Km 188/2016

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2016-05-18
Klockan: 17:00 - 19:55
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Eva Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Helena Ståhl (SD)

§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82

Tjänstgörande ersättare
Linda Palmbrandt (S)
Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Nordlöw (C)

Ersätter Johan Bergh (S) på §§ 68-82
Ersätter Björn Hagel (S) på §§ 68-82
Ersätter Ingvar Bilock (C) på §§
68-82
Ersätter Anna Uhlin Landh (MP) på
§§ 68-82

Niclas Persson (MP)

Närvarande ersättare
Birgitta Eklund (KD)
Tore Mellberg (V)
Lennart Carlsson (M)
Anna Torgny (L)

§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef

§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-82
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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
Erik Skagerlund, strateg
Emma Gren, planarkitekt
Thomas Rasmusson, Tegelbruket

§§ 68-82
§§ 68-75
§§ 68-82
§§ 68-70
§§ 68-73
§§ 68-82
§§ 68-82
§§ 68-75
§§ 68-70
§§ 68-70
§§ 68-71

Paragraf 68-82

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 23 maj 2016

Behcet Barsom, ordförande

Börje Ström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 maj 2016.

§ 68 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Börje Ström (L)
Ersättare: Anna Uhlin Landh (MP)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Börje Ström (L)
Ersättare: Niclas Persson (MP)
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§ 69 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 70 Södra Ladugårdsängen
Ärendenummer: Km 149/2016
Handläggare: Emma Gren, Erik Skagerlund
Ärendebeskrivning
Emma Gren och Erik Skagerlund från Stadsbyggnadskontoret informerar om
Södra Ladugårdsängen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 71 Tegelbruket
Handläggare: Ulf Lindin, Thomas Rasmusson
Ärendebeskrivning
Tegelbrukets verksamhetschef Thomas Rasmusson samt Ulf Lindin från
förvaltningen informerar om Tegelbruket.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 72 Örebro Skatepark
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
Ordförande Behcet Barsom (KD) konstaterar att föregående
informationsärenden dragit ut på tiden och att det därför är önskvärt att det
aktuella informationsärendet rörande Örebro Skatepark skjuts upp till nästa
nämndsammanträde.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet bordläggs till nästa möte.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet bordläggs till nästa möte.

§ 73 Delårsrapport med prognos 1 2016
Ärendenummer: Km 190/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
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
2016, 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.
Kulturnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på
179,6 mnkr. I samband med delårsbokslutet har 33 % av budgeten förbrukats
vilket är det samma som riktvärdet för perioden är. Prognosen för nämnden
visar som helhet ett överskott på 420 tkr.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 1 2016 Kulturnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
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3. Kulturskolans avgifter från och med höstterminen 2016 fastställs enligt
bilaga 5.
4. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt punkterna 1-6 i kapitel
3.2.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Hossein Azeri (M) yrkar på att ett särskilt yttrande från Moderaterna tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns fem beslutspunkter.
Dels förvaltningens förslag till Kulturnämnden, vilket utgör beslutspunkterna
1-4. Dels Hossein Azeris (M) yrkande att ett särskilt yttrande från
Moderaterna tas till protokollet, vilket blir beslutspunkt 5.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
rörande beslutspunkterna 1-4. Avseende beslutspunkt 5 ställer ordförande
frågan om nämnden bifaller Hossein Azeris (M) yrkande att ett särskilt
yttrande från Moderaterna tas till protokollet och finner frågan med ja
besvarad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturskolans avgifter från och med höstterminen 2016 fastställs enligt
bilaga 5.
4. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt punkterna 1-6 i kapitel
3.2.
5. Kulturnämnden beslutar att ett särskilt yttrande från Moderaterna tas till
protokollet.
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist
(M) samt Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutspunkterna 1-4. Niclas
Persson (MP) avstår från att delta i beslutspunkterna 3 och 4.

§ 74 Komplettering av delegationsförteckning 2016
Ärendenummer: Km 517/2015
Handläggare: Maria Schultz

5

Ärendebeskrivning
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill
säga uppdrar åt någon att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.
Varje nämnd beslutar inom de ramar som lagen medger om vilka beslut i
ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras. Om nämnden vill
delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Nämnden kan när som helst
återkalla en delegering, men fattade beslut gäller på samma sätt som om
nämnden själv har fattat dem.
Delegationsförteckningen är det dokument där delegerade ärenden finns
samlade. Förteckningen ska vara ett levande dokument som förvaltningens
medarbetare följer. Det är verksamhetschefernas ansvar att se till att
medarbetarna har kännedom om aktuell delegationsförteckning. Eftersom
förvaltningens verksamheter är föränderliga är det möjligt att revidera
delegationsförteckningen under året.
Efter ombudgetering i Programnämnd samhällsbyggnad 2016-03-03 har
Kulturnämnden erhållit medel som ska gå till civila samhället för utökade
kontaktytor genom särskilt riktade insatser. För att fördela de extra medlen på
ett så pass smidigt sätt som möjligt föreslås maxbeloppet för
kulturprojektbidrag höjas till tre basbelopp, jämfört med nuvarande ett
basbelopp.
Punkten 4.7 Utdelning stipendier till musikelever på Kulturskolan Stiftelse
498 Samfond II är nytt ärende i delegationsförteckningen. Förslaget är att
verksamhetschef för Kulturskolan utses som delegat och att beslut även
anmäls till berörd handläggare på kommunstyrelseförvaltningen.
Av misstag har Ung peng försvunnit från delegationsförteckningen. Punkten
läggs åter in i förteckningen som punkt 4.3 enligt samma villkor som tidigare.
Då titeln ungdomskonsulent förekommer inom Fritid ungdom har punkter i
delegationsförteckningen kompletterats då det inte enbart är planerare som
beslutar i frågorna. För punkt 4.1 Beslut gällande avsatta medel för
trygghetsskapande åtgärder bör titeln processledare läggas till då det är
processledaren som arbetar mest med frågan. Titeln utvecklingschef föreslås
tas bort eftersom det inte längre finns någon sådan titel inom förvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kulturnämnden godkänner den
reviderade delegationsförteckningen för 2016.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Reviderad delegationsförteckning 2016" (2016-04-27)
- Reviderad delegationsförteckning för Kulturnämnden 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna den reviderade
delegationsförteckningen för 2016.
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Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att den reviderade
delegationsförteckningen för 2016 godkänns med den ändringen att
delegationen för kulturprojektsbidragen förblir beslut om högst ett basbelopp.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, vilket är ordförandens eget yrkande. Ordförande ställer förslaget under
proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens
yrkande.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Den reviderade delegationsförteckningen för 2016 godkänns med
den ändringen att delegationen för kulturprojektsbidragen förblir beslut om
högst ett basbelopp.

§ 75 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)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

Sammanträdet ajourneras 18:50 – 19:10.

§ 76 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
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Örebro filmfestival
ideell förening" (2016-04-26)
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Örebro Filmfestival ideell förening
(2016-04-12)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 77 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
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 78 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 2 maj 2016. 1:e vice ordförande Eva Eriksson (S)
avtackas då hon slutar i Kulturnämnden och istället tar över som ordförande i
Socialnämnd Väster.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 79 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att kräftfisket i Svartån kommer att äga rum den 2 september
2016. Vidare gås resultatet avseende medarbetarundersökningen 2016 för
Kultur- och fritidsförvaltningen igenom.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 80 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 230/2016
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.

§ 81 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 233/2016
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.

§ 82 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Särskilt yttrande

Ärende 6
Ärendenummer: Km 190/2016
”Delårsrapport med prognos 1 2016”

Kulturnämnden
Örebro kommun
2016-05-18

Beslut om Delårsrapport med prognos 1 2016
Kommunfullmäktige i Örebro har antagit de styrande partiernas(S+C+KD) budget för
2016. Vi Moderater deltar inte i beslutet och hänvisar till vår egen budget.
För Moderaternas grupp i nämnden

Hossein Azeri (M)

