Km 19/2016

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2016-02-10
Klockan: 17:00 - 18:05
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Eva Eriksson (S)
Sigbritt Sundin (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Sigvard Blixt (SD)
Anna Uhlin Landh (MP)

§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35

Tjänstgörande ersättare
Birgitta Eklund (KD)

Linda Palmbrandt (S)
Mirsad Omerbasic (S)

Ersätter Behcet Barsom (KD) på §§
22-35
Ersätter Börje Ström (L) på §§ 22-35
Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på
§§ 22-35
Erätter Johan Bergh (S) på §§ 22-35
Ersätter Björn Hagel (S) på §§ 22-35

Närvarande ersättare
Birgitta Nordlöw (C)
Lennart Carlsson (M)

§§ 22-35
§§ 22-35

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Maria Schultz, årsprocessledare

§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35

Anna Torgny (L)
Lena Ryö (S)
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Anders Wickström, chefsstödjare
Sonja Bejstam, ekonom
Jan Rindar, planerare

§§ 22-35
§§ 22-35
§§ 22-35

Paragraf 22-35

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 22 februari 2016

Eva Eriksson, ordförande

Eva Hesse Almqvist, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 februari 2016.

§ 22 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Eva Hesse Almqvist (M)
Ersättare: Sigvard Blixt (SD)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Eva Hesse Almqvist (M)
Ersättare: Sigvard Blixt (SD)

§ 23 Godkännande av dagordning
Handläggare: Eva Eriksson
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
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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 14.

§ 24 Ekonomisk månadsrapport
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Ekonom Sonja Bejstam informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 25 Kulturprojektsbidrag: Seriefrämjandet
Ärendenummer: Km 458/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Seriefrämjandet söker 100 tkr för att genomföra en seriefestival i Örebro
under perioden 21 oktober - 27 november 2016 med fokus på helgen den 26 27 november 2016. Festivalen skall innehålla föreläsningar, workshops,
utställningar, marknad och en evenemangshelg. Temat för festivalen är
läsfrämjande och genus. Samarbetspartners är bland annat Kulturhuset i
Örebro, ABF, Örebro konsthall samt Örebro konstskola.
Festivalen riktar sig till vuxna och barn, med särskilt fokus på unga samt
deltagare från andra delar av Sverige och utomlands. Målsättningen med
festivalen är att visa att det finns en levande seriekultur i Örebro och Örebro
län. Festivalen skall engagera barn och vuxna att upptäcka och uppleva serier.
På lång sikt bidrar festivalen till att utveckla den svenska seriekulturen och ur
en kulturpolitisk synvinkel positionera seriekulturen som en konstform värd
att satsa på.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Seriefrämjandet (2015-10-29)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Seriefrämjandet"
(2015-12-18)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Seriefrämjandet 80 000 kr för
arrangerandet av Örebro seriefestival 2016.
2. Medlen tas ur budgeten för kulturprojektsbidragen.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Seriefrämjandet 80 000 kr för
arrangerandet av Örebro seriefestival 2016.
2. Medlen tas ur budgeten för kulturprojektsbidragen.

§ 26 Kulturprojektsbidrag: Miljövårdscentrum
Ärendenummer: Km 463/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Miljövårdscentrum söker 99 620 kronor för att producera en
teaterföreställning som kommer att spelas 10 gånger under perioden april maj 2016 inom ramen för arbetsmarknadsprojektet Rosängens kultur och
nöje (RKN). RKN är ett arbetsmarknadsprojekt där 8 ungdomar i åldrarna
19-29 år, som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden, blir
anställda under ett år för att arbeta med kultur i olika former. Kooperativet
Miljövårdscentrum driver detta projekt.
Den sökta summan ska bekosta ett samarbete med teatergruppen Martin
Mutter, som ska bistå med en professionell skådespelare under en 6
veckorsperiod samt en scenograf. En föreställning ska skapas utifrån
deltagarnas livserfarenheter och presenteras på en för ändamålet nyinstallerad
scen i Miljövårdscentrums lokaler. Föreställningarna ska presenteras i ett
sammanhang där entrébiljetterna inkluderar en måltid. Projektägaren
Miljövårdscentrum är en ekonomisk förening med stöd från Örebro
kommun. Den totala budgeten för projektet är 334 748 kr.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Miljövårdscentrum (2015-11-02)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Miljövårdscentrum"
(2015-12-04)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att avslå Miljövårdscentrums ansökan om
kulturprojektsbidrag.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att avslå Miljövårdscentrums ansökan om
kulturprojektsbidrag.

§ 27 Kulturprojektsbidrag: Teatervalvet - Teater Växthus
Ärendenummer: Km 489/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Teatervalvet har kommit in med en ansökan om
kulturprojektsbidrag på 120 tkr för ungdomsarbetslöshetsprojektet Teater
Växthus. Syftet med projektet är att stärka arbetslösa ungdomars självkänsla
genom att erbjuda praktikplats i föreningens produktionsarbete med att arbeta
fram en teaterproduktion.
Antalet deltagare i projektet uppskattas till 10-15 deltagare i åldrarna 18-29 år
under 2016. Föreningen Teatervalvet samarbetar i detta projekt med
Arbetsförmedlingen i Örebro, Vuxam Örebro kommun samt Matchning.nu.
Den totala budgeten för projektet ligger på 957 tkr.
Beslutsunderlag
- Kulturprojektsansökan från Teatervalvet (2015-11-23)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturojektsbidrag: Teatervalvet - Teater
Växthus" (2015-12-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Teatervalvet 60 000 kr för
genomförande av projektet Teater Växthus.
2. Medlen tas ur budgeten för kulturprojektsbidragen.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Teatervalvet 60 000 kr för
genomförande av projektet Teater Växthus.
2. Medlen tas ur budgeten för kulturprojektsbidragen.
Reservation
Kåge Svensson (V) reserverar sig mot beslutet.

5

§ 28 Kulturprojektsbidrag: Teatervalvet - Projekt Ragnarök
Ärendenummer: Km 485/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Teatervalvet ansöker om 100 tkr för att producera två
teaterföreställningar under 2016 under arbetsnamnet Projekt Ragnarök.
Föreställningarna är "Ragnarök - en tidsresa för framtiden" som ska spelas vår
och höst, samt "Frankenstein - ett interaktivt monsteräventyr" som ska spelas
under hösten. Båda föreställningarna spelas i Teaterladan i Wadköping.
Dessa föreställningars produktionsarbete ingår i ett socialt projekt som
föreningen kommer att arbeta med under 2016 och som bedrivs under
namnet Teater Växthus. Föreningen har sökt projektmedel tidigare för andra
produktioner som genomförts i Wadköping med goda resultat.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från föreningen Teatervalvet (2015-11-23)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag: Teatervalvet - Projekt
Ragnarök" (2015-12-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att avslå föreningen Teatervalvets ansökan om
kulturprojektsbidrag till teaterproduktionerna "Ragnarök - en tidsresa för
framtiden" och "Frankenstein - ett interaktivt monsteräventyr".
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att avslå föreningen Teatervalvets ansökan om
kulturprojektsbidrag till teaterproduktionerna "Ragnarök - en tidsresa för
framtiden" och "Frankenstein - ett interaktivt monsteräventyr".

Sammanträdet ajourneras 17:20 – 17:40.

§ 29 Ombudgetering 2016
Ärendenummer: Km 17/2016
Handläggare: Eva Eriksson
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Örebro kommuns övergripande strategier
med budget (ÖSB) för 2016 att ge kommundirektören i uppdrag att bland
annat se över Kulturskolan och elevavgifterna samt att göra en översyn av
biblioteken i syfte att skapa en effektivare biblioteksstruktur.
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I samband med att utredningsuppdragen formulerades gjordes en beräkning
av de förväntade ekonomiska effekterna till 3 015 tkr (halvårseffekt 2016) och
5 455 tkr (helårseffekt 2017). Dessa effektiviseringskrav har omformulerats av
Kommunstyrelsen (§ 1 år 2016) till att Kulturnämnden får i uppdrag att
minska kostnaderna med 1 000 tkr för Kulturskolans och bibliotekens
organisation.
För budgetåret 2017 kan dock inte ytterligare effektiviseringskrav på
Kulturnämndens verksamheter uteslutas. För att säkerställa ett ekonomiskt
handlingsutrymme som Kulturnämnden själv styr över finns det därför
anledning att under 2016 genomföra de effektiviseringar som utreddes i
samband med de ursprungliga utredningsuppdragen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ombudgetering 2016" (2016-01-21)
- Bilaga 1: Beskrivning av effektiviseringar Kulturskolan (2016-01-20)
- Bilaga 2: Beskrivning av effektiviseringar biblioteken (2016-01-20)
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Nämndens behandling
Mötets ordförande Eva Eriksson (S) informerar nämnden om att det förslag
till beslut som återfinns i den tjänsteskrivelse daterad 2016-01-21 som skickats
ut som beslutsunderlag inför nämndsammanträdet inte längre är aktuellt.
Enligt Eva Eriksson (S) kommer ett nytt beslutsunderlag att tas fram till nästa
möte med ett förslag som håller sig till det beslut som Kommunstyrelsen
fattat om att Kulturnämnden ska minska kostnaderna med 1 000 tkr för
Kulturskolans och bibliotekens organisation. Fortsatt behandling av ärendet
kommer således att ske på nästa nämndsammanträde. En fortsatt diskussion
om verksamhetsutveckling kommer också att föras.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 30 Ordförandens information
Handläggare: Eva Eriksson
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 25 januari 2016. Utvecklingschef Birgitta Wörman
som ska gå i pension avtackas.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 31 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 47/2016
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.

§ 33 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 48/2016
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.

§ 34 Övriga frågor
Handläggare: Eva Eriksson
Ärendebeskrivning
Lennart Carlsson (M) har anmält en övrig fråga och lämnar information om
Tegelhuset i Odensbacken och de aktiviteter som kommer att bedrivas där
framöver. Bland annat kommer det att vara öppet hus tre dagar i september
2016 (1 september, 8 september samt 15 september 2016).
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 35 Ledamotsinitiativ: Medborgardialog om
Kulturkvarteret
Ärendebeskrivning
Anna Uhlin Landh (MP) har inkommit med ett ledamotsinitiativ rörande
medborgardialog om Kulturkvarteret. I Kulturnämndens verksamhetsplan
står det att nämnden ska ansvara för att medborgardialog genomförs.
Eftersom inget utpekat område för dialogen finns i verksamhetsplanen så
föreslår Miljöpartiet att en medborgardialog genomförs om det planerade
Kulturkvarteret.
Planerna på att bygga ett kulturkvarter ligger tillfälligt på is, då
Kommunstyrelsen givit kommundirektören i uppdrag att se över hur
driftkostnaderna kan sänkas eller hanteras. Miljöpartiet anser dock att det
redan 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. En medborgardialog skulle säkerställa att eventuella
synpunkter från örebroarna kan tas i beaktande vid utformning av kvarteret
och vid beslutsfattandet.
Beslutsunderlag
Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Medborgardialog om Kulturkvarteret" (20169

02-10)
Förslag till beslut
Anna Uhlin Landh (MP) föreslår att Kulturnämnden beslutar:
- Att genomföra en medborgardialog om Kulturkvarteret.
Yrkande
Mötets ordförande Eva Eriksson (S) yrkar avslag på förslaget med hänvisning
till att den aktuella frågan inte ägs av Kulturnämnden utan tillhör
Kommunstyrelsen.
Anna Uhlin Landh (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Proposition
Ordförande Eva Eriksson (S) ställer yrkandena under proposition och finner
att nämnden beslutar att avslå förslaget.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Kulturnämnden beslutar att avslå förslaget.
Reservation
Anna Uhlin Landh (MP) reserverar sig mot beslutet.
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Ledamotsinitiativ
Ärende: Medborgardialog om Kulturkvarteret
I Kulturnämndens verksamhetsplan står det att nämnden ska ansvara för att medborgardialog genomförs.
Inget utpekat område för dialogen finns i verksamhetsplanen och därför vill Miljöpartiet komma med ett
förslag; att genomföra en medborgardialog om det planerade Kulturkvarteret.
Planerna på att bygga ett kulturkvarter ligger tillfälligt på is, då kommunstyrelsen gett kommundirektören
i uppdrag att se över hur driftkostnader kan sänkas eller hanteras. Samtidigt innehåller kommunens
investeringsbudget för år 2016 medel för infrastruktur och förberedelser till bygget. I kommunens
investeringsbudget finns även budgeterade medel för år 2017 och 2018 för bygget på sammanlagt 500
miljoner kronor.
Tidigare har en arkitekttävling genomförts där ett vinnande förslag tagits fram som legat till grund för
arbetet med att planera ett kulturkvarter. De uttryckta planerna är att Kulturskolan och Stadsbiblioteket
ska inhysas i kvarteret. Exakt vilket innehåll kvarteret ska ha och vilka funktioner som ska finnas i det har
inte beslutats.
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.

Därför föreslår jag nämnden besluta att:
●

Att genomföra en medborgardialog om kulturkvarteret

Örebro 10 februari 2016

Anna Uhlin Landh, ledamot i kulturnämnden
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

