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Lars Hilmersson, verksamhetschef
Sonja Bejstam, ekonom
Maria Schultz, planerare
Jan Rindar, planerare
Staffan Ernestam, Jeremias arkivprojekt

§§ 55-59
§§ 55-59
§§ 55-68
§§ 55-74
§§ 55-57

Paragraf 55-74

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 25 maj 2015

Behcet Barsom, ordförande

Anneli Appelskog (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 maj 2015.

§ 55 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Ordinarie: Anneli Appelskog (MP)
- Ersättare: Anna Torgny (FP)
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Ordinarie: Anneli Appelskog (MP)
- Ersättare: Anna Torgny (FP)
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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 beslutsärendet Fristad för
kulturarbetare läggs som ärende nr 14 samt tillägg av en övrig fråga från Kåge
Svensson (V) kring utlåningsstationen på Vinön.

§ 57 Jeremias arkivprojekt
Handläggare: Staffan Ernestam
Ärendebeskrivning
Staffan Ernestam informerar om nuläget i Jeremias arkivprojekt som
Kulturnämnden tidigare har beviljat medel (§ 137 år 2014).
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 58 Delårsrapport med prognos 1 2015
Ärendenummer: Km 247/2015
Handläggare: Maria Schultz, Helene Lis och Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Utöver kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet
för det gångna året ska kommunen enligt lag upprätta minst en delårsrapport.
Kulturnämnden redovisar två delårsrapporter per år; per april och per augusti.
Kulturnämnden har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april
2015, inklusive ekonomisk prognos för året. Prognosen ska ge en bild av hur
nämndens ekonomi utvecklar sig och vilka åtgärder som är nödvändiga att
genomföra för att hålla budget.
Nämnden har en budgetram på 178,3 mnkr. I samband med delårsbokslutet
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har 33 % av budgeten förbrukats vilket är det samma som riktvärdet för
perioden är. Prognosen för nämnden visar som helhet en budget i balans,
men med över- och underskottsverksamheter inom budgeten.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 1, 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Nämnden har fått en tilläggsbudget på totalt 2 261tkr, följande fördelning
föreslås:
- Överfört resultat 111 tkr till planeringsreserven.
- Riktade medel för indexuppräkningar 275 tkr tillförs Fritid ungdom.
- Överföring av tillväxtsatsningsmedel 1875 tkr tillförs Fritid ungdom.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Nämnden har fått en tilläggsbudget på totalt 2 261tkr, följande fördelning
föreslås:
- Överfört resultat 111 tkr till planeringsreserven.
- Riktade medel för indexuppräkningar 275 tkr tillförs Fritid ungdom.
- Överföring av tillväxtsatsningsmedel 1875 tkr tillförs Fritid ungdom.
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse
Almqvist (M) avstår från att delta i beslutet.

§ 59 Komplettering delegationsförteckning 2015
Ärendenummer: Km 6/2015
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Enligt Kulturnämndens delegationsförteckning, beslutad 2015-02-11 (§ 15),
har Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef delegation att teckna
avtal med andra myndigheter, företag och organisationer. Det saknas dock
möjlighet att skriva avtal med enskilda då avtal med privatpersoner inte finns
reglerat i delegationsförteckningen.
Kulturnämndens delegationsförteckning föreslås därför att kompletteras
under ärende 1.3 Tecknande av avtal med andra myndigheter, företag och
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organisationer till att även omfatta privatpersoner.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Delegationsförteckning 2015" (2015-04-27)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämndens delegationsförteckning kompletteras under ärende 1.3
Tecknande av avtal med andra myndigheter, företag och organisationer till att
även omfatta privatpersoner.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämndens delegationsförteckning kompletteras under ärende 1.3
Tecknande av avtal med andra myndigheter, företag och organisationer till att
även omfatta privatpersoner.

Sammanträdet ajourneras 18.00 – 18.20.
§ 60 Ansökan om medel till V.OX-festivalen 2015
Ärendenummer: Km 75/2015
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
V.OX-festivalen har kommit in med en ansökan om 100 tkr i bidrag för
genomföra årets version av festivalen.
V.OX.-festivalen startades av områdesgrupperna i Varberga och Oxhagen år
2006 och har under senare år vuxit och blivit ett av de större
utomhusarrangemangen i kommunen. Festivalen består av tre huvudsakliga
delar: en ungdomsfestival där både lokala och nationella artister uppträder, en
filmfestival med utomhusbio samt en familjefestival med artister, tivoli och
andra barnaktiviteter.
Varberga områdesgrupp har tidigare beslutat att bevilja festivalen 95 tkr i
områdesutvecklingsbidrag. Även Oxhagen områdesgrupp har beslutat att
bevilja 10 tkr i områdesutvecklingsbidrag till V.OX.-festivalen
Då Kulturnämnden redan har utgett medel som genom områdesgrupperna i
Varberga och Oxhagen går till V.OX.-festivalen bedömer Kultur- och
fritidsförvaltningen att nu aktuell ansökan om ytterligare medel till festivalen
bör avslås. Detta bedöms inte påverka möjligheten för genomförandet av
festivalen i negativ riktning.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om medel till V.OX:-festivalen 2015 (2015-04
23)
- Ansökan om medel till V.OX.-festivalen (inkommen 2015-02-11)
- Budget för V.OX.-festivalen 2015 (2015-04-22)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att avslå V.OX.-festivalens ansökan om medel.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att avslå V.OX.-festivalens ansökan om medel.

§ 61 Projektansökan Länsmusiken i Örebro AB
Ärendenummer: Km 246/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Länsmusiken i Örebro AB har kommit in med en projektansökan på 255 tkr.
Bidraget söks för projektet Carmen - don Josés berättelse som sätts upp
tillsammans med Teater Martin Mutter. Det sökta bidraget motsvarar
kostnader för dansare och koreograf och ligger utanför Länsmusiken i Örebro
AB:s ordinarie budgetramar varför man önskar bidrag för detta.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att kostnaden för dansare och
koreograf borde ha kunnat förutses av Länsmusiken i Örebro AB. Oavsett
vad orsaken är till att denna kostnad inte har förutsetts bedömer Kultur- och
fritidsförvaltningen att kostnaden inte är Kulturnämndens ansvar utan är en
fråga som Länsmusiken i Örebro AB har att hantera utan särskilt kommunalt
stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att Länsmusiken i Örebro
AB:s ansökan om projektbidrag ska avslås.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Projektansökan Carmen Länsmusiken i Örebro AB"
(2015-04-20)
- Projektansökan från Länsmusiken i Örebro AB (2015-03-31)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att avslå projektansökan från Länsmusiken i
Örebro AB.
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Yrkande
Börje Ström (FP) yrkar på att nämnden tar ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att avslå projektansökan från Länsmusiken i
Örebro AB.
2. Kulturnämnden beslutar att ta FP:s särskilda yttrande till protokollet.
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse
Almqvist (M) avstår från att delta i beslutspunkt nr 1.

§ 62 Projektbidrag Örebro Multi Basket
Ärendenummer: Km 166/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Örebro Multi Basket har kommit in med en ansökan om 60 tkr
för projektet Kulturkramar som arrangeras för andra gången i form av en
integrationsfest den 6 juni i Vivalla.
Syftet med projektet är att i samarbete bygga upp en festival som är öppen för
alla oavsett etnisk tillhörighet, religion, kultur, intresse eller bosättningsort.
Genom detta hoppas man på att både skapa sammanhållning bland de boende
i området och integrera boende i Vivalla med övriga Örebro.
Kulturnämnden har sedan tidigare beviljat Vivalla områdesgrupp medel varav
en viss del, enligt områdesgruppens samordnare, är avsett för projektet
Kulturkramar.
Då Kulturnämnden redan har utgett medel avsedda för projektet
Kulturkramar bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen att nu aktuell ansökan
om ytterligare medel till projektet bör avslås.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om projektbidrag Örebro Multi Basket" (2015
04-17)
- Örebro Multi Baskets ansökan om projektbidrag (2015-03-25)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att avslå Örebro Multi Baskets ansökan om bidrag
till projektet Kulturkramar.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att avslå Örebro Multi Baskets ansökan om bidrag
till projektet Kulturkramar.

§ 63 Kulturprojektsbidrag: Studieförbundet Ibn Rushd
Ärendenummer: Km 168/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Studieförbundet Ibn Rushd Distrikt Mitt ansöker om 76 375 kronor i
kulturprojektsbidrag.
Projektet som Ibn Rushd söker medel för syftar till att genomföra en
kartläggning av muslimers deltagande i Örebro kommuns utbud av
kulturverksamheter. Kartläggningen ska leda till ett åtgärdsprogram för att ta
fram aktiviteter och verksamheter som kan öka muslimers deltagande i och
utövande av kulturverksamhet inom kommunen.
Kulturprojektsbidrag som syftar till förstudier eller kartläggningar, och som
inte direkt leder till verksamheter eller arrangemang, beviljas generellt inte. De
verksamheter och arrangemang som kan beviljas kulturprojektsbidrag ska
även vara öppna för alla.
Kultur- och Fritidsförvaltningen bedömer att studieförbundet Ibn Rushd
inom ramen för sitt ordinarie folkbildande uppdrag bör ha möjlighet att både
kartlägga de bildningsbehov som efterfrågas bland sina medlemsföreningar
samt stimulera till ett ökat deltagande i kulturaktiviteter bland dessa.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan kulturprojektsbidrag Öka Muslimernas
Delaktighet vid Kulturella Utbudet" (2015-04-14)
- Ansökan om kulturprojektsbidrag "Öka muslimers delaktighet vid kulturella
utbudet" (2015-03-23)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att avslå studieförbundet Ibn Rushds ansökan om
kulturprojektsbidrag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att avslå studieförbundet Ibn Rushds ansökan om
kulturprojektsbidrag.
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§ 64 Kulturprojektsbidrag: Seriefrämjandet
Ärendenummer: Km 202/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Serifrämjandet söker 100 tkr för att genomföra en festival för
tecknade serier. Festivalaktiviteterna består av föreläsningar, workshops och
utställningar. Festivalen riktar sig till barn och vuxna, med särskilt fokus på
unga.
Festivalens syfte är att utveckla en plattform för tecknande och vill visa upp
den rika seriekulturen i Sverige. Festivalen ska involvera unga, amatörer och
professionella aktörer för att stimulera till kreativt skapande.
Problemet med denna ansökan är att ett projekt av denna ekonomiska
omfattning bör komma tidigare på året då en stor del av årets medel är redan
fördelade. Kultur- och fritidsförvaltningen och Region Örebro Län kommer
dock tillsammans med Seriefrämjandet under hösten 2015 att diskutera
möjligheter och förutsättningar för att förlägga en serietecknarfestival i
Örebro under år 2016.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan kulturprojektsbidrag - Seriefrämjandet" (2015
04-21)
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Seriefrämjandet (2015-03-30) med
bilagor
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att avslå Seriefrämjandets ansökan om
kulturprojektsbidrag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att avslå Seriefrämjandets ansökan om
kulturprojektsbidrag.

§ 65 Kulturprojektsbidrag: SceniT
Ärendenummer: Km 81/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Arrangörsföreningen SceniT har i samarbete med Kulturhuset kommit in med
en ansökan om kulturprojektsbidrag på 63 tkr.
Tillsammans med andra studieförbund och i samarbete med Kulturhuset vill
SceniT genomföra projektet Världens största musikfestival där man
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arrangerar festivalscener över hela landet. I Örebro kommer man arrangera
spelningar över hela länet, men med en koncentration till Kulturhusets scener
där man planerar ha ungefär 100 akter under festivalveckan.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att Världens största musikfestival är
ett intressant projekt och att det fokus på tillgänglighet ur mångfaldhets- och
jämställdhetsperspektiven som finns i projektet är positiva. Projektet som
sådant är dock något som bedöms ingå i arrangörsföreningens, och
studieförbundens, ordinarie verksamhet varför ansökan är svår att bevilja helt.
Däremot bedöms projektet vara sådant att Kulturnämnden till viss del bör
stödja det. Kultur- och Fritidsförvaltningen föreslår därför att SceniT beviljas
ett kulturprojektsbidrag på 10 tkr, vilket motsvarar kostnaden för
marknadsföringen av projektet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - SceniT" (2015-04-21)
- Ansökan om kulturprojektsbidrag SceniT (2015-02-17)
- Bilaga till ansökan om kulturprojektsbidrag (2015-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja SceniT 10 tkr i kulturprojektsbidrag.
2. Medlen till bidraget tas från ordinarie budget för kulturprojektsbidrag.
Yrkande
Kåge Svensson (V) yrkar på att Kulturnämnden ska bevilja SceniT 25 tkr i
kulturprojektsbidrag.
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun
Kornblad (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag att bevilja SceniT 10 tkr.
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att bevilja
SceniT 10 tkr.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer respektive yrkande under
proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja SceniT 10 tkr i kulturprojektsbidrag.
2. Medlen till bidraget tas från ordinarie budget för kulturprojektsbidrag.
Anneli Appelskog (MP) avstår från att delta i beslutet på grund av jäv.
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Reservation
Kåge Svensson (V) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för eget
inlämnat yrkande.
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun
Kornblad (M) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och 2 till förmån för inlämnat
yrkande.

§ 66 Kulturprojektsbidrag: Örebro Filmklubb
Ärendenummer: Km 204/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Örebro Filmklubb har ansökt om 50 tkr i kulturprojektsbidrag för att
genomföra Örebro Filmfestival under 2015.
Örebro filmfestival har genomgått en stor förnyelse från 2014 där man håller
på att etablera ett helt nytt koncept. Det nya konceptet bygger på samverkan
med Live at Heart med målet att skapa möjligheter för möten mellan filmare
och finansiärer samt mellan musik- och filmbranschen.
Genom att bevilja ett kulturprojektsbidrag till Örebro Filmklubb bidrar
Kulturnämnden till att stärka den utvecklingspotential som finns i Örebro
filmfestival 2015.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan kulturprojektsbidrag - Örebro
Filmklubb/Örebro filmfestival" (2015-04-23)
- Örebro Filmklubbs ansökan om kulturprojektsbidrag (2015-03-29)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro Filmklubb 45 tkr i
kulturprojektsbidrag.
2. Medlen till bidraget tas ur ordinarie budget för kulturprojektsbidrag.
Yrkande
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun
Kornblad (M) yrkar på att Kulturnämnden ska bevilja Örebro Filmklubb 25
tkr.
Behcet Barsom (KD) yrkar på att Kulturnämnden ska besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer yrkandena under proposition och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar således
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro Filmklubb 45 tkr i
kulturprojektsbidrag.
2. Medlen till bidraget tas ur ordinarie budget för kulturprojektsbidrag.
Reservation
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun
Kornblad (M) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för eget yrkande.

§ 67 Wadköpingsstipendiet
Ärendenummer: Km 248/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Wadköpingsstipendiet instiftades av dåvarande Bildningsnämnden år 1992.
Syftet med stipendiet är att stimulera hantverks- och
konsthantverkstraditionerna i Örebro kommun.
Personer som genom sin bosättning och verksamhet kan anses äga
samhörighet med Örebro kommun kan söka stipendiet. Stipendiet utdelas till
en person, som visat prov på konstnärlighet och god hantverksskicklighet
inom sitt verksamhetsområde. Man ger även i vissa fall ett
hedersomnämnande.
Förfarandet går till så att man ansöker om stipendiet genom att lämna in tre
arbetsprover. Dessa objekt bedöms av en jury som består av två hantverks
och konsthantverkssakkunniga (varav en inte är från länet), två ledamöter ur
Kulturnämnden och en representant från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Wadköpings-stipendiet" (2015-04-23)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Kulturnämnden beslutar att ge dess presidium i uppdrag att utse två av
nämndens ledamöter att delta i juryarbetet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Kulturnämnden beslutar att ge dess presidium i uppdrag att utse två av
nämndens ledamöter att delta i juryarbetet.
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§ 68 Fristad för kulturarbetare
Ärendenummer: Km 284/2015
Handläggare: Birgitta Wörman
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014 (§ 364) att ge
dåvarande Kultur- och medborgarnämnden att i samråd med
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
Kommunledningskontoret utarbeta ett fristadsstipendium som omfattar
kulturarbetare som i sitt hemland förföljs och inte kan utöva sitt yrke.
Utifrån detta uppdrag återkommer nu Kulturnämnden om ett äskande av
medel för genomförandet av fristadsstipendiet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Fristad för kulturarbetare" (2015-05-11)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
1. Kulturnämnden beslutar att äska 600 tkr per år i ramförstärkning från och
med 2016 hos Kommunstyrelsen för att genomföra fristadsstipendiet.
2. Under förutsättning att medel tillförs från Kommunstyrelsen ger
Kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att inför 2016 konkretisera
genomförandet av fristadsstipendiet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att äska 600 tkr per år i ramförstärkning från och
med 2016 hos Kommunstyrelsen för att genomföra fristadsstipendiet.
2. Under förutsättning att medel tillförs från Kommunstyrelsen ger
Kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att inför 2016 konkretisera
genomförandet av fristadsstipendiet.

§ 69 Regional kulturplan 2016-2019
Ärendenummer: Km 268/2015
Handläggare: Peter Alsbjer
Ärendebeskrivning
Region Örebro Län har tagit fram ett förslag till Regional kulturplan för åren
2016 - 2019. Förslaget har skickats på remiss till bland annat Kulturnämnden.
Kulturplanen kan ur ett perspektiv betraktas som regionens ansökan om
statliga medel för kulturinstitutioner och kulturkonsulenter inom
samverkansmodellen. Denna modell är en nationell kulturpolitisk reform som
syftar både till att öka det regionala inflytandet och den statligt finansierade
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kulturen på regional nivå samt till att utveckla dialogen och samverkan mellan
nationella, regionala och lokala kulturaktörer.
Kulturplanen har även som mål att fungera som en plan för länets
gemensamma, både redan initierade och planerade, kulturutveckling med
specificerade utvecklingsmål. I detta sammanhang bedöms samverkan mellan
Region Örebro Län, länets kommuner, det civila samhället och kulturaktörer
vara nödvändig för att målen ska uppnås.
Beslutsunderlag
- Regional kulturplan i Örebro län 2016 - 2019 (remissversion)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Ärendet är berett.

§ 70 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande Behcet Barsom (KD) om vad som sades på presidieberedningen
den 4 maj 2015 samt att en avsiktsförklaring avseende Folkets Hus i Vivalla
har undertecknats. Information lämnas även om avsikten att under hösten
2015 hålla nämndsammanträdena hos olika aktörer inom nämndens
verksamhetsområde.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 71 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar bland annat nationaldagsfirandet den
6 juni och om festivalen Kulturkramar som genomförs samma dag.
Information lämnas även om revisorernas rapport kring internkontrollen och
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resultaten från medarbetarenkäten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 72 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 263/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. Dessa är:
- Samverkansprotokoll 2015-05-11 med bilagor
- Revisorernas rapport kring internkontrollen
- Antaget reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet
- Postlista 2015-04-07 - 2015-05-11
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 271/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden meddelas om tagna delegationsbeslut via Meetings. Dessa är:
- Km 579/2014: Utdelning och avveckling av Karin Huldins fond
- Km 70/2015: Ansökan kulturprojektsbidrag - Performance och dans
föreställningar
- Km 146/2015: Ansökan om projektbidrag Axberg Folkets Hus
- Km 149/2015: Ansökan om projektbidrag Järle byalag
- Km 165/2015: Ansökan om projektbidrag Amatörteaterföreningen
Enannan
- Km 167/2015: Ansökan kulturprojektsbidrag Nya Teatern
- Km 181/2015: Ansökan om kulturprojektsbidrag - Nya teatern
amatörförening
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- Km 198/2015: Ansökan om projektbidrag - Nya teatern
- Km 203/2015: Ansökan kulturprojektsbidrag - Synskadades riksförbund
- Km 249/2015: Ansökan om kulturprojektsbidrag The Expert Dance
Company
- Km 272/2015: Ansökan om kulturbidrag - The Filipino Christian
Community (TFFC)
- Km 278/2015: Ordförandebeslut Folkets Hus Vivalla
- Km 281/2015: Ansökan om kulturprojektsbidrag - Upsweden Music
Community Örebro
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 74 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Kåge Svensson (V) har anmält en övrig fråga och efterlyst mer information
kring utlåningsstationen på Vinön.
Bibliotekschef Peter Alsbjer informerar kring frågan: sedan årsskiftet
2014/2015 har Kultur- och fritidsförvaltningen övertagit flera verksamheter
som tidigare förvaltats av Landsbygdsenheten. I samband med detta har man
uppmärksammat den utlåningsstation som finns på Vinön. Denna bemannas
av en person 1,5 timme varje söndag. Förutom Stadsbiblioteket är detta den
enda utlåningsstation som har söndagsöppet.
För att kunna effektivisera utlåningsverksamheten och kunna erbjuda Vinöns
befolkning samma utbud som resten av kommuninvånarna har man beslutat
att bibliotekets bokbil ska erbjuda service till Vinöns invånare. Bokbilen har
ett uppdaterat sortiment och kan erbjuda medier i flera olika former, till
exempel ljudböcker eller lättlästa böcker.
Kontentan är att man inte lägger ner utlåningsstationen på Vinön utan
effektiviserar och förbättrar bibliotekets service till Vinöns invånare.
Biblioteket för en kontinuerlig dialog med bland annat byalaget på Vinön för
att hitta en lösning som passar alla bra.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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Kulturnämndens sammanträde 2015‐05‐20

Ärende 7 Beslut: Projektansökan Länsmusiken i Örebro AB

Km 246/2015

Särskilt yttrande
Folkpartiet liberalerna (FP) avstår från att delta i beslutet om projektbidrag till Länsmusiken i Örebro
AB (LMAB). Detta för att undanröja farhågor om partiskt ställningstagande för LMAB från dess
styrelseledamot Börje Ström.
I detta särskilda yttrande vill ändå FP markera att vi inte godtar förvaltningens huvudskäl för att avslå
ansökan, skälet att kostnaden för dansare och koreograf hade kunnat förutses av LMAB. LMAB
förutsåg detta när man utgick från att kompani Raande‐Vo skulle delta inom ramen för sitt avtal med
Kulturnämnden. Raande‐Vo har i den verksamhetsplan som upprättats 2015 utifrån nämndens avtal
bekräftat åtta veckors deltagande i projektet. På grund av att endast muntlig överenskommelse
förekom och inget formellt avtal skrevs om den ekonomiska insatsen, uppstod olika tolkningar
mellan Raande‐Vo och LMAB. Raande‐Vo accepterade inte en egeninsats som bekostades med del
av de kommunala medlen och drog tillbaka sitt deltagande. Teater Martin Mutter, den andra
samarbetspartnern hade däremot – med endast muntligt avtal – uppfattat och accepterat sin
egeninsats.
FP anser att både LMAB och förvaltningen har lika stor del i den uppkomna situationen. LMAB genom
att inte upprätta ett skriftligt avtal och Kultur och fritidsförvaltningen genom att inte Raande‐Voos
åtagande enligt verksamhetsplanens ekonomiskt kopplats till avtalet. Därför förordade FP en
ekonomisk kompromiss där varje part betalade häften av den ansökta summan, 125 tkr. Denna
lösning förordades också av kultur och fritidschefen.
Folkpartiet Liberalerna beklagar att inte Kulturnämnden varit beredd att ta sin del av ansvaret för att
lösa den uppkomna situationen. Härigenom går nu dansen i Örebro miste om ett viktigt kommunalt
bidrag.

Börje Ström, Folkpartiet liberalerna

Örebro 20 maj 2015 l Ändringsyrkande l Kulturnämnden

§11 Kulturprojektbidrag: seeniT
Vänsterpartiet ser positivt på aktiviteter som skapar en meningsfull fritid för Örebros
invånare. Vi ser också som Kulturnämndens viktigaste uppdrag att stötta och satsa
på nya projektideer, så att de lättare kan få fotfäste i Örebro.
Världens största musikfestival känns som en nytt och innovativt projekt som
dessutom hjälper till att lyfta upp våra lokala musiker och artister. Vi upplever också
att projektets satsningar på mångfald och jämställdhet är något som behövs inom
musikfältet Projektets nationella spridning är också positivt.
SceniT är inget bildningsförbund utan en fristående arrangörsförening, och har inget
anslag från Örebro kommun .

..

....

Vänsterpartiet yrkar på följande ändring i beslutet:

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja seeniT 25 TKR i kulturprojektsbidrag .

För Vänsterpartiet
Kåge Svensson

Kulturnämnden 2015‐05‐20
Ärende 11

Km 81/2015

BESLUT: Kulturprojektbidrag: Scenit
YRKANDE/RESERVATION
Folkpartiet liberalerna och Nya moderaterna delar förvaltningens mening att arrangerandet
av Världens största musikfestival är något som naturligt ingår i bildningsförbundet Scenit:s
och studieförbundens ordinarie verksamhet. Därför bör inget bidrag utgå. Vi yrkar avslag på
förvaltningens förslag om bidrag till marknadsföring. I ett läge där det efter förvaltningens
föreslagna beslut i dagens nämnd troligen bara finns 50‐60 tkr kvar att disponera för
återstående 7 månader måste nämnden vara ytterst sparsam med kulturprojektmedel. Vi vill
att de insparade 10 tkr används för några små bidragsposter till kulturföreningar som inte
kan komma i åtnjutande av andra bidrag.

Börje Ström, (Folkpartiet liberalerna), Hossein Azeri, Eva Hesse‐Almqvist, Gun
Kornblad, (Nya moderaterna) yrkar avslag på förvaltningens förslag att bevilja
Scenit 10 tkr för marknadsföring av Världens största musikfestival 2015.

Om Folkpartiet liberalernas och Nya moderaternas förslag faller i nämnd är detta tillika en
reservation till förmån för eget yrkande.

Kulturnämnden 2015‐05‐20
Ärende 12

Km 204/2015

BESLUT: Kulturprojektbidrag: Örebro filmklubb
YRKANDE/RESERVATION
Folkpartiet liberalerna och Nya moderaterna ser positivt på den förnyelse som Örebro
filmfestival genomgår. När vi yrkar att Örebro filmklubb ändå får ett minskat bidrag på 25 tkr
har vi flera motiveringar.
För det första anser vi att region Örebro län har ett större ansvar än Örebro kommun för
filmverksamhet. Genom sin statligt stödda filmkonsulent har de fått ett regionalt
huvudansvar. Genom den nya kopplingen till Live at Heart blir filmfestivalen en viktig
regional angelägenhet. Därför anser vi att region Örebro län bör ta den högre kostnaden på
50 tkr.
För det andra måste nämnden vara ytterst sparsam med kulturprojektmedel i ett läge där
det efter förvaltningens föreslagna beslut troligen bara finns 50‐60 tkr kvar att disponera för
återstående 7 månader. Vi vill att de insparade 20 tkr används för mindre bidragsposter till
kulturföreningar som inte kan komma i åtnjutande av andra bidrag.

Börje Ström, (Folkpartiet liberalerna), Hossein Azeri, Eva Hesse‐Almqvist, Gun
Kornblad, (Nya moderaterna) yrkar att Örebro filmklubb beviljas 25 tkr för
Örebro filmfestival 2015

Om Folkpartiet liberalernas och nya moderaternas förslag faller i nämnd är detta tillika en
reservation till förmån för eget yrkande.

