Protokoll

Km 391/2019

Kulturnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-09-16
14:00–17:00
Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Linda Palmbrandt (S)
Börje Ström (L)
Lena Ryö (S)
Henry Pettersson (S)
Ingvar Bilock (C)
Birgitta Nordlöw (C)
Christine Erdman (KD)
Tore Mellberg (V)
Hossein Azeri (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Gun Kornblad (M)
Sigvard Blixt (SD)

ersätter Lennart Bondeson §§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54

Tjänstgörande ersättare
Annika Estholt (S)
Anton Johansson (S)
Helena Astvald (S)

ersätter Linda Palmbrandt (S) §§ 41-54
ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 41-54
ersätter Jennan Hannah (S) §§ 41-54

Närvarande ersättare
Linnea Hed (C)
Denise Chabo (KD)
Nadia Abdellah (V)
Anna Grevillius (L)
Bo Ammer (SD)

§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54
§§ 41-54

Övriga
Anna Nordlund
Sophie Persson
Helen Åhlén
Christer Moll
Elisabet Wallin
Elisabeth Magnusson
Ulf Lindin
Lars Hilmersson
Josef Ibrahim Norell
Josiane Saade

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Årsprocessledare
Ungdomskonsulent
Ungdomskonsulent
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Kulturskolechef
Ekonom
Planerare
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Lars Thornberg

Projektledare

Paragraf 41–54

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 30 september 2019.

Linda Palmbrandt (S), vice ordförande

Börje Ström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 oktober 2019.
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§ 41 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Börje Ström (L) utses att justera protokollet med Tore Mellberg (V) som
ersättare.
2. Protokollet justeras den 30 september kl 12.00 i receptionen vån 4,
Citypassagen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Börje Ström (L) utses att justera protokollet med Tore Mellberg (V) som
ersättare.
2. Protokollet justeras den 30 september kl 12.00 i receptionen vån 4,
Citypassagen.

§ 42 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.

§ 43 Beslut: Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Km 9/2019
Handläggare: Josef Ibrahim Norell, Helen Åhlén, Elisabeth Magnusson, Ulf
Lindin, Lars Hilmersson
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.
Kulturnämnden har sammanställt delårsrapport 2 grundad på utfallet och
arbetet för årets första åtta månader med en prognos för helåret.
Helårsprognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett
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beräknat överskott om 1 253 tkr. Den främsta orsaken till den positiva
avvikelsen beror på lägre personalkostnader än vad som budgeterats.
Beslutsunderlag

Delårsrapport delår 2, 2019-09-16
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt kapitel 5.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt kapitel 5.
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun
Kornblad (M), och Tore Mellberg (V) deltar inte i beslutspunkt 1-3.
Sigvard Blixt (SD) deltar inte i beslutspunkt 3.

§ 44 Beslut: Folkets hus Vivalla
Ärendenummer: Km 338/2019
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har den 24 juli 2019 fått en ansökan från Föreningen Folkets
Hus Vivalla om ett årligt bidrag på 876 tkr till föreningens verksamhet.
Föreningen beskriver i sin ansökan verksamhetens syfte och ändamål vilket i
korthet är att främja, utveckla och samordna förenings- och kulturlivet i Vivalla
samt vara en naturlig mötesplats i stadsdelen.
För Örebro kommun är frågan inte ny utan har tidigare handlagts i ärendena
Ks 1323/2015 (§ 77, år 2016 samt § 76, år 2017) och Ks 1480/2016 (§ 34, år
2017 samt § 163, år 2017) där Föreningen Folkets Hus Vivalla via beslut i
Kommunstyrelsen fått bidrag för sin verksamhet åren 2016-2018.
I Ks 1323/2015 (§ 76, år 2017) anges att ”Från och med 2019 ska
Kulturnämnden inarbeta driftsbidraget i ordinarie budgetram” varför medel
från år 2019 är överförda från Kommunstyrelsen till Kulturnämndens
budgetram.
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Kopplat till sin verksamhet har föreningen ett samarbetsavtal (Km 457/2016)
med Örebro kommun och fastighetsbolaget Västerporten samt en
avsiktsförklaring med samma parter plus Riksorganisationen Folkets Hus och
Parker.
Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens ärenden Ks 1323/2015 och Ks 1480/2016
- Samarbetsavtal mellan Folkets Hus Vivalla och Örebro kommun
- Avsiktsförklaring Folkets Hus Vivalla
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja ansökan från Föreningen Folkets Hus
Vivalla om driftsbidrag med 876 tkr/år från och med år 2019.
2. Medel tas från Kulturnämndens ordinarie budget.
Yrkande

Sigvard Blixt (SD) yrkar att nämnden beviljar föreningen hälften av det
föreslagna beloppet, det vill säga 438 tkr/år från och med år 2019.
Proposition

Ordförande Linda Palmbrandt (S) finner att det finns två förslag till
beslutspunkt 1, det vill säga Sigvard Blixts (SD) yrkande om att bevilja
föreningen 438 tkr/år från och med år 2019 respektive förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden finner sedan att det finns ett förslag till beslutspunkt 2 och att
nämnden beslutar enligt detta.
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja ansökan från Föreningen Folkets Hus
Vivalla om driftsbidrag med 876 tkr/år från och med år 2019.
2. Medel tas från Kulturnämndens ordinarie budget.
Reservation

Sigvard Blixt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 45 Beslut: Kulturnämndens inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022
Ärendenummer: Km 380/2019
Handläggare: Anna Nordlund, Josef Ibrahim Norell, Ulf Lindin, Lars
Hilmersson, Elisabeth Magnusson
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Ärendebeskrivning

Kulturnämndens förslag som kan ligga till grund för prioriteringar i ÖSB 2020
med plan för 2021–2022. Förslagen innehåller en kortfattad beskrivning,
uppskattade ekonomiska effekter samt när i tid som förslaget kan realiseras om
det går vidare i budgetprocessen.
Beslutsunderlag

Ks 999/2019 Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021-2022
Yrkande och reservation från Liberalerna och Moderaterna, 2019-09-16
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med
plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
beredning i budgetprocessen.
Yrkande

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun
Kornblad (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Liberalernas och Moderaternas prioriteringar i kommande budgetskrivningar.
Tore Mellberg (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Linda Palmbrandt (S) ställer Börje Ströms (L) m.fl. yrkande om
avslag till förmån för Liberalernas och Moderaternas prioriteringar i
kommande budgetskrivningar under proposition och finner att nämnden
beslutar om bifall till förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med
plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
beredning i budgetprocessen.
2. Tore Mellberg (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sigvard Blixt (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun
Kornblad (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas och
Moderaternas prioriteringar i kommande budgetskrivningar.
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§ 46 Beredning: Ansökan om driftsbidrag för träffpunkt
Oxhagen
Ärendenummer: Km 277/2019
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning

Kooperativet Träffpunkt Oxhagen ansöker om driftbidrag motsvarande 480
tkr för att fortsätta utveckla verksamheten för boende i Oxhagen med omnejd.
Kooperativet vill med stöd av bidraget kunna nyanställa en person med
lönebidrag som har kockerfarenhet för att starta upp en caféverksamhet som
ett socialt företag. Bidraget täcker mellanskillnaden mellan lönebidraget och
avtalsenlig lön, sociala avgifter för de tre anställda samt den eventuella
nyanställningen. Ett visst kapital behövs även för till att köpa in varor och
utrustning i inledningsskedet.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ansökan avslås.
Beslutsunderlag

Ansökan från Kooperativet Träffpunkt Oxhagen 2019-04-05
Årsmöteshandlingar 2019-05-23
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 47 Beredning: Designutbildning svensk form
Ärendenummer: Km 327/2019
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Svensk Form Örebro län vill uppmärksamma att moderföreningen fyller 175 år
nästa år genom att arrangera fyra designutbildningstillfällen. Föreningen söker
50 tkr för projektet.
Designutbildningen syftar till att bygga en kunskapsgrund för ett långsiktigt
arbete att främja form-, design- och arkitekturområdet. Varje utbildningstillfälle
kommer att innehålla en historik/bakgrund, en del om nutiden och del om
framtiden och utvecklingen. Utbildningen kommer att ta upp frågor om hur
vår stad ser ut idag? Vad kan vi bygga på och vad kan vi göra framöver?
Utbildningen är öppen för alla. Den främsta målgruppen är dock personer som
på något vis berörs av områdena form, design och arkitektur. Föreningen
hoppas på att designutbildningen blir ett kunskapslyft som ger ringar på vattnet
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som sprids till elever på gymnasie- och folkhögskolor i länet. Förvaltningen
föreslår att bevilja projektet med 40 tkr.
Beslutsunderlag

- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Designutbildningen Dåtid-NutidFramtid ” Km 327/2019 (2019-05-21)
- Budget (2019-05-21)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 48 Information: Kulturkvarteret
Handläggare: Lars Thornberg, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Information och uppdatering kring pågående arbete med Kulturkvarteret.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 49 Information: Idéslussen
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

I takt med att omvärlden förändras behöver kommunens tjänster utvecklas för
att på bästa sätt motsvara medborgarnas önskemål och krav. Många bra
utvecklingsidéer kommer från kommunens medarbetare. Idéslussen är ett
verktyg för att fånga upp, pröva och ge stöd för eventuell utveckling av dessa
idéer, där nyttan för medborgaren står i fokus. Enligt önskemål från KS ska
information om inkomna godkända idéer till Idéslussen delges nämnderna som
skriftlig information två gånger per år.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
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- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 50 Ordförandens information
Handläggare: Linda Palmbrandt
Ärendebeskrivning

Vice ordförande Linda Palmbrandt (S) informerar om aktuella händelser.
Förvaltningen tackas för arbetet med delårsrapporten och övriga ärenden på
dagens sammanträde.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 51 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förvaltningen har gjort ett gediget arbete kopplat till delårsrapporten.
Information om den nya styrmodellen baserad på agenda 2030 där varje
nämnd fått i uppdrag att göra en nulägesanalys.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 52 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Ulf Lindin, Lars Hilmersson, Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Elisabeth Magnusson informerar om rekryteringen av biografföreståndare till
Bio Roxy.
Vernissage på konsthallen den 14 september med Cecilia Jansson och Geoffrey
Chadsey där utställningen pågår till och med den 3 november.
Utbildning i HBTQ kommer ges till alla medarbetare inom allmänkultur.
Lars Hilmersson informerar om pressmeddelande från regeringen
gällande medel som kulturskolan nu kan ansöka om.
Rekrytering av teckenspråkig bibliotekarie till stadsbiblioteket pågår.
Utbildning i barnrätt kopplat till att barnkonventionen blir lag 2020.
Ulf Lindin informerar om planering inför verksamhetens utbildningsdagar.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 396/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 190814-190911
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Information läggs till handlingarna.

§ 54 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 395/2019
Handläggare: Sophie Persson
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Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Postlista 190814-190911
Protokoll samverkan, 2019-09-09
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Kulturnämnden 2019-09-16
Ärende Km 380/2019

Kulturnämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020
med plan 2021-2022

Avslagsyrkande och reservation
Liberalerna och Moderaterna har respekt för Örebro Kommuns ansträngda ekonomiska läge.
När vi nu yrkar avslag på Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är det för att våra partier i
sin kommande budget vill anvisa andra sätt att få en budget i balans. Finns svårigheter att få
ekonomin att gå ihop vill vi alltid först söka åtgärder för effektiviseringar inom vår egen
kommunala administration och undvika att effektiviseringarna drabbar medborgarna. Det
finns dock förslag i inspelet som även vi ser som möjliga åtgärder för effektivisering.
Liberalerna och moderaterna kommer alltid värna och prioritera kulturverksamheter som
kommer dem till del som behöver dem mest.

Liberalerna och Moderaterna yrkar avslag på Kultur- och fritidsförvaltningens
förslag till förmån för Liberalernas och Moderaternas prioriteringar i
kommande budgetskrivningar.
För Liberalerna
Börje Ström

Anna Grevillius

För moderaterna
Hossein Azeri

Gun Kornblad

Eva Hesse Almqvist

Sercan Eren
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Datum: 2019-09-16 Särskilt yttrande Kulturnämnden

§ 5 KULTURNÄMNDENS INSPEL TILL ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
OCH BUDGET 2020 MED PLAN FÖR 2020-2022
Vi ställer oss bakom ärendet under förutsättning att det ska anses vara just ett
inspel för framtida utredningar för verksamheternas utveckling och inget
förslag på några förändringar. Förvaltningens förslag är väldigt löst
formulerade och långsiktiga konsekvenser för de olika besparingsförslagen
saknas. Det går i nuläget inte att avgöra hur eventuella förslag kommer att
påverka berörda grupper. Utan ordentliga utredningar riskerar förändringar
inte bara att slå hårt mot vissa grupper, utan också leda till fördyringar för
kommunen i längden. Det är också grundläggande för oss att besparingar inom
vår egen verksamhet inte innebär att kostnader överförs till andra
programområden.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ta ansvar för Örebro kommuns
ekonomi och vi räds inte att lyfta på alla stenar för att få en ekonomi i balans.
Men Vänsterpartiet är kritiska till förslag som kan försämra för kommunens
mest utsatta, eller skapa ett mer ojämlikt och ojämställt samhälle.
Vi förväntar oss att samtliga förslag till förändringar kommer att utvärderas
grundligt samt att en konsekvensanalys genomförs innan förslag till beslut
läggs fram. Vi vill därför föra till protokollet att vi inte ställer oss bakom några
som helst förändringar av verksamheter utan ordentliga utredningar med
konsekvensanalyser.
Tore Mellberg
För Vänsterpartiet
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