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ÖREBRO

Kulturnämnden
Datum: 2017-02-08
Klockan: 17:00 - 19:55
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)
Sigbritt Sundin (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)

§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-18
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23

Ersätter Johan Bergh
(S) på §§ 13-23
Ersätter Ingvar Bilock
(C) på §§ 19-23

Birgitta Nordlöw (C)

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

§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-18
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-15
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Övriga
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Anna-Karin Wulgué, konsthallschef
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Christer Moll, ungdomskonsulent

§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-23
§§ 13-15
§§ 13-23

Paragraf 13-23

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 20 februari 2017

Behcet Barsom, ordförande

Hossein Azeri, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 februari 2017.

§ 13 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Ammi Dahlén (MP)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Ammi Dahlén (MP)
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§ 14 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 15 Årsberättelse 2016
Ärendenummer: Km 478/2016
Handläggare: Helen Åhlén m.fl.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden bidrar, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utveckling av
samtliga av kommunfullmäktiges strategiska områden och för dem givna
målområden.
Kulturnämndens driftbudgetram för 2016 uppgick till 182 104 tkr. Resultatet
för året visar på ett överskott på 1 258 tkr. Detta överskott innehåller dock en
överkompensation på 400 tkr gällande oförbrukade medel avsedda för
Fristadsstipendiet, ett överskott på 237 tkr som varit riktade medel för
ensamkommande barn, samt en underkompensation om 800 tkr avseende en
hyresökning på Stadsbiblioteket som ska kompenseras ekonomiskt. Justerat
för detta har Kulturnämnden ett resultat på 1 421 tkr.
Det förväntade resultatet utifrån verksamhetsuppdragen process, brukare och
ekonomi/effektivitet nås, men inom område medarbetare är målet inte helt
uppnått. Det beror på att andel timavlönad personal enligt målvärdet för året
ska minska men istället är oförändrat och den totala sjukfrånvaron i procent
av arbetstiden har ökat något.
Timavlönade är dock en nödvändighet inom flera av verksamheterna under
Kulturnämndens ansvar varför resultatet egentligen inte borde bedömas som
gult utan grönt.
Kulturnämnden förväntas nå god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
- Kulturnämndens årsberättelse 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer årsberättelsen för 2016.
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2. Kulturnämnden anhåller om att av årets överskott, justerat för
underkompensation på Biblioteket samt överkompensation på Allmänkultur,
föra över 20 % motsvarande 284 tkr till 2017.
3. Kulturnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2017 med
10 348 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Kulturnämnden anhåller om att av årets överskott, justerat för
underkompensation på Biblioteket samt överkompensation på Allmänkultur,
föra över 20 % motsvarande 284 tkr till 2017.
3. Kulturnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2017 med
10 348 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson
(M), Kåge Svensson (V) samt Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanträdet ajourneras 18:35 – 18:55.

§ 16 Remissvar SOU 2016:69 En inkluderande kulturskola
på egen grund
Ärendenummer: Km 481/2016
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att inkomma med
synpunkter på betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU
2016:69). Remissvar ska lämnas till Kulturdepartementet senast den 15 mars
2017.
Utredningen föreslår en ny infrastruktur för den kommunala kulturskolan
som tar sin utgångspunkt i nationella mål samt ett antal sammanhängande
förslag i syfte att barn och unga i hela landet oavsett bakgrund och
uppväxtmiljö kan få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola. För att följa
och stödja det kommunala arbetet utifrån de framtagna nationella målen
föreslår utredningen att ett nationellt kulturskolecentrum inrättas med ansvar
för bl.a. nationell uppföljning och statistik. Kulturskolecentrumet föreslås få i
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ansvar att fördela de särskilda stimulansbidrag som utredningen föreslår ska
införas.
Örebro kommun instämmer i stort med de problem som utredaren har
identifierat och vikten av åtgärder inom de områden som utredningen har
föreslagit. Det bedöms dock som anmärkningsvärt att kulturskolans
samverkan med grundskolan är utelämnad ur utredningen, även om utredaren
anger sina skäl för detta.
Beslutsunderlag
- Remissvar, daterat 2017-02-06
- SOU 2016:69 En inkluderande kulturskola på egen grund
- Tjänsteskrivelsen "Remiss - En inkluderande kulturskola på egen grund
(SOU 2016:69)" (2017-02-06)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Remissvaret antas och överlämnas till Kulturdepartementet.
Yrkande
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson
(M) samt Ammi Dahlén (MP) yrkar på att de tillägg och den omformulering
som föreslås i Liberalernas, Moderaternas och Miljöpartiets inlämnade
skriftliga yrkande (se bilaga) görs i remissvaret.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till Börje Ströms (L), Hossein
Azeris (M), Gun Kornblads (M), Lennart Carlssons (M) och Ammi Dahléns
(MP) yrkande.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
Börje Ströms (L), Hossein Azeris (M), Gun Kornblads (M), Lennart Carlssons
(M) och Ammi Dahléns (MP) yrkande om tillägg och omformulering i
remissvaret, vilket blir beslutspunkt 1. Dels förvaltningens förslag till beslut,
vilket blir beslutspunkt 2.
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer först Börje Ströms (L), Hossein
Azeris (M), Gun Kornblads (M), Lennart Carlssons (M) och Ammi Dahléns
(MP) yrkande under proposition och finner att nämnden beslutar att bifalla
yrkandet. Ordförande ställer sedan förvaltningens förslag att remissvaret antas
och överlämnas till Kulturdepartementet under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att de tillägg och den omformulering som föreslås
i Liberalernas, Moderaternas och Miljöpartiets inlämnade skriftliga yrkande
görs i remissvaret.
2. Remissvaret antas och överlämnas till Kulturdepartementet.
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§ 17 Ansökan om särskilt bidrag: KFUM Örebro
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)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 18 Bidrag från Kulturrådet till Kulturskolan
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Lars Hilmersson informerar om det bidrag som
Kulturskolan mottagit från Kulturrådet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 19 Konsthallens verksamhet
Handläggare: Anna-Karin Wulgué
Ärendebeskrivning
Konsthallschef Anna-Karin Wulgué informerar om Örebro konsthalls
verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 20 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 23 januari 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 21 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 56/2017
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.

§ 22 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 57/2017
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.

§ 23 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Tilläggsyrkande
KULTURNÄMNDEN 2017-02-08
Ärende nr: 4 Km 481/2016

Beslut: Remissvar SOU 2016:69 En
inkluderande kulturskola på egen grund
Liberalerna, Nya moderaterna och Miljöpartiet vill lägga ett tilläggsyrkande i ärende 4. Vi har
noterat att remissen inte mer än i förbigående fäster vikt vid ett av utredarnas (och
komittédirektivets) tydligaste uppdrag - att identifiera hinder för inkludering (3.6.1-2) Inte
heller betoningen att stärka kulturskolan som konstnärlig mötesplats och frizon (6.11.1, sid
262) Vidare vill vi omformulera punkt 1 under Örebro kulturskolas tre huvuduppdrag,
eftersom begreppet öka måluppfyllelsen inte finns med i Kulturpolitiska programmets text
varifrån punkterna är hämtade.

Börje Ström, Liberalerna, Hossein Azeri, Gun Kornblad och Lennart Carlsson,
Nya moderaterna, Ammi Dahlén, Miljöpartiet
yrkar följande omformulering och tillägg:
Omformulering i femte stycket under Övergripande kommentarer och
ställningstaganden: (sid 2, omformuleringen är kursiverad).
Örebro kulturskola har tre huvuduppdrag: 1. Samverkan med grundskolan genom att vara
en integrerad del av pedagogiken och därigenom stärka lärprocesserna. 2. Bidra till fler
mötesplatser i olika delar av staden genom samverkan med föreningar, studieförbund och
kulturinstitutioner. 3. Ämneskurser på fritiden. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla
barn och unga.

Ny mening efter den första i Sammanfattning: (sid 1, nyinsatta meningen är kursiverad).
Då blir lydelsen i hela första stycket:
Örebro Kommun instämmer i stort med de problem som utredaren har identifierat och
vikten av åtgärder inom de områden som utredningen har föreslagit. Särskilt viktigt är att
genom en bredd av insatser komma tillrätta med de hinder för inkludering som utredaren
ger exempel på. Dock är det anmärkningsvärt att Kulturskolans samverkan med grundskolan
är utelämnad ur utredningen, även om utredaren anger sina skäl för detta.
Ny mening insatt före sista meningen i Utredningens rekommendationer (6.11, sid 7,
nyinsatta meningen är kursiverad) Då blir lydelsen:
I kapitel 6.11 gör utredaren en exposé över den potential till utveckling som kulturskolan
har. Många av de möjligheter som utredaren ser kring t.ex. nya konstformer och andra
undervisningsformer är möjliga att förverkliga genom en fördjupad regional samverkan,
stimulansåtgärder och en tydligare uppföljning av hur de gemensamma resurserna
används. Örebro Kommun stöder också utredningens förslag att kommunen på olika sätt
kan stärka kulturskolans funktion som konstnärlig mötesplats och frizon. Avgörande är
dock, vilket utredningen tyvärr bortser ifrån, samspelet mellan kulturskolans roll i
samhällsutvecklingen och hur de olika uppdragen i skola och på fritiden samspelar.

Om Liberalernas, Nya Moderaternas och Miljöpartiets yrkande faller i Kulturnämnden
är detta tillika en reservation till förmån för eget yrkande.

