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Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
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
Josiane Saade, planerare
Christer Moll, ungdomskonsulent
Anna Nilsson, projektkoordinator
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§§ 83-92
§§ 83-102
§§ 83-92
§§ 83-102
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§§ 83-102
§§ 83-102
§§ 83-102
§§ 83-85

Paragraf 83-102

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 13 juni 2016

Behcet Barsom, ordförande

Anna Uhlin Landh, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 juni 2016.

§ 83 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Anna Uhlin Landh (MP)
Ersättare: Helena Ståhl (SD)
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Anna Uhlin Landh (MP)
Ersättare: Kåge Svensson (V)

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

§ 85 Utredning om Karlslunds framtida utveckling
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Projektkoordinator Anna Nilsson informerar om utredningen om Karlslunds
framtida utveckling.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 86 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 126/2016
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Ekonom Sonja Bejstam informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsuppföljning maj 2016
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist (M), Börje
Ström (L) samt Anna Torgny (L) avstår från att delta i beslutet.

§ 87 Kultur- och fritidscenter Södra Ladugårdsängen
Ärendenummer: Km 149/2016
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Södra Ladugårdsängen är kommunens största utbyggnadsområde och
kommer tillsammans med angränsande områden att bilda en
sammanhängande del av södra Örebro med en befolkning på ungefär 12 000
invånare.
Samtidigt saknas det ett naturligt centrum för kultur- och fritidsaktiviteter i
denna del av staden. Med anledning av detta bedöms ett Kultur- och
fritidscenter i Södra Ladugårdsängen som aktuellt.
Kultur- och fritidscentret ska utgöra en aktiv mötesplats över
generationsgränserna i Södra Ladugårdsängen och omkringliggande områden.
Centret ska fungera som ett nav i området dit alla boende oavsett ålder, kön
eller sociodemografisk bakgrund söker sig för att möta varandra och för att
möta och utöva bildning och kultur i en mångfald av former.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kultur- och fritidscenter Södra Ladugårdsängen" (201605-12)
- Funktionsbeskrivning Kultur- och fritidscenter Södra Ladugårdsängen
(2016-05-04)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom den vision som framgår i
funktionsbeskrivningen för Kultur- och fritidscenter i Södra Ladugårdsängen
(2016-05-04).
2. Kulturnämnden beslutar att äska 400 tkr från Programnämnd
samhällsbyggnad för att genomföra en förstudie kring Kultur- och
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fritidscenter i Södra Ladugårdsängen.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att nämnden beslutar enligt
följande:
1. Kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom den vision som framgår i
funktionsbeskrivningen för Kultur- och fritidscenter i Södra Ladugårdsängen
(2016-05-04).
2. Kulturnämnden beslutar att överlämna vision och funktionsbeskrivningen
till Lokalförsörjningsavdelningen för vidare hantering.
3. Förvaltningen uppdras att bistå Lokalförsörjningsavdelningen i det fortsatta
arbetet med Kultur- och fritidscenter i Södra Ladugårdsängen.
4. Förvaltningen uppdras att till hösten återkomma med rapport till nämnden.
Börje Ström (L) yrkar på att ett särskilt yttrande från Liberalerna, Moderaterna
samt Miljöpartiet tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns fem beslutspunkter.
Dels ordförandens förslag till beslut, vilket utgör beslutspunkterna 1-4.
Dels Börje Ströms (L) yrkande att ett särskilt yttrande från Liberalerna,
Moderaterna samt Miljöpartiet ska tas till protokollet, vilket blir beslutspunkt
5.
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att nämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag rörande beslutspunkterna 1-4. Avseende
beslutspunkt 5 ställer ordförande frågan om nämnden bifaller Börje Ströms
(L) yrkande att ett särskilt yttrande från Liberalerna, Moderaterna samt
Miljöpartiet tas till protokollet och finner frågan med ja besvarad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom den vision som framgår i
funktionsbeskrivningen för Kultur- och fritidscenter i Södra Ladugårdsängen
(2016-05-04).
2. Kulturnämnden beslutar att överlämna vision och funktionsbeskrivningen
till Lokalförsörjningsavdelningen för vidare hantering.
3. Förvaltningen uppdras att bistå Lokalförsörjningsavdelningen i det fortsatta
arbetet med Kultur- och fritidscenter Södra Ladugårdsängen.
4. Förvaltningen uppdras att till hösten återkomma med rapport till nämnden.
5. Kulturnämnden beslutar att ett särskilt yttrande från Liberalerna,
Moderaterna samt Miljöpartiet tas till protokollet.
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§ 88 Samrådssvar Planprogram för Brunnsparken och
Parkteatern
Ärendenummer: Km 129/2016
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har fått en förfrågan om samråd gällande planprogram för
Brunnsparken. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt
ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter sammanfattas och
utvärderas i ett samrådsyttrande. Efter beslut om godkännande av
planprogrammet följer framtagandet av detaljplan.
Planprogrammet presenterar två utvecklingsriktningar:
Förslag 1: Inriktning mot en stadsdelspark där kommunen tar ansvar för
grönytor. Örebro växer stadigt och de lite större parkerna blir än viktigare ur
många aspekter.
Förslag 2: Inriktning mot att området kompletteras med bostäder enligt
skisser från ägaren ÖrebroPorten. Den allmänna parken minskas och blir mer
av stråkkaraktär genom området.
Efter avstämning med ansvariga tjänstemän inom Kultur- och
fritidsförvaltningen är det tydligt att förslag 1 är det förslag som förordas.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Samråd gällande planprogram för Brunnsparken och
Parkteatern" (2016-04-26)
- Planprogram för Brunnsparken (Sam 896/2014)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens svar på samråd gällande
Brunnsparken och Parkteatern.
2. Kulturnämndens samrådssvar skickas vidare till Programnämnd
samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande
Anna Uhlin Landh (MP) yrkar på att två ändringar görs i samrådssvaret. Dels
att meningen "Efter avstämning med ansvariga tjänstemän inom Kultur- och
fritidsförvaltningen är det tydligt att förslag 1 är det förslag som förordas."
stryks och ersätts med meningen "Kulturnämnden anser att parken ska
förädlas och behållas i sin nuvarande gestaltning. Parken ska återupprättas till
att vara hela Örebros park som erbjuder kultur, hälsa, rekreation och
naturupplevelser för alla åldrar." Dels att meningen "Om förslag 2, där
inriktningen är att komplettera området med bostäder, är det förslag som
programnämnden går vidare med finns risken att boende tycker sig störas av
evenemang i parken." stryks och ersätts med meningen "Båda förslag innebär
i någon mån att bostäder byggs i området vilket medför en risk att boende
tycker sig störas av evenemang i parken."
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Kåge Svensson (V) yrkar bifall till Anna Uhlin Landhs (MP) yrkande.
Börje Ström (L) och Anna Torgny (L) yrkar på avslag avseende förvaltningens
förslag till beslut till förmån för eget förslag som innebär att en ny förstudie
beställs med målet att behålla hela parken som park utan ny bebyggelse och
vägar.
Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) samt Eva Hesse Almqvist (M) yrkar
bifall till Börje Ströms (L) och Anna Torgnys (L) yrkande.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer först förvaltningens förslag mot
Anna Uhlin Landhs (MP) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag.
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer sedan förvaltningens förslag mot
Börje Ströms (L) och Anna Torgnys (L) yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens svar på samråd gällande
Brunnsparken och Parkteatern.
2. Kulturnämndens samrådssvar skickas vidare till Programnämnd
samhällsbyggnad för vidare hantering.
Reservation
Börje Ström (L), Anna Torgny (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M),
Eva Hesse Almqvist (M), Anna Uhlin Landh (MP) samt Kåge Svensson (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 89 Bidrag till icke kommunala kulturfastigheter: Vintrosa
Folkets Hus
Ärendenummer: Km 170/2016
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Vintrosa Folkets Hus har ansökt om 150.000 kr för att renovera
sitt kök i samband med en tillbyggnad av fastigheten Folkets hus, Östra Via
1:125 i Vintrosa.
Fastigheten utgör en möjlig samlingsplats för ortens föreningsliv. Här bedrivs
också ungdomsverksamhet i form av ett fritids och en fritidsgård som har
öppet två kvällar i veckan och varannan fredag. En ungdomsteatergrupp har
sin verksamhet en gång i veckan i lokalerna. Folketshusföreningen arrangerar
ett större LAN-arrangemang två ggr om året samt arrangerar sporadiska
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teatergästspel för barn. Intäkter från uthyrning av lokalerna är en nödvändig
intäkt till fastighetens drift.
De planerade renoveringsåtgärderna motsvarar inte helt de antikvariska
kraven. Ett modernt kök från Ikea skall installeras som dock motsvarar de
funktionella krav som ställs på en lokal mötesplats och att driva fritids- och
fritidsgårds-verksamhet samt att förbättra möjligheterna för uthyrning.
Beslutsunderlag
- Ansökan från Vintrosa Folkets Hus (2016-04-07)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter
- Vintrosa Folkets Hus" (2016-05-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Vintrosa Folkets Hus 121.840 kronor
för renovering av kök.
2. Medlen för bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunalt ägda kulturfastigheter.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Vintrosa Folkets Hus 121.840 kronor
för renovering av kök.
2. Medlen för bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunalt ägda kulturfastigheter.

§ 90 Kulturprojektsbidrag: Örebro filmfestival
Ärendenummer: Km 177/2016
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Örebro Filmfestival söker 50.000 kr för att genomföra en
filmfestival under perioden 31 augusti - 3 september 2016 i samband med
Live at Heart. Festivalen avser att fungera som en mötesplats för filmare,
finansiärer, musik- och filmbransch samt utgöra en möjlighet för allmänheten
att se ny film.
Festivalen kommer att består av flera delar. Dels en kortfilmsfestival där
pristagare skall utses, dels utomhusbio i form av filmvisning på Stortorget.
Utöver detta så kommer även en internationell filmskapare att bjudas in som
guest of honor och denne kommer att visa några filmer samt hålla en
masterclass under festivalperioden. Tillsammans med Live at Heart kommer
filmfestivalen dessutom att arrangera filmseminarier på Scandic hotell.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Örebro Filmfestival Ideell förening
(2016-04-12)
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- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Örebro filmfestival
ideell förening" (2016-04-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Örebro filmfestivals
ansökan med 35.000 kr.
2. Medlen tas ur budgeten för kulturprojektsmedlen.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Örebro filmfestivals
ansökan med 35.000 kr.
2. Medlen tas ur budgeten för kulturprojektsmedlen.

§ 91 Revidering av Kulturpriset till Hjalmar Bergmans
minne
Ärendenummer: Km 496/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Kulturpriset har tillkommit för att hedra minnet av författaren Hjalmar
Bergman och har ställts till Kulturnämndens förfogande. Priset delades ut
första gången 1959. Priset kan ges till personer som gjort sig särskilt förtjänta
genom framstående insatser inom litteratur, konst, musik och teater eller
inom andra delar av kulturområdet och som genom sin bosättning,
verksamhet eller på annat sätt kan anses ha samhörighet med kommunen.
På Kulturnämndens sammanträde 2016-01-20 beslutade nämnden (§ 11 år
2016) att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att komma med förslag
på komplettering av Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne genom årligt
uppmärksammande av en eller flera unga kulturutövare. Nämnden beslutade
även att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över statuterna
för nuvarande kulturpris avseende både formuleringar och kompletterande
tillägg som möjliggör en breddning av riktlinjerna.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att Kulturpriset delas ut i två
kategorier. Dels ett stipendium på 5 tkr till en person som står i början av sin
konstnärliga bana i syfte att främja den personens utveckling inom
kulturområdet. Dels ett stipendium på 15 tkr samt en glasskulptur till en
person som under en lång tid gjort värdefulla insatser i Örebros kulturliv.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Revidering av Kulturpriset - Till Hjalmar Bergmans
Minne" (2016-04-08)
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne delas ut i två kategorier:
Ett stipendium delas ut till en person som står i början av sin konstnärliga
bana för att främja den personens utveckling inom kulturområdet. Priset
består av 5.000 kronor.
Ett stipendium delas ut till en person som under en lång tid gjort värdefulla
insatser i Örebros kulturliv. Priset består av 15.000 kronor samt en
glasskulptur.
2. Pengarna tas från de befintliga medel som finns avsatta för Kulturpriset.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att Kulturpriset ska delas ut i två
kategorier där ett stipendium på 20.000 kronor samt en glasskulptur delas ut
till en person som under en lång tid gjort värdefulla insatser i Örebros
kulturliv och ett stipendium på 5.000 kronor delas ut till en person som står i
början av sin konstnärliga bana. Pengarna föreslås tas från de befintliga medel
som finns avsatta för Kulturpriset samt 5.000 kronor från planeringsreserven.
Ordförande yrkar även på att det tydligt anges i beslutet att priset heter
Örebro kommuns kulturpris till Hjalmar Bergmans minne.
Anna Uhlin Landh (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Börje Ström (L) yrkar på följande beslutsformulering rörande stipendiet på
5.000 kronor: "Ett stipendium i form av en hedersutmärkelse och 5.000
kronor delas ut till en eller flera personer som står i början av sin konstnärliga
bana för att främja dennes/dessas utveckling inom kulturområdet."
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer yrkandena under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens och Börje Ströms (L) förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Örebro kommuns kulturpris till Hjalmar Bergmans minne delas ut i två
kategorier:
Ett stipendium i form av en hedersutmärkelse och 5.000 kronor delas ut till
en eller flera personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja
dennes/dessas utveckling inom kulturområdet.
Ett stipendium på 20.000 kronor samt en glasskulptur delas ut till en person
som under en lång tid gjort värdefulla insatser i Örebros kulturliv.
2. Pengarna tas från de befintliga medel som finns avsatta för Kulturpriset
samt 5.000 kronor från planeringsreserven.
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§ 92 Nämndsammanträde i augusti
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade i § 152 år 2015 vilka dagar nämnden ska
sammanträda under 2016. Vid presidieberedningen den 23 maj 2016 fördes en
diskussion om att eventuellt ställa in det sammanträde som är inplanerat till
den 31 augusti 2016.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 31 augusti 2016.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 31 augusti 2016.

Sammanträdet ajourneras 18:20 – 18:45.

§ 93 Mediepolicy 2016-2018 Örebro stadsbibliotek
Ärendenummer: Km 235/2016
Handläggare: Annica Helgadotter Påle
Ärendebeskrivning
Mediepolicyn för Örebro stadsbibliotek utgörs av en värdegrund och en
användarpolicy. Den innehåller även övergripande riktlinjer för förvärv och
gallring. Mediepolicyn uppdateras vartannat år.
Beslutsunderlag
- Mediepolicy 2016-2018 för Örebro stadsbibliotek
- Tjänsteskrivelsen "Mediepolicy 2016-2018 Örebro stadsbibliotek"
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 94 Örebro Skatepark
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Christer Moll informerar om Örebro Skatepark.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 95 Kollo 2016
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Christer Moll informerar om kolloverksamheten som
arrangeras av KFUM Örebro i samarbete med Örebro kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 96 Kultur i det offentliga rummet sommaren 2016
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Nina Glimvall informerar om den kultur som kommer att
finnas tillgänglig i det offentliga rummet under sommaren.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.

12

Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 97 Fristadsstipendiet
Handläggare: Nina Glimvall, Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Nina Glimvall och planerare Josiane Saade lämnar
lägesrapport avseende fristadsstipendiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 98 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 23 maj 2016. Information lämnas bland annat om
medborgardialogen rörande Varberga bibliotek som äger rum vid fyra olika
tillfällen under perioden 13 juni - 17 juni 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 99 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att förvaltningens ledningsgrupp kommer att delta i Sveriges
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Fritids- och Kulturchefsförenings årskonferens i Lund 23-25 augusti 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 100 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 272/2016
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.

§ 101 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 274/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
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.
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§ 102 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.

15

Kulturnämnden 2016-06-08
Beslut: Kultur och fritidscenter Södra Ladugårdsängen
Ärendenr: Km 149/2016

Särskilt yttrande
Det finns behov av en utökad tillgång på kultur och fritidsverksamhet i samband med den
kraftiga expansionen av innevånare på Södra Ladugårdsängen. Kultur- och
fritidsförvaltningen har i sin omfattande och välgjorda funktionsbeskrivning av ett möjligt
kultur- och fritidscenter redovisat många välgrundade argument samt lagt fram en ny
verksamhetsidé grundad på funktioner och koncept istället för traditionella
verksamhetsområden. Våra partier ställer sig bakom analysen men vill att några viktiga
synpunkter beaktas i den fortsatta behandlingen:


Kulturnämnden har sedan länge påpekat behovet av ett kultur- och fritidscenter på
norr, ett område under starkt expansion. Även om det är ett projekt i mindre
omfattning är det ändå en viktig och angelägen satsning. Hur påverkas dessa
planer av det nya kultur- och fritidscentret?



Budgetförutsättningarna för Örebro Kommun anger stora effektiviseringsuppdrag
under kommande år. Samtidigt pågår utredning om det s.k. kulturkvarteret och om
det skall förverkligas. Både Kultur- och fritidscentret i Ladugårdsängen och på norr
har hög angelägenhetsgrad. De medel som krävs kommer inte att räcka till allt.
Därför måste omfattningen av kulturinvesteringar avvägas noga.



Funktionsbeskrivningen i förvaltningens förslag nämner samverkan i avsnitt 5. Våra
partier tycker inte att civilsamhällets röster inhämtats tillräckligt som underlag i
beredningen. Det kan inte bara vara en fråga om att ge aktörer i civilsamhället
tillgång till möjligheter i nya centret och genom dem samtidigt tillföra kompetens.

Det måste undersökas vilka planer som finns hos civila aktörer att bidra till utbudet
inom kultur- och fritidssektorn. Vi vet att Immanuelskyrkan avser bygga både kyrka
och samlingslokaler för både idrott och annan fritid. Vi vet också att dansskolan
Entré avser etablera sig i området. Vi vet att Gustavsvik har stora expansionsplaner.
Vad kan en utökad samverkan med ÖSK Ungdom tillföra? Vi anser att alla
samverkansparter behövs för att både skapa bra variation i utbudet samt för ta
tillvara externa aktörers bidrag som komplement till kommunen.
Örebro 2016-06-08
Börje Ström, (L), Hossein Azeri, Gun Kornblad, Eva Hesse-Almqvist, (M), Anna
Uhlin-Landh, (MP)

YRKANDE
Kulturnämnden 2016-06-08
Ärende 6: Beslut: Samrådssvar Planprogram för Brunnsparken
Ärendenr: Km 129/2016
BRUNNSPARKENS KOMMANDE UTFORMNING
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för eget förslag som bygger på flera
dialoger med Örebroare hur de vill utveckla parken samt en inställning från
partiet att parker i Örebro ska bevaras.
Samrådet som är ute på remiss innehåller två förslag som bygger på att
bygga bort mycket eller delar av parken. Den inriktningen leder utvecklingen
av parken åt fel håll. Liberalerna föreslår istället att parken behålls i
nuvarande helhet och i framtiden utvecklas för evenemang, kultur, friluftsliv,
föreningsliv, lek och promenad, utan ny bebyggelse och vägar.
Börje Ström, Anna Torgny Liberalerna yrkar
att

en ny förstudie beställs med målet att behålla hela parken som
park utan ny bebyggelse och vägar.

Om följande yrkande faller in nämnden så detta tillika en reservation till
förmån eget förslag.

