mer info 
kommer 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 34 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Arbetet fortsätter kring att ställa om verksamheter på grund av pandemin, 
vilket tar mer tid än vanligt. 

Dialog pågår med Kommunstyrelsen om att inom kommunen anordna 
liknande aktiviteter i sommar såsom förra sommaren med "hemester". Mer 
information om detta på kommande nämndsammanträde. 

Utifrån dialogträffen med Grundskolenämnden kring Kulturpolitiska 
programmet pågår fortsatt arbete med mer konkreta åtgärder. Mer information 
ges när det blir aktuellt. 

Arbetet fortsätter även kring det regionala samarbetet kopplat till 
kulturverksamheter och att kunna samnyttja varandras resurser. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 35 Ordförandens information 
Handläggare: Linda Palmbrandt 

Ärendebeskrivning 
Vice ordförande Linda Palmbrandt (S) informerar nämnden om 
att kulturskolans rektor Mats Öhlund hastigt gick bort för ungefär en vecka 
sedan. Med anledning av detta är det en stor sorg och förlust som vi alla 
befinner oss i just nu. 

Vice ordförande informerar nämnden om att två ledamöter behövs till juryn 
för Wadköpingsstipendiet, en från oppositionen och en från majoriteten. 
Anmälan sker till nämndsekreterare senast nästa sammanträde 15 mars. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 36 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Ulf Lindin, Lars Hilmersson, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Ulf Lindin informerar om fritidsgårdarnas fortsatta arbete med att ordna 
coronasäkra aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. Planering pågår 
inför sportlovet och inför sommaren. Förhoppningen är att statliga medel från 
delmos ska tilldelas verksamheten även i år, för att kunna möjliggöra fler 
aktiviteter för barn och unga. 

Elisabeth Magnusson informerar om partnerträff den 18/2 som är den första 
för i år. Bio Roxy håller fortsatt stängt med undantag för skolbokningar som 
finns tillgängliga för en klass i taget. Under sportlovet håller konsthallen i ett 
digitalt event. I övrigt inväntar verksamheten nya restriktioner för att kunna 
planera framåt. 

Lars Hilmersson informerar om att kulturskolan nu öppnat upp för 
gymnasieelever igen. 

De digitala hubbarna och IT-guide är nu åter igång med sin verksamhet på 
Stadsbiblioteket och i Vivalla. Samtliga utåtriktade arrangemang på 
biblioteken är fortsatt inställda och antalet personer i lokalerna begränsat. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 
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- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 37 Information: Kulturkvarteret 
Ärendenummer: Km 41/2020 
Handläggare: Karin Beckman 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om pågående arbete med Kulturkvarteret. 

Invigningsdatum uppskjutet till 2 oktober 2021 på grund av rådande 
omständigheter. Invigningen kommer delas upp i två arrangemang där del ett 
blir en invigning utomhus och del två ett 1-årskalas med mer fokus på 
verksamheterna. 

Kulturminister Amanda Lind har tackat ja till att närvara vid invigningen. Även 
hovet har bjudits in och då särskilt prinsessan Estelle för att belysa 
barnperspektivet i Kulturkvarteret. 

Denna vecka är det slutbesiktning av bygget. En överlämningsceremoni 
inträffar i april. 

Det pågår arbete med att hitta nya mottagare för gamla möbler som inte längre 
används i samband med verksamheternas flytt. 

Så snart huset är klart kommer Kulturnämndens ledamöter bjudas in till ett 
studiebesök. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Km 103/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Tagna delegationsbeslut perioden 200113-210212 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  12 (13) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 39 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprov) 
Ärendenummer: Km 325/2020 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Km 325/2020 fattat den 27 november 
2020; Dansföreställning 5 degrees 2021. 

Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Delegationsbeslut Km 33/2021 "NBV musikkollo online" redogörs på 
kommande nämndsammanträde. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Delegationsbeslut Km 33/2021 "NBV musikkollo online" redogörs på 
kommande nämndsammanträde. 

§ 40 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Km 104/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Protokoll samverkan 210208 
Gångstrategi för Örebro kommun 
Postlista 210113-210212 
Nämndreglemente för Örebro kommun, 2020-11-17 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.
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Särskilt yttrande 
Ärende 6 

Beslut: Strategiska, långsiktiga mål för OpenArt utifrån beslutad vision Km 372/2020 

Liberalerna ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut. Vi vill i samband med vårt bifall lämna 
ett särskilt yttrande inför den fortsatta processen omkring OpenArt. 

OpenArt är och har varit och en succé för Örebro. För besöksnäringen, för konstintresset men också 
för konstskaparna och konstnäringen. Liberalerna var en av initiativtagarna och har under alla år 
stöttat OpenArt. Hittills har OpenArt saknat tillräcklig stabilitet både i fråga om organisation och 
ekonomi. Slutrapporten som nu presenteras slår i sin konsekvensanalys fast att det krävs en utökad 
budgetram för att nå visionens mål och kunna genomföra ett fullskaligt och kvalitativt fullgott 
OpenArt 2022. Liberalerna värnar OpenArt och vill därför medverka till att kommunen visar sin 
tydliga vilja att satsa. Att kommunen går före och garanterar utställningen kommer ge en signal till 
näringslivet att öka sin insats både ekonomiskt och med olika barter. 
 
Vi vill också betona värdet av att den kommungemensamma satsningen prioriteras i beslutet för att 
kommunen med gemensamma krafter ska kunna skapa en trygg bas för verksamheten. Utöver det 
självklara värdet av att OpenArt bidrar till att fler får uppleva samtidskonst och därigenom får ett 
ökat konstintresse finns flera andra goda skäl, inte minst för att OpenArt är med och uppfyller 
kommunens målområden. Betydelsen av utställningen för stadskärnans attraktivitet, för näringsliv 
och för den trygghet som rörelsen i staden innebär är stor. 
 
Konsulten Ulf Wilder lyfter i sin utvärdering (OpenART – utvärdering, slutrapport 2018-01-08) fram 
behovet av konsolidering som utgörs av en trygg strukturell och ekonomisk bas, men sammanfattar 
också den fortsatta utvecklingen så här: ”På sikt kan sedan OpenArt bli en fristående organisation 
med näringsliv och kommun som aktiva stödjare.” (sid 9) Liberalerna vill understryka att alternativa 
utförare/alternativ organisationsform bör prövas när tiden är mogen. Det är inte en självklarhet att 
en kommunal förvaltning är den bästa utföraren av en konstnärlig verksamhet som till sin natur har 
stort behov av föränderlighet och inriktning på olika typer av projekt. 
 
Börje Ström  2 v ordförande (L)  Anna Grevillius  ersättare (L) 
 
 
 
 

 

 



 

 

Särskilt yttrande  

                   Ärende 6                Örebro kommun 
Ärendenummer: Km 372/2020                Kulturnämnden 
”Strategiska, Långsiktiga mål för   15 feb 2021 
 Open Art utifrån beslutad vision”                          

 
 
Open Art behöver även andra aktörer och finansiärer 
 

Vi Moderater i Kulturnämnden är i stora drag positiva till de fem framtagna strategiska, 

långsiktiga målen för Open Art. 

Vi är även positiva till att Örebro kommun i fortsättningen är en finansiär part som bidrar 

till evenemanget. 

Open Art har varit och är ett positivt inslag i stadsbilden och lockat turister från både 

Sverige och utlandet. 

Det är dock viktigt i den rådande ekonomiska situationen att ta ansvar för örebroarnas 

pengar, vilket vi moderater är beredda att göra. Moderaterna har tidigare framfört att den 

nuvarande driftsformen inte är optimal och hållbar i längden. 

Vi vill att andra aktörer tar över Open Art och att Örebro Kommun genom Kultur och 

fritidsförvaltningen eller gemensam är en part som bidrar till evenemanget. 

Det skulle begränsa den ekonomiska belastningen på medborgarna och samtidigt 

bibehållar evenemangets attraktionskraft. 

Kommunen har startat och bedrivit Open Art i många år. Det är dags att intressenter och 

externa aktörer tar över och vidareutvecklar Open Art.  

 

För Moderaternas grupp i Kulturnämnden  

Hossein Azeri (M) 
Gun Kornblad (M)  
Eva Hesse Almqvist (M) 
Sercan Eren (M)
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