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Kulturnämnden
Datum: 2015-12-09
Klockan: 17:00 - 20:25
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Eva Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Johan Bergh (S)
Björn Hagel (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
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Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på
§§ 140-143
Ersätter Sigbritt Sundin (S) på §§
140-161
Ersätter Eva Hesse Almqvist (M) på
§§ 140-161
Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på
§§ 144-161
Ersätter Johan Bergh (S) på §§ 144
161

Linda Palmbrant (S)
Lennart Carlsson (M)
Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Nordlöw (C)

Närvarande ersättare
Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Niclas Persson (MP)
Anna Torgny (L)
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Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Peter Alsbjer, bibliotekschef
Maria Schultz, årsprocessledare
Gustav Axberg, planerare
Sonja Bejstam, ekonom
Christer Moll, ungdomskonsulent
Siavash Vatanijalal, Scenit

§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-161
§§ 140-142
§§ 140-142

Paragraf 140-161

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 17 december 2015

Behcet Barsom, ordförande

Börje Ström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december 2015.

§ 140 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Niclas Persson (MP)
Ersättare: Börje Ström (L)
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Niclas Persson (MP)
Ersättare: Börje Ström (L)

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

§ 142 Ungdomsdialog
Ärendenummer: Km 530/2013
Handläggare: Siavash Vatanijalal
Ärendebeskrivning
Siavash Vatanijalal från Scenit återrapporterar kring de genomförda
ungdomsdialogerna.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 143 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 319/2015
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Ekonom Sonja Bejstam informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 144 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Km 455/2015
Handläggare: Helene Lis, Maria Schultz, Peter Alsbjer, Nina Glimvall, Ulf
Lindin, Lars Hilmersson, Sonja Bejstam
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. Tillsammans med de
ekonomiska förutsättningarna spelar medarbetarna och cheferna inom
Kultur- och fritidsförvaltningen en stor roll, som ansvarar för verksamheten
och som samverkar med andra.
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
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.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 145 Ombudgetering 2015
Ärendenummer: Km 470/2015
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har beslutat om en slutlig fördelning av
hyreskompensation på grund av genomförd internhyresmodell.
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Den tidigare budgetändringen justeras nu med en kompensation på 3 630 tkr
som föreslås fördelas enligt den faktiska hyresförändringen per verksamhet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Tilläggsanslag och ombudgetering november 2015" med
bilaga (2015-11-09)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att ombudgetering för hyra fastställs i enlighet med
bilaga ett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att ombudgetering för hyra fastställs i enlighet med
bilaga ett.

Sammanträdet ajourneras 18:50 – 19:10.

§ 146 Tillsynsrapport 2015
Ärendenummer: Km 316/2015
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Varje nämnd tar fram egna granskningsområden för internkontroll. Valet av
nämndspecifika granskningsområden ska ske utifrån en genomförd riskanalys.
Dåvarande Kultur- och medborgarnämnden valde för tillsynsplanen för år
2015 följande granskningsområden för den egna granskningen:
1. Beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser
2. Granskning av resor i tjänsten med barn, s.k. elevresor
3. Avsaknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor
4. Resepolicy personal; användande av bil i tjänsten
5. Alla tjänster annonseras inte ut 6. Uppföljning av i vilken omfattning som
barn-, genus-, och mångfaldighetsperspektivet tas i beaktande i de
tjänsteskrivelser som utgör nämndens beslutsunderlag
Av de sex granskade tillsynsområden har fyra inte uppvisat några brister. De
två tillsynsområden som har haft brister bedöms ha vissa brister vilket är den
lägre bedömningsnivån.
Det samlade resultat för årets redovisade tillsyner, verksamheter som inte
berörts av årets tillsyn/granskning samt ändamålsenlig styrning och säkra
rutiner medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som acceptabel.
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Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2015 - uppföljning av intern kontroll (2015-10-20)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Tillsynsrapport 2015 - Uppföljning av intern kontroll godkänns.
2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Tillsynsrapport 2015 - Uppföljning av intern kontroll godkänns.
2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.

§ 147 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Km 315/2015
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns internkontroll ska bidra till att nämnderna och
kommunstyrelsen, med en rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande
mål för den egna verksamheten uppnås
- Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs.
- Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.
- Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Internkontrollen fokuserar främst på tillsyn vilket, enligt kommunallagen,
innebär att nämnderna har ett ansvar att utvärdera verksamheternas
kontrollsystem och kontrollverktyg.
Kulturnämnden utför årligen risk- och väsentlighetsanalyser inom områdena
verksamhet, ekonomi och personal. Syftet är att identifiera vilka potentiella
risker som kan hindra verksamheten att nå sina mål.
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2016 - Plan för uppföljning av intern kontroll (2015-10-19)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra följande
nämndspecifika granskningsåtgärder 2016:
1) Rutin för ansvarsutkrävande vid lokaluthyrning
2) Rutin för framtagande, genomförande och uppföljning av
investeringsprogram
3) Sena fakturor
4) Att rekrytera rätt kompetens
5) Medarbetares bisyssla
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra följande
nämndspecifika granskningsåtgärder 2016:
1) Rutin för ansvarsutkrävande vid lokaluthyrning
2) Rutin för framtagande, genomförande och uppföljning av
investeringsprogram
3) Sena fakturor
4) Att rekrytera rätt kompetens
5) Medarbetares bisyssla

§ 148 Områdesutvecklingsbidrag
Ärendenummer: Km 414/2015
Handläggare: Maria Nyström
Ärendebeskrivning
Områdesgrupperna disponerar över ett områdesutvecklingsbidrag som avser
att främja utvecklingen av lokal demokrati, dialog, inflytande, arrangemang,
gemenskap och engagemang i närområdet.
Utvecklingsbidraget ansöks av, och administreras av, områdesgruppernas
samordnare. För 2016 har samordnarna ansökt om totalt 525 tkr där
Baronbackarnas områdesgrupp har ansökt om 60 tkr, Vivallas områdesgrupp
om 150 tkr, Oxhagens områdesgrupp om 90 tkr, Brickebackens
områdesgrupp om 120 tkr och Varbergas områdesgrupp om 105 tkr.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse "Områdesutvecklingsbidrag 2016" (2015-10-19)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Baronbackarna (inkommen 2015
09-29)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Brickebacken (inkommen 2015-09
25)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Oxhagen (inkommen 2015-10-20)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Varberga (inkommen 2015-10-20)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Vivalla (inkommen 2015-10-15)
- Riktlinjer och kriterier för Örebro kommuns områdesutvecklingsbidrag (Km
542/2013)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja utvecklingsbidrag för 2016 enligt:
- Brickebackens områdesgrupp (Föreningen Trädet): 100 tkr
- Varbergas områdesgrupp (ABF): 105 tkr
- Oxhagens områdesgrupp (Träffpunkt Oxhagen): 90 tkr
- Baronbackarnas områdesgrupp (Verdandi): 55 tkr
- Vivalla områdesgrupp (Örebro folkhögskola): 129 tkr
2. Medlen till bidragen ryms inom ordinarie budget för områdesutveckling.
Yrkande
Börje Ström (L) reviderar sitt skriftliga yrkande och yrkar på ett tillägg till
förvaltningens förslag till beslut med innebörden att områdesgrupperna ska
beviljas ytterligare bidrag då nämnden har ett visst överskott för 2015. Börje
Ström (L) yrkar på att områdesgruppen i Brickebacken beviljas ytterligare
20 tkr, Baronbackarnas områdesgrupp beviljas ytterligare 5 tkr,
Vivalla områdesgrupp beviljas ytterligare 21 tkr, Varbergas områdesgrupp
beviljas ytterligare 10 tkr och Oxhagens områdesgrupp beviljas ytterligare 10
tkr. Medlen till bidraget ska tas från nämndens samlade överskott.
Anna Uhlin Landh (MP) yrkar bifall till Börje Ströms (L) reviderade yrkande.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut samt till Börje Ströms (L) reviderade yrkande.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer förslagen under proposition och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut
samt i enlighet med Börje Ströms (L) reviderade yrkande.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja utvecklingsbidrag för 2016 enligt:
- Brickebackens områdesgrupp (Föreningen Trädet): 100 tkr
- Varbergas områdesgrupp (ABF): 105 tkr
- Oxhagens områdesgrupp (Träffpunkt Oxhagen): 90 tkr
- Baronbackarnas områdesgrupp (Verdandi): 55 tkr
- Vivalla områdesgrupp (Örebro folkhögskola): 129 tkr
2. Kulturnämnden beslutar att bevilja ytterligare utvecklingsbidrag enligt:
- Brickebackens områdesgrupp (Föreningen Trädet): 20 tkr
- Varbergas områdesgrupp (ABF): 10 tkr
- Oxhagens områdesgrupp (Träffpunkt Oxhagen): 10 tkr
- Baronbackarnas områdesgrupp (Verdandi): 5 tkr
- Vivalla områdesgrupp (Örebro folkhögskola): 21 tkr
3. Medlen till bidragen vad gäller beslutspunkt 1 ryms inom ordinarie budget
för områdesutveckling.
4. Medlen till bidragen vad gäller beslutspunkt 2 tas från nämndens samlade
överskott för 2015.

§ 149 Kriterier sommarbidrag
Ärendenummer: Km 105/2015
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
I samband med redovisningen av sommarbidragen för 2014 fick Kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att utvärdera sommarbidraget i dess nuvarande
form samt att ta fram förbättringsåtgärder.
Syftet med sommarbidraget är att öka föreningarnas och organisationernas
möjligheter att genomföra aktiviteter för barn, unga och barnfamiljer som
annars inte kommer iväg på sommaraktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer nu med förbättringsförslag på
sommarbidraget.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kriterier sommarbidrag" (2015-10-19)
- Kriterier och villkor för Örebro kommuns sommarbidrag (2015-10-19)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att anta kriterier för sommarbidraget enligt bifogat
dokument "Kriterier och villkor för Örebro kommuns sommarbidrag" (2015
10-19).
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Yrkande
Anna Uhlin Landh (MP) yrkar på att ett tillägg tas med i form av en
prioritetsordning för sommarbidragen och att ansökningar för läger,
kolloverksamhet och utflykter prioriteras vid fördelningen av sommarbidrag
samt att förvaltningen lyfter fram denna prioriteringsordning när
sommarbidragen kommuniceras till föreningarna.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
förvaltningens förslag samt Anna Uhlin Landhs (MP) förslag. Ordförande
Behcet Barsom (KD) ställer dessa under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att anta kriterier för sommarbidraget enligt bifogat
dokument "Kriterier och villkor för Örebro kommuns sommarbidrag" (2015
10-19).
Reservation
Anna Uhlin Landh (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

§ 150 Örebroandan
Ärendenummer: Km 418/2015
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
Örebro läns fotbollsförbund (ÖLFF) ansöker om ett ekonomiskt bidrag på
475 tkr för Örebroandans verksamhet i Vivalla och Oxhagen år 2016. Kulturoch fritidsförvaltningens föreslår att den sökta summan delas mellan
Kulturnämnden och Fritidsnämnden.
Örebro läns fotbollsförbund har sedan 2010 bedrivit den
spontanidrottsverksamhet på helgkvällar som kommit att kallas Örebroandan.
Till en början fanns verksamheten i flera stadsdelar men har de sista åren
koncentrerats främst till Vivalla. Örebroandan finns även med som en part i
att lördagsöppna Träffpunkt Oxhagen. Konceptet bygger på ett samarbete
mellan Örebroandan som en samordnande part som i sin tur söker samarbete
med olika föreningar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag - Örebroandan" (2015-11-14)
- Ansökan från Örebro läns fotbollsförbund (2015-10-08)
- Komplettering till ansökan från Örebro läns fotbollsförbund (2015-11-05)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro läns fotbollsförbund 237 500
kronor för att driva Örebroandan år 2016.
2. Medlen till bidraget ryms inom nämndens samlade överskott och
administreras av Fritid ungdom.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro läns fotbollsförbund 237 500
kronor för att driva Örebroandan år 2016.
2. Medlen till bidraget ryms inom nämndens samlade överskott och
administreras av Fritid ungdom.

§ 151 Kulturnämndens personuppgiftsombud
Ärendenummer: Km 467/2015
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nuvarande personuppgiftsombud, Gustav Axberg, har avslutat sin anställning
som nämndsekreterare vid Förvaltningskontor Samhällsbyggnad och begär
därför entledigande som personuppgiftsombud för Kulturnämnden i Örebro
kommun.
Enligt gällande praxis i kommunen ingår det i nämndsekreterarens uppdrag
att även vara personuppgiftsombud för den eller de nämnder som denne
ansvarar för. Därför föreslås att efterträdaren, Rickard Bergqvist, utses som
nytt personuppgiftsombud för Kulturnämnden.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kulturnämndens personuppgiftsombud" (2015-11-12)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att Gustav Axberg, tidigare nämndsekreterare vid
Förvaltningskontor Samhällsbyggnad, entledigas från sitt uppdrag som
personuppgiftsombud för Kulturnämnden i Örebro kommun.
2. Kulturnämnden beslutar att utse Rickard Bergqvist, nämndsekreterare vid
Förvaltningskontor Samhällsbyggnad, till nytt personuppgiftsombud för
Kulturnämnden i Örebro kommun.

11

Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att Gustav Axberg, tidigare nämndsekreterare vid
Förvaltningskontor Samhällsbyggnad, entledigas från sitt uppdrag som
personuppgiftsombud för Kulturnämnden i Örebro kommun.
2. Kulturnämnden beslutar att utse Rickard Bergqvist, nämndsekreterare vid
Förvaltningskontor Samhällsbyggnad, till nytt personuppgiftsombud för
Kulturnämnden i Örebro kommun.

§ 152 Sammanträdestider 2016
Ärendenummer: Km 423/2015
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2015 att rekommendera
driftnämnderna att under år 2016 förlägga sina sammanträden till veckorna 3,
6, 11, 15, 20, 23, 35, 38, 42, 46, 50.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation arbetat
fram ett förslag till sammanträdestider som följer Kommunstyrelsens
rekommendation vad avser sammanträdesveckor. Förslaget till beslut följer
även med ett undantag Kulturnämndens tradition att sammanträda onsdagar
klockan 17.00. Undantaget beror på att Kommunfullmäktige sammanträder
den aktuella onsdagen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Sammanträdestider 2016" (2015-11-12)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att under år 2016 sammanträda onsdagarna den 20
januari, 10 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 31 augusti, 21 september,
19 oktober, 16 november samt torsdagen den 15 december.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att under år 2016 sammanträda onsdagarna den 20
januari, 10 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 31 augusti, 21 september,
19 oktober, 16 november samt torsdagen den 15 december.

§ 153 Ansvarsfördelning kulturpolitik
Ärendenummer: Km 307/2015
Handläggare: Gustav Axberg
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Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad uppdrog i maj 2015 Kulturnämnden att ta
fram ett underlag för att tydliggöra ansvarsfördelningen för kulturpolitiken i
Örebro kommun.
I den utredning som genomförts har tre politiska nivåer som påverkar, eller
bör påverka, kommunens kulturpolitik identifierats: Kommunstyrelse,
Programnämnd samhällsbyggnad och Kulturnämnd.
Utredningen konstaterar att Programnämnd samhällsbyggnad inte är en aktiv
kulturpolitisk aktör och att praxis därför inte följer hur reglementet är
formulerat. De två aktiva kulturpolitiska aktörerna är istället Kommunstyrelse
och Kulturnämnd.
Genomförd utredning konstaterar därför att den kulturpolitiska praxisen
medför en oklarhet beträffande ansvarsfördelningen mellan främst
Kommunstyrelsen och Kulturnämnden och föreslår fyra konkreta åtgärder
för att komma tillrätta med detta.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Underlag för att tydliggöra ansvarsfördelning för
kulturpolitik" (2015-11-08)
- Utredningen "Underlag för att tydliggöra ansvarsfördelning för
kulturpolitik" (2015-10-21)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 154 Revision av föreningar
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Ulf Lindin informerar om den revision av föreningar som
genomförts.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 155 Fristadsstipendiet
Ärendenummer: Km 284/2015
Handläggare: Birgitta Wörman
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder
utarbeta ett fristadsstipendium. Stipendiet omfattar kulturarbetare som i sitt
hemland förföljs och därför inte kan utöva sitt yrke. För att genomföra
uppdraget har Kulturnämnden beviljats 600 tkr i ramförstärkning från och
med 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen har genom kontakter med andra
fristadskommuner i landet konkretiserat hur uppdraget ska genomföras.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kulturarbetarfristad - fristadsstipendiet" med bilaga
(2015-11-12)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 156 Förutsättningar för professionell dans
Ärendenummer: Km 473/2015
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Både Örebro kommun och Regionen ser ett behov av en större bredd och
variation av den professionella dansen. En förutsättning för att uppnå detta är
att kommunen och Regionen samverkar på en djupare nivå än i dagsläget.
För att skapa utrymme för att både bredda och utveckla den professionella
dansen behöver en omfördelning av de medel som i dagsläget ges till
regionala aktörer inom den professionella dansen göras. Denna omfördelning
innebär inte att redan etablerade regionala danskompanier inte ingår i
utvecklingsarbetet men kan ändå komma att påverkas av utvecklingen.
En utveckling där utbudet av den professionella dansen breddas i samverkan
med Region Örebro Län kommer medföra att fler barn och ungdomar ges
möjlighet att tillgodogöra sig konstformen. Genom fler barn och ungdomar
ges denna möjlighet är det troligt att synergieffekter uppstår där fler barn och
ungdomar även väljer att aktivt engagera sig i dansutövning.
Beslutsunderlag
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- Tjänsteskrivelsen "Förutsättningar för professionell dans" (2015-11-06)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 157 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande Behcet Barsom informerar om aktuella händelser. Information
lämnas om kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne som delas ut vid
Örebrogalan den 17 mars 2016. Bibliotekschef Peter Alsbjer som slutar sin
tjänst vid årsskiftet avtackas.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 158 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas om
att julmarknaden i Wadköping den 6 december 2015 fick ställas in.
Information lämnas även om att årets kulturnatt varit välbesökt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 159 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 501/2015
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.

§ 160 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 502/2015
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informerar om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 161 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Kulturnämnden 2015‐12‐09
Ärende 9
Beslut: Områdesutvecklingsbidrag

KM 414/2015

Yrkande
Börje Ström och Anna Torgny, Liberalerna yrkar att
1. De tre nedanstående områdesgrupperna beviljas bidrag enligt deras ansökningar,
vilket innebär att ytterligare 46 tkr fördelas.
‐ Brickebackens områdesgrupp
20 tkr, totalt 120 tkr
‐ Baronbackarnas områdesgrupp
5 tkr, totalt 60 tkr
‐ Vivalla områdesgrupp
21 tkr, totalt 150 tkr
‐
2. Medlen tas om utrymme finns från ordinarie budget för områdesutveckling, annars
från planeringsreserven.

