Km 152/2016

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2016-04-13
Klockan: 17:00 - 18:45
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Eva Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Johan Bergh (S)
Björn Hagel (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Helena Ståhl (SD)
Anna Uhlin Landh (MP)

§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67

Tjänstgörande ersättare
Lennart Carlsson (M)

Ersätter Gun Kornblad (M) på §§
55-67

Närvarande ersättare
Lena Ryö (S)
Linda Palmbrandt (S)
Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Tore Mellberg (V)
Niclas Persson (MP)
Anna Torgny (L)

§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare

§§ 55-67
§§ 55-67
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Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef
Maria Schultz, årsprocessledare
Anders Wickström, chefsstödjare
Gustav Axberg, planerare
Sonja Bejstam, ekonom
Jan Rindar, planerare

§§ 55-67
§§ 55-67
§§ 55-67
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§§ 55-67
§§ 55-60
§§ 55-60
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Paragraf 55-67

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 25 april 2016

Behcet Barsom, ordförande

Hossein Azeri, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 april 2016.

§ 55 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Börje Ström (L)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Börje Ström (L)
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§ 56 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med tillägget att ett beslutsärende baserat på ett
ledamotsinitiativ från Anna Uhlin Landh (MP) rörande medborgardialog om
Kulturkvarteret läggs till som ärende nr 12.

§ 57 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 126/2016
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Ekonom Sonja Bejstam informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsuppföljning mars 2016 (2016-04-07)
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.

§ 58 Ansökan om projektmedel: KISAM
Ärendenummer: Km 540/2015
Handläggare: Gustav Axberg
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Ärendebeskrivning
Föreningen KISAM (Konsten i samhället) har kommit in med en ansökan på
170 tkr för en tvåårsperiod. För våren 2016 ansöker föreningen om 50 tkr för
att dels skapa en modell för offentliga beslutsfattare om hur konst och kultur
kan användas i kommunala processer och dels en modell för utbildning av
konstnärer i politisk styrning och kommunal verksamhet.
Dessa modeller syftar bland annat till att uppnå en situation där konsten finns
med som en självklar del i samhällsutvecklingen, skapa fler betalda
arbetstillfällen för konstnärer och tillgängliggöra konsten för medborgare.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på innehållet i projektet, men
konstaterar att stora delar redan utförs antingen inom förvaltningens ordinarie
verksamhet eller av andra aktörer. På grund av att arbetet redan pågår
bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen att föreningen KISAM:s ansökan
bör avslås i sin helhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan från KISAM - Konsten i samhället (2015-12-13)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan Projektmedel för pilotprojektet KISAM" (201602-05)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan från KISAM (Konsten i
samhället) i sin helhet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan från KISAM (Konsten i
samhället) i sin helhet.

§ 59 Resestipendiet
Ärendenummer: Km 358/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har tidigare beslutat (§ 99 år 2015) att ge förvaltningen i
uppdrag att:
- Ge förslag på hur en förlängning av resestipendierna skall finansieras.
- Se över kriterierna för stipendiet och därvid beakta möjligheten till offentlig
redovisning, exempel på konkret uppföljning i Örebro samt antal ansökningar
som kan beviljas för en och samma person.
- Detta skall genomföras i dialog med de yrkesverksamma bildkonstnärerna.
Förvaltningens framtagna förslag till förändring av reglerna för resestipendiet
för yrkesverksamma bildkonstnärer innebär att en person endast kan ansöka
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om stipendiet tre gånger under en 6 årsperiod. Redovisningen skall vara av
den kvalitet att redovisningar av stipendieaktiviteter kan spridas till
intressegrupper genom nyhetsbrev eller genom att dessa redovisningar läggs
upp på Örebro kommuns hemsida. Örebro konsthall kan vara en plats där
stipendiaterna under ett tillfälle per år delger sina erfarenheter muntligt från
sina stipendieresor till inbjudna intressenter.
Det finns 70 tkr kvar att fördela under 2016 av de medel den försålda
målningen av Tang Zhigang "Childhood Generation" inbringade 2011.
Förvaltningen har inte förmått hitta ytterligare medel inom organisationen
och en förlängning av resestipendierna skulle därför behöva finansieras
genom att man äskar om en ramhöjning hos Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förslag till ändringar av kriterier för resestipendier för
yrkesverksamma bildkonstnärer" (2016-02-22)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att kriterierna för resestipendiet för
yrkesverksamma konstnärer ändras enligt följande:
a) En och samma person kan söka och beviljas stipendiemedel endast 3
gånger under en 6 årsperiod.
b) Redovisningen av stipendieaktiviteten skall vara av den kvalitet att den skall
kunna redovisas i ett offentligt sammanhang.
2. Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att äska om en
ramhöjning hos Programnämnd samhällsbyggnad om 100 tkr för att
kostnadstäcka en förlängning av stipendiet.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att nämnden beslutar enligt
följande:
1. Kulturnämnden beslutar att kriterierna för resestipendiet för
yrkesverksamma konstnärer ändras enligt följande:
a) En och samma person kan söka och beviljas stipendiemedel endast 3
gånger under en 6 årsperiod.
b) Redovisningen av stipendieaktiviteten skall vara av den kvalitet att den skall
kunna redovisas i ett offentligt sammanhang.
2. Kulturnämnden beslutar att ta frågan om resestipendiet i beaktande inför
budgetarbetet 2017.
Proposition
Nämndens ordförande ställer sitt yrkande under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta yrkande.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att kriterierna för resestipendiet för
yrkesverksamma konstnärer ändras enligt följande:
a) En och samma person kan söka och beviljas stipendiemedel endast 3
gånger under en 6 årsperiod.
b) Redovisningen av stipendieaktiviteten skall vara av den kvalitet att den skall
kunna redovisas i ett offentligt sammanhang.
2. Kulturnämnden beslutar att ta frågan om resestipendiet i beaktande inför
budgetarbetet 2017.

§ 60 Kulturprojektsbidrag: Scenit Kulturhuset
Ärendenummer: Km 46/2016
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Scenit Kulturhuset söker 100 tkr i bidrag för att genomföra
"Cityfesten '16" en drogfri organiserad skolavslutningsfest på Olof Palmes
torg den 8 juni 2016 för ungdomar 13-17 år.
Arrangemanget genomfördes 2015 med stöd från jubileumsfonden Örebro
2015. Då byggdes ett tält på 1500 kvm som fylldes med disco och andra
underhållande attraktioner och prova-på-aktiviteter. Då genomförandet 2015
fick mycket god respons vill föreningen utveckla detta koncept genom att
utöka delaktighet och inflytande i planeringen av arrangemanget.
En styrgrupp av intresserade ungdomar i 13-17 årsåldern skall tillsammans
med stöttande personal från Scenit Kulturhuset arbeta med planeringen av
Cityfesten 2016. En målsättning är att locka ca 1000 ungdomar med utökade
prova-på-aktiviteter och kringarrangemang i förhållande till
diskoteksaktiviteten.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Scenit Kulturhuset (2016-02-01)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Föreningen Scenit
Kulturhuset" (2016-02-09)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att avslå föreningen Scenit Kulturhusets ansökan
om 100 tkr för att arrangera skolavslutningsevenemanget "Cityfesten '16".
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att avslå föreningen Scenit Kulturhusets ansökan
om 100 tkr för att arrangera skolavslutningsevenemanget "Cityfesten '16".

Sammanträdet ajourneras 17:25 – 17:50.

§ 61 Örebro Folkhögskola och Folkets hus i Vivalla
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Ulf Lindin informerar om Örebro Folkhögskola och
Folkets hus i Vivalla.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 62 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 29 mars 2016. Information lämnas bland annat om
vinnarna av årets kulturpris till Hjalmar Bergmans minne samt Millencolin
Music Prize, vilka delades ut på Örebrogalan den 17 mars 2016. Kulturpriset
till Hjalmar Bergmans minne tilldelades Albena Zaharieva medan Millencolin
Music Prize vanns av Mohlavyr.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 63 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om den överenskommelse om kultursamverkan för
teckenspråkiga som träffats mellan Region Örebro län, Västra
Götalandsregionen och Örebro kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 64 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 165/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 65 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 166/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
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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.

§ 66 Ledamotsinitiativ: Medborgardialog om
Kulturkvarteret
Ärendebeskrivning
Anna Uhlin Landh (MP) har inkommit med ett ledamotsinitiativ rörande
medborgardialog om Kulturkvarteret. Kulturnämnden har tidigare avslagit ett
ledamotsinitiativ om att genomföra en sådan medborgardialog med
motiveringen att det är Kommunstyrelsen som äger denna fråga (§ 35 år
2016). Miljöpartiet vill därför att Kulturnämnden riktar en förfrågan till
Kommunstyrelsen om att få genomföra en dialog eftersom investeringen rör
nämndens ansvarsområde och kommer att påverka nämndens verksamhet
och dess kvalitet.
Beslutsunderlag
Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Medborgardialog om Kulturkvarteret"
Förslag till beslut
Anna Uhlin Landh (MP) föreslår att Kulturnämnden beslutar:
- Att begära hos Kommunstyrelsen att få genomföra en medborgardialog om
Kulturkvarteret.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar avslag på förslaget till beslut med
motiveringen att det är Kommunstyrelsen som äger frågan om
Kulturkvarteret och därför bör frågan om medborgardialog drivas i
Kommunstyrelsen och inte i Kulturnämnden.
Anna Uhlin Landh (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer yrkandena under proposition och
finner att nämnden beslutar att avslå förslaget.
Anna Uhlin Landh (MP) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst
innebär bifall till förslaget och en nej-röst innebär avslag på förslaget.
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Omröstningsresultat:
Eva Eriksson (S) - Nej
Börje Ström (L) - Nej
Hanna Altunkaynak (S) - Nej
Sigbritt Sundin (S) - Nej
Johan Bergh (S) - Nej
Björn Hagel (S) - Nej
Anna-Maria Hedin (KD) - Nej
Ingvar Bilock (C) - Nej
Kåge Svensson (V) - Ja
Hossein Azeri (M) - Nej
Lennart Carlsson (M) - Nej
Eva Hesse Almqvist (M) - Nej
Helena Ståhl (SD) - Nej
Anna Uhlin Landh (MP) - Ja
Behcet Barsom (KD) - Nej
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att nämnden beslutar att avslå
förslaget.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Kulturnämnden beslutar att avslå förslaget.

§ 67 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Börje Ström (L) anmäler två övriga frågor. Den första frågan rör Tegelbruket.
Börje Ström (L) menar på att Tegelbrukets årsredovisning gör att det vore
önskvärt att förvaltningen på något kommande sammanträde informerar om
vad som händer avseende Tegelbruket. Verksamhetschef Ulf Lindin meddelar
att ett informationsärende rörande utvärdering av Tegelbruket kommer på
nämndsammanträdet i maj.
Den andra frågan rör El Sistema. Börje Ström (L) har frågor kring
årsredovisningen och framtiden för projektet. Verksamhetschef Lars
Hilmersson informerar om vad som är på gång avseende El Sistema och
ordförande Behcet Barsom (KD) konstaterar att det är angeläget att nämnden
framöver återkommer till frågan hur El Sistema kan drivas vidare i framtiden.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Ledamotsinitiativ
Ärende: Medborgardialog om kulturkvarteret
Miljöpartiet anser att det nu är god tid att påbörja en dialog med örebroarna om
hur de ser på planerna på ett kulturkvarter, vad de önskar sig för funktioner i
kvarteret, vad de har för förväntningar på ett nytt stadsbibliotek samt hur de
tänker kring en flytt av kulturskolan.
Det vore olyckligt om Örebro kommun genomför en satsning för 500 miljoner med
stora driftkostnader, och påverkan för kulturnämndens budget, utan att
örebroarna har fått vara delaktiga i utformandet. Nu finns fortfarande god tid att
föra dialog med Örebroarna och säkerställa att eventuella synpunkter kan tas i
beaktning vid utformning av kvarteret och vid beslutsfattandet.
Kulturnämnden har tidigare avslagit ett ledamotsinitiativ om att genomföra en
medborgardialog med motiveringen att det är kommunstyrelsen som ansvarar
för frågan.
Miljöpartiet vill därför att nämnden riktar en förfrågan till kommunstyrelsen att få
genomföra en dialog eftersom investeringen rör nämndens ansvarsområde och
kommer påverka nämndens verksamhet och dess kvalitet.

Därför föreslår jag nämnden besluta att:
-

Att begära hos kommunstyrelsen att få genomföra en medborgardialog
om kulturkvarteret

Anna Uhlin Landh
Ledamot i nämnden

