Km 102/2015

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2015-04-15
Klockan: 17:00 - 19:30
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD)
Börje Ström (FP)
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Johan Bergh (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Sigvard Blixt (SD)

§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54

Tjänstgörande ersättare
Björn Hagel (S)

Ersätter Eva Eriksson (S) på
§§ 40-54
Ersätter Birgitta Almgren (S) på
§§ 40-43 & §§ 45-54
Ersätter Anna-Maria Hedin (KD) på
§§ 40-43 & §§ 45-54
Ersätter Faisa Maxamed (MP) på
§§ 40-54
Ersätter Birgitta Almgren (S) på § 44
Ersätter Anna-Maria Hedin (KD) på
§ 44

Lena Ryö (S)
Birgitta Eklund (KD)
Anneli Appelskog (MP)
Birgitta Nordlöw (C)
Anna Torgny (FP)

Närvarande ersättare
Birgitta Nordlöw (C)
Klara Olander (V)
Lennart Carlsson (M)
Anna Torgny (FP)

§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef

§§ 40-54
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Birgitta Wörman, utvecklingschef
Gustav Axberg, nämndadministratör
Nina Glimvall, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Peter Alsbjer, bibliotekschef
Sophie Rönnklint, rektor
Sonja Bejstam, ekonom
Maria Schultz, planerare
Jan Alinski, planerare
Christer Moll, ungdomskonsulent
Stina Storm, vd City Örebro

§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-42
§§ 40-43
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 40-54
§§ 45-51

Paragraf 40-54

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 22 april 2015

Behcet Barsom, ordförande

Hossein Azeri (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 april 2015.

§ 40 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Ordinarie: Hossein Azeri (M)
- Ersättare: Sigvard Blixt (SD)
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Ordinarie: Hossein Azeri (M)
- Ersättare: Sigvard Blixt (SD)

§ 41 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Dagordningen godkänns.

§ 42 El Sistema
Handläggare: Sophie Rönnklint
Ärendebeskrivning
Sophie Rönnklint, rektor vid Kulturskolan, informerar om arbetet med El
Sistema vid Blåmesens förskola och Hagaskolan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 43 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Km 74/2015
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden står inför ett år fyllt av utmaningar. Inom befintliga ramar
och med hänsyn till god ekonomisk hushållning ska Kulturnämnden klara
uppsatta mål, och därmed bidra till Örebro kommuns utveckling mot att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Kulturnämnden kommer under året att fortsätta arbetet med inkludering i
våra verksamheter oavsett kön, ålder eller ursprung; alla medborgare ska
känna sig delaktiga. En ökad folkhälsa betyder mycket och är viktig för oss
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alla. Detsamma gäller för kommunens klimatarbete, som ska genomsyra våra
verksamheter så långt som möjligt. I arbete med en hållbar utveckling ingår
att skapa förutsättningar när det gäller ett rikt kulturutbud.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan med budget 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Kulturnämnden fastställs.
2. Kulturnämnden anhåller hos programnämnd Samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2015 med 200 tkr.
3. Kulturnämnden fastställer avgifter för 2015 enligt bilaga 6.
4. Kulturnämnden beslutar att omfördela 100 tkr till Kulturskolan för
feriepraktikplatser från nämndens planeringsreserv på 370 tkr.
5. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande
Nämndens ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslutspunkter 1, 2, 3, 4 och 5.
Börje Ström (FP) yrkar på bifall till eget inlämnat yrkande vad gäller
beslutspunkt 1 samt yrkar på avslag vad gäller förvaltningens förslag till
beslutspunkter 2, 3, 4 och 5 med hänvisning till eget inlämnat budgetförslag
till KF.
Kåge Svensson (V) yrkar på bifall till eget budgetförslag inlämnat till
programnämnd Samhällsbyggnad vad gäller beslutspunkt 1, yrkar på bifall till
förvaltningens förslag vad gäller beslutspunkter 2, 4 och 5 samt yrkar på bifall
till eget inlämnat yrkande vad gäller beslutspunkt 3.
Proposition
Nämndens ordförande ställer yrkanden under proposition för respektive
beslutspunkt och finner att nämnden i samtliga punkter beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar således
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Kulturnämnden fastställs.
2. Kulturnämnden anhåller hos programnämnd Samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2015 med 200 tkr.
3. Kulturnämnden fastställer avgifter för 2015 enligt bilaga 6.
4. Kulturnämnden beslutar att omfördela 100 tkr till Kulturskolan för
feriepraktikplatser från nämndens planeringsreserv på 370 tkr.
5. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse Almqvist (M) avstår
från att delta i beslutet med hänvisning till eget inlämnat budgetförslag till KF.
Reservation
Börje Ström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget inlämnat
yrkande vad gäller beslutspunkt 1 samt med hänvisning till eget inlämnat
budgetförslag till KF vad gäller beslutspunkterna 2, 3, 4 och 5.
Kåge Svensson (V) reserverar sig mot beslutspunkt 1 med hänvisning till eget
budgetförslag inlämnat till programnämnd Samhällsbyggnad och till
beslutspunkt 3 till förmån för eget inlämnat yrkande.

Sammanträdet ajourneras 18:15 – 18:35.
§ 44 Kulturföreningsbidrag
Ärendenummer: Km 519/2014
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av kulturföreningsbidrag till
föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande
år.
En sammanställning av årets ansökningar och ett förslag till fördelning
presenteras av Kultur- och fritidsförvaltningen. 23 föreningar ansöker om
kulturföreningsbidrag inför 2015. En förening som erhöll bidrag 2014 avstår
från att söka inför 2015. Fyra föreningar har ett treårsavtal 2014-2016.

5

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Samlingsärende: Kulturföreningsbidrag 2015" (2014-1028)
- Ansökningar från kulturföreningar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturföreningsbidrag för 2015 fördelas enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Nämndens ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut samt yrkar på att nämnden bifaller tilläggsbeslutet
"Kulturnämnden beslutar att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
skriva avtal med Arkivcentrum och Vintrosa Missionsförsamling".
Börje Ström (FP) och Anna Torgny (FP) yrkar på avslag till förvaltningens
förslag till beslut till förmån för eget yrkande VP med budget 2015 framlagt i
§ 43.
Proposition
Nämndens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således
1. Kulturföreningsbidrag för 2015 fördelas enligt förvaltningens förslag.
2. Kulturnämnden beslutar att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att skriva avtal med Arkivcentrum och Vintrosa Missionsförsamling.
Lena Ryö (S) och Birgitta Eklund (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Reservation
Börje Ström (FP) och Anna Torgny (FP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande VP med budget 2015 framlagt i § 43.

§ 45 Bidrag till studieförbund 2015
Ärendenummer: Km 522/2014
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman
fördelas sedan mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell
som bygger på statens riktlinjer för fördelning av bidrag till folkbildningen.
Denna fördelningsmall utgår från antal genomförda studietimmar, evenemang
samt föregående års bidragsnivå.
Beslutsunderlag
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- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till studieförbunden 2015" (2014-10-28)
- Slutlig beräkning av bidrag till studieförbunden i Örebro kommun 2015
(2014-10-20)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att folkbildningen beviljas bidrag för 2015 enligt
sammanställning.
Yrkande
Nämndens ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Börje Ström (FP) yrkar på avslag till förvaltningens förslag till beslut till
förmån för eget yrkande VP med budget 2015 framlagt i § 43.
Kåge Svensson (V) yrkar på ändring av förslaget till beslut till att
"Kulturnämnden ökar anslagen till studieförbunden med 1 mkr och avsätter
en total summa på 7 337 500 sek i bidrag för 2015".
Proposition
Nämndens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således
- Kulturnämnden beslutar att folkbildningen beviljas bidrag för 2015 enligt
sammanställning.
Reservation
Börje Ström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande VP
med budget 2015 framlagt i § 43.
Kåge Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget inlämnat
yrkande.

§ 46 Bidrag till icke kommunala kulturfastigheter Rynninge barn- och ungdomsklubb
Ärendenummer: Km 78/2015
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Föreningen Rynninge barn- och ungdomsklubb har ansökt om 84 900 kr i
bidrag till icke kommunala kulturfastigheter.
Bidraget söks för en renovering av 39 kopplade fönsterbågar med karmar
utifrån antikvariska anvisningar i den gymnastikbyggnad som 1925 uppfördes
i anslutning till Rynninge folkskola.
Kommunantikvarie Eva Fransson bedömer att det kulturhistoriska värdet av
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byggnaden är högt och det sökta bidraget bedöms av Kultur- och
fritidsförvaltningen väl uppfylla kriterierna för bidrag till icke kommunala
kulturfastigheter.
Beslutsunderlag
- Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter (2015-02-12)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter
- Rynninge barn- och ungdomsklubb" (2015-03-19)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Föreningen Rynninge barn- och ungdomsklubb beviljas 84 900 kr för att
renovera fönstersnickerier.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie ram för bidrag till icke kommunalt
ägda kulturfastigheter.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Föreningen Rynninge barn- och ungdomsklubb beviljas 84 900 kr för att
renovera fönstersnickerier.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie ram för bidrag till icke kommunalt
ägda kulturfastigheter.

§ 47 Personuppgiftsombud
Ärendenummer: Km 130/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden bestämmer inom sitt verksamhetsområde ändamålen med,
och medlen för, behandlingen av personuppgifter. Kulturnämnden är därför
personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde.
För att Kulturnämnden ska kunna uppfylla sitt ansvar enligt gällande
lagstiftning krävs att ett personuppgiftsombud som sköter det faktiska arbetet
utses. Personuppgiftsombudet ska se till att personuppgiftsbehandlingen inom
nämndens verksamhetsområde sker lagenligt samt föra en förteckning över
denna behandling.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kulturnämndens personuppgiftsombud" (2015-03-18)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att förordna dess nämndsekreterare Gustav Axberg
som personuppgiftsombud.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att förordna dess nämndsekreterare Gustav Axberg
som personuppgiftsombud.

§ 48 Plan för krisledning
Ärendenummer: Km 437/2013
Handläggare: Jan Alinski
Ärendebeskrivning
Alla förvaltningar i Örebro kommun ska planera sin krisberedskap, både för
mindre omfattande händelser i verksamheten och för större olyckor.
Varje förvaltning har ett ansvar för att hantera krisen inom ramen för
förvaltningens verksamhet. Syftet med planen är att så effektivt möjligt arbeta
för att begränsa skador och att behålla eller så snart som möjligt återgå till
normal servicenivå och funktion.
Förvaltningarna har också ett ansvar när det gäller att samverka med andra i
och utanför den kommunala verksamheten och att rapportera om inträffade
händelser till kommunens säkerhetsavdelning samt kommunledning.
Beslutsunderlag
- Plan för krisledning Kultur- och fritidsförvaltningen.
- Tjänsteskrivelsen "Plan för krisledning" (2015-03-24)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att anta planen för krisledning för Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att anta planen för krisledning för Kultur- och
fritidsförvaltningen.

§ 49 Drift av Skatepark
Ärendenummer: Km 127/2015
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
En Skatepark i betong med placering i Drottningparken är under projektering
med Tekniska förvaltningen som projektägare. Skateparken byggs för
skateboardåkning och liknande hjulsporter och ska vara en tillgänglig och
öppen mötesplats för både spontanaktivitet och planerad verksamhet.
Skateparken beräknas stå klar hösten 2015.
Sedan 2003 har ett 60-tal Skateparker i betong i olika storlekar byggts i
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Sverige. Örebro Skatepark blir en av landets största och mest centralt belägna.
Den 25 oktober 2013 inkom en ansökan till programnämnd Samhällsbyggnad
från föreningen Brädcentralen med önskan om bidrag från Örebro kommun
på 300 tkr per år med start 2014 för drift av Skateparken. Brädcentralen
beviljades för 2014 ett ettårigt bidrag på 300 tkr ur programnämnd
Samhällsbyggnads planeringsreserv med hänvisning till fortsatt hantering i
och med budgetarbete inför 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att Skateparkens årliga driftkostnad
är 300 tkr/år. Ambitionen och inriktningen är att Örebro kommun med
lämplig part bör teckna ett flerårigt avtal för drift av Skateparken med start
2015.
Beslutsunderlag
- Ansökan om ett årligt utökat bidrag för event/drift av Skatepark (2013-1025)
- Tjänsteskrivelsen "Drift av Skatepark" (2015-03-20)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att från programnämnd Samhällsbyggnad äska om
ramförstärkning på 300 tkr per år från och med 2015 för drift av Skatepark.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att från programnämnd Samhällsbyggnad äska om
ramförstärkning på 300 tkr per år från och med 2015 för drift av Skatepark.

§ 50 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande Behcet Barsom informerar om vad som sades på
presidieberedningen den 30 mars 2015.
Information lämnas även om ett planerat studiebesök hos Folkets hus i
Rågsved och om deltagandet i ett seminarium kring graffiti med anledning av
den motion kring lagliga graffitiväggar som nämnden besvarade den 11
februari 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 51 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar bland annat om de genusronder som
sedan en tid har genomförts på kommunens fritidsgårdar, arbetet har
uppmärksammats av Jämställdhetsdelegationen som har beslutat att ge ett
hedersutnämnande.
Förvaltningschef Helene Lis informerar även om Teckenspråkets dag den 14
maj och att Länsteatern har öppet hus med anledning av detta.
Stina Storm, vd för City Örebro informerar om kommunens ansökan till årets
stadskärna samt visar den film som utgör tävlingsbidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 52 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 133/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden meddelas om inkomna skrivelser via Meetings. Dessa är:
- Samverkansprotokoll 2015-03-09
- Samverkansprotokoll 2015-04-07
- Brev från Lärarnas Riksförbund
- Lista över nya ärenden perioden 2015-03-09 - 2015-04-07
- Stiftelsen Jeremiasfondens verksamhetsberättelse 2014
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 192/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden meddelas tagna delegationsbeslut perioden 2015-03-09 - 2015-0407 via Meetings.
Beslutsunderlag
- Lista över tagna delegationsbeslut perioden 2015-03-09 - 2015-04-07
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 54 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Kulturnämndens sammanträde 2015-04-15
Ärende 4, Km 74/2015

Beslut: Budget och verksamhetsplan
YRKANDE/RESERVATION
Folkpartiet Liberalerna valde i sin välfärdsbudget 2015 i kommunfullmäktige att prioritera de stora
behov som måste tillgodoses inom områdena Barn och utbildning och Social välfärd. Den nuvarande
majoriteten med S, KD och C hade lagt sparåtgärder 2014 på 16,5 mnkr som gått ut över
verksamheterna inom dessa områden. Folkpartiet liberalerna yrkade i kommunfullmäktige på att
dessa omprövningskrav skulle återställas 2015.
Därigenom var det inte möjligt att också yrka på att återställa sparåtgärderna som majoriteten gjort
inom området Samhällsbyggnad 2014. Utifrån majoritetens budgetförslag i kulturnämnden har vi
därför noggrant granskat hur pengarna utifrån den givna ramen för kulturnämnden kan fördelas för
att kulturområdet skall värnas på bästa sätt. Vi tvingas konstatera att den intressekonflikt som finns
inbyggd i kulturnämnden är olycklig. Genom att det allmänna fritidsområdet ställs mot
kulturområdet i medelstilldelningen uppstår svåra valsituationer. Folkpartiet liberalerna, som alltid
stått upp för kulturområdet tvingas därför göra tydliga prioriteringar för att värna och utveckla detta
område även om det för 2015 måste ske på bekostnad av det allmänna fritidsområdet. Vi anser att
detta område också är mycket viktigt, men så länge fritidsområdet finns kvar inom kulturnämnden
får kulturområdet företräde.
Därför gör Folkpartiet liberalerna en annan fördelning av de medel som finns inom nämndens ram
och tillför på så sätt kultursektorn inom nämnden ytterligare 1,5 mnkr med motsvarande
minskning inom allmänna fritidssektorn. Vi tillför framförallt kulturverksamheter inom det civila
samhället ytterligare medel, men även medel till de nya landsbygdsområdena samt till några
områden i vår nämnd som är eftersatta.
ÖKNING
Kulturprojektbidrag
Ökning 250 tkr
Under 2014 blev det tydligt att många viktiga kulturprojektbidrag inte kunde beviljas. Några
beviljades dock i slutet av året med pengar från det överskott som nämnden kunde redovisa.
Folkpartiet liberalerna vill möta detta viktiga behov under 2015 med att öka kulturprojektbidragen
med 250 tkr. Detta gör det möjligt för civilsamhällets kulturföreningar att pröva nya grepp och hjälpa
till med att utveckla kommunens kulturverksamhet.
Biblioteket
Ökning 300 tkr
Bibliotekets medieanslag är bland de lägsta i länet. Bristen på nyförvärv av medier drabbar mest barn
(0-14 år) Samtidigt är det barnen som läser mest. Folkpartiet liberalerna vill ge ytterligare 300 tkr för
inköp av medier, särskilt till barn.
Kulturskolan
Ökning 100 tkr
Ökade resurser för att ge barn och unga möjlighet att prova på olika kulturyttringar i de olika
stadsdelarna i samarbete med fritidsgårdarna.
Konsthallen
Ökning 100 tkr
Ökat bidrag för att göra det möjligt att underteckna MU-avtalet och därmed följa avtalets åtagande
om medverkandeersättning för de konstnärer som ställer ut i konsthallen

Fritidsgårdar och Biliotek i Vintrosa, Glanshammar och Östernärke
Ökning 240 tkr
Folkpartiet liberalerna vill värna om kultur och fritidsverksamheter i kommunens
landsbygdsområden. Vi vill därför tillföra 240 tkr till de tre för nämnden nytillkomna områdena
Vintrosa, Glanshammar och Östernärke. Pengarna skall gå till personalförstärkningar. Vi vill bland
annat undersöka om vår bokbil kunde användas på campingplatser i sommar, exempelvis på Vinön.
Vi vill också se en fortsättning på samverkan mellan fritidsgård och biliotek i det tidigare
framgångsrika projektet ”Bubblan” där man besökte badplatser med en speciellt utrustad husvagn.
Danspedagog Vivalla
Ökning 200 tkr
I samarbete med studieförbunden vill vi också stärka och utveckla dansen där genom att anställa en
danspedagog deltid med uppgift att stödja och inspirera unga ledare och skapa kontinuitet för
långsiktig uppbyggnad.
Kulturföreningsbidrag
Studieförbunden

Ökning 160 tkr (se yrkande ärende 5)
Ökning 150 tkr (se yrkande ärende 6)

MINSKNING
Fotbollsverksamheten Vivalla
Minskning 750 tkr
Folkpartiet liberalerna har alltsedan starten 2012 varit kritiska till kommunens engagemang i
bildandet av en fotbollsförening i Vivalla. Vi anser inte att detta är ett kommunalt uppdrag utan en
angelägenhet för föreningslivet. Vi anser därför att åtagandet skall upphöra.
Fritidsgårdarna
Minskning 650 tkr
Folkpartiet liberalerna vill behålla resurserna för barn och unga i Örebro. Däremot vill vi se en bättre
balans mellan kommunens verksamheter och det civila samhällets. Alla resurser vi satsar skall gå till
verksamheter som präglas av kvalité. Fritidsgårdarna är den största utgiftsposten (73%) i enheten
Fritid ungdom. Därför behöver våra fritidsgårdar granskas bättre än idag med syfte att stärka kvalitén
och innehållet i verksamheterna. Det behöver också finnas officiell statistik över kostnaderna per
besökare, något som saknas idag. Vi vill att 81 000 besökare/vecka på fritidsgårdarna 2014 skall vara
lika många eller bli fler 2015. Vi tror ändå att fritidsgårdarna klarar en effektivisering utan att det går
ut över de besökande barnen och unga. Med en budget på 41 miljoner för de centrala fritidsgårdarna
i Örebro är det rimligt att de får släppa till 1,5% utöver majoritetens förslag till civila samhällets
kulturutbud och till eftersatta kulturområden inom nämnden. Vi tillför också 250 tkr för kultur på
fritidsgårdarna genom Kulturskolan och Studieförbunden. De för nämnden nytillkomna
fritidsgårdarna i Vintrosa, Glanshammar och Östernärke undantas från effektiviseringen.
Förvaltningsledning och förvaltningskontor
Minskad administration, kompetensutveckling

Minskning 100 tkr

_______________________________________________________________________

Börje Ström, Folkpartiet liberalerna
YRKAR
Att 1,5 mnkr enligt redovisat eget förslag omfördelas i den av majoriteten angivna
ramen på 176 002 tkr. Vad gäller andra prioriteringar och ramar i förvaltningens
förslag yrkar Folkpartiet på Folkpartiet liberalernas välfärdsbudget 2015.
Om Folkpartiet liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån
för eget förslag.

Kulturnämnden 2015-04-15
Ärende 5

Km 519/2014

KULTURFÖRENINGSBIDRAG 2015
YRKANDE/RESERVATION
Folkpartiet Liberalerna värnar föreningslivet. Vi ser det som en av det civila samhällets
grundstenar. Kulturföreningarna bidrar till att öka människors livskvalité och frigör deras
skaparkraft. Därför ska de uppmärksammas och uppmuntras. Trots att Folkpartiet
liberalerna har begränsade möjligheter för ekonomisk kompensation 2015 vill vi ändå anslå
ytterligare 160 tkr till åtta kulturföreningar utöver förvaltningens förslag. Vi är övertygade
om att även mindre ökningar av bidragen är viktiga. Små belopp kan göra skillnad för dem
och skickar dessutom en signal att de är sedda. Pengarna till bidragsökningarna ingår i det
omfördelningsyrkande som Folkpartiet Liberalerna lagt fram under ärende 4 Budget och
verksamhetsplan.
De kulturföreningar som vi vill ge utökade bidrag är
• Ampok.g
348 000 (303 000)
Det ateljéstöd som föreningen fördelar har legat still på ca 300 tkr sedan det infördes
2001. Under de år som gått har hyreshöjningar mm uppgått till ca 30%. Folkpartiet
vill ta en rejält steg för att förbättra situationen och anslår ytterligare 45 tkr. Bidraget
– som är skattepliktigt för konstnärerna – uppgår då till 348 000 tkr.
• Arkivcentrum
260 000 (240 000)
Drygt 44% av alla föreningar i länet som betjänas av Arkivcentrum kommer från
Örebro. Örebro Kommuns delfinansiering av verksamheten i proportion till
nyttjandet är liten. Folkpartiet noterar att Arkivcentrum avser satsa på att skolorna
får hjälp av arkivpedagog för storytelling och källkritiskt tänkande. Vi vill ge dem
ytterligare 20 tkr samt ett treårigt avtal på 260 tkr
• Vintrosa missionsförsamlings musikskola
98 000 (78 000)
Musikskolan gör en viktig insats i Vintrosa för att ge barn i ett ytterområde tillgång till
musikundervisning. Det är ett värdefullt åtagande som sker i samarbete mellan
kommunen och civilsamhället. Vi vill ge ytterligare 20 tkr samt ett treårigt avtal på 98
tkr
• Teatervalvet 70 000 (40 000)
Teatervalvet är en mycket ambitiös förening som har etablerat sig rejält i Örebro. Vi
vill ge dem ytterligare 30 tkr för att de skall kunna erbjuda kursverksamhet i teater,
teaterproduktion och sömnad.

•
•
•

•

Kulturföreningen Stationen
40 000 (20 000)
För ytterligare 20 tkr kan föreningen arrangera fler spelningar för ungdomar
Örebro Kammarmusikförening 16 000 (6 000)
Vi vill ge dem ytterligare 10 tkr som stöd för konsertutbudet 2015
Örebro Folkdansgille
19 000 (9 000)
Vi vill ge dem ytterligare 10 tkr för att kunna marknadsföra och starta öppna
danskurser. Detta för att kunna få en rekryteringsbas för verksamheten.
Dockteaterhuset 58 356 (53 356)
Vi vill ge dem ytterligare 5 tkr utöver förvaltningens förslag för deras viktiga och
uthålliga arbete.

Börje Ström, Folkpartiet liberalerna yrkar att
160 tkr utöver förvaltningens förslag enligt nedanstående fördelning
med totalsumma 6 225 956 kr avsätts till Kulturföreningarna 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampok.g ytterligare 45 tkr
Arkivcentrum ytterligare 20 tkr samt ett treårigt avtal
Vintrosa missionsförsamlings musikskola ytterligare 20 tkr samt ett treårigt
avtal
Teatervalvet ytterligare 30 tkr
Kulturföreningen Stationen ytterligare 20 tkr
Örebro Kammarmusikförening ytterligare 10 tkr
Örebro Folkdansgille ytterligare 10 tkr
Dockteaterhuset ytterligare 5 tkr

Om Folkpartiet liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en
reservation till förmån för eget yrkande i ärende 4, Verksamhetsplan med
budget 2015.

Kultur och Medborgarnämndens sammanträde 2015-04-15
Ärende 6
Km 522/2014

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN 2015
YRKANDE/RESERVATION
Studieförbunden i Örebro gör en viktig insats för att främja kulturaktiviteter i Örebro
Kommun. Därför har man under många år haft ett grundbidrag som fördelats efter en
särskild, av studieförbunden godkänd fördelningsmodell.
Fram till 2013 hade också studieförbunden ett särskilt uppdrag att bedriva
folkbildningsverksamhet inom kulturområdet på fritidsgårdarna. Detta togs bort 2014.
Folkpartiet Liberalerna anser att studieförbunden skall återfå detta 2015 och att de
därigenom skall ges möjligheten att själva ta initiativ till olika kulturverksamheter. Detta skall
ske efter samråd med fritidsgårdarna. Efter årets slut skall nämnden få återrapport om de
verksamheter som bedrivits. Pengarna ingår i det omfördelningsyrkande som Folkpartiet
liberalerna lagt fram under ärende 4 Budget och verksamhetsplan.

Börje Ström, Folkpartiet Liberalerna yrkar
- att Kulturnämnden avsätter en total summa på 6 487 500 till
studieförbunden 2015 varav 150 tkr till folkbildning inom
kulturområdet på fritidsgårdarna.

Om Folkpartiet liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en
reservation till förmån för eget yrkande i ärende 4, Verksamhetsplan med
budget 2015.

