Km 70/2016

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2016-03-16
Klockan: 17:00 - 19:50
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)
Björn Hagel (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Eva Hesse Almqvist (M)

§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54

Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)
Birgitta Eklund (KD)

Ersätter Johan Bergh (S) på §§ 36-54
Ersätter Anna-Maria Hedin (KD) på
§§ 36-54
Ersätter Gun Kornblad (M) på §§
36-54
Ersätter Sigvard Blixt (SD) på §§
36-54
Ersätter Anna Uhlin Landh (MP) på
§§ 36-48
Ersätter Anna Uhlin Landh (MP) på
§§ 49-54

Lennart Carlsson (M)
Anna Torgny (L)
Niclas Persson (MP)
Birgitta Nordlöw (C)

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

§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-48

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare

§§ 36-54
§§ 36-54
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Nina Glimvall, verksamhetschef
Maria Schultz, årsprocessledare
Anders Wickström, chefsstödjare
Gustav Axberg, planerare
Sonja Bejstam, ekonom
Jan Rindar, planerare
Christer Moll, ungdomskonsulent
Johanna Ek, planerare
Mia Stålgren Patino, planerare

§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-50
§§ 36-54
§§ 36-54
§§ 36-43
§§ 36-38
§§ 36-38

Paragraf 36-54

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 21 mars 2016

Behcet Barsom, ordförande

Kåge Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2016.

§ 36 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Anna Torgny (L)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Anna Torgny (L)
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§ 37 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns med ändringarna att ärende nr 7, "Ansökan om
projektmedel: KISAM", blir beredningsärende och att ärende nr 12 och 13,
"Ombudgetering 2016" samt "Vivalla Folkhögskola och Folkets hus", utgår.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ändringarna att ärende nr 7, "Ansökan om
projektmedel: KISAM", blir beredningsärende och att ärende nr 12 och 13,
"Ombudgetering 2016" samt "Vivalla Folkhögskola och Folkets hus", utgår.

§ 38 Jämställdhetsdelegationen
Handläggare: Johanna Ek, Mia Stålgren Patino
Ärendebeskrivning
Tjänstemännen Johanna Ek och Mia Stålgren Patino från
jämställdhetsdelegationen informerar om jämställdhetsstrategin.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 39 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.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 40 Investeringsplan 2017-2020
Ärendenummer: Km 33/2016
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplanen ska omfatta ett fyraårsperspektiv. Kultur- och
fritidsförvaltningen har svårt att göra en långsiktig bedömning, då
utvecklingen sker på politiskt uppdrag både från centralt håll och från den
egna driftnämnden.
Utredningen om Kulturkvarteret fortsätter. Kulturskolan har dispens att
bedriva verksamhet i sina lokaler till utgången av 2018. Open Art som har
permanentats som verksamhet behöver även få permanenta lokaler. I
samband med nya bostadsområden bör behovet av kultur- och fritidscenter
beaktas. Kulturnämnden har i dagsläget inga egna investeringsobjekt.
Beslutsunderlag
- Investeringsplan: Underlag till budgetförslag 2017-2020
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Investeringsplan för 2017-2020 för Kulturnämnden fastställs.
2. Investeringsplan för 2017-2020 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Investeringsplan för 2017-2020 för Kulturnämnden fastställs.
2. Investeringsplan för 2017-2020 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Hossein Azeri (M), Lennart Carlsson (M) och Eva Hesse Almqvist (M) avstår
från att delta i beslutet. Ett särskilt yttrande från Moderaterna tas till
protokollet.

§ 41 IT investeringsplan 2017-2020
Ärendenummer: Km 34/2016
Handläggare: Sonja Bejstam
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Ärendebeskrivning
Sverige ska bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Örebro kommun ska bidra till det utifrån målsättningen;
- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
IT ska ses som en möjliggörare för utveckling av kommunens service.
Investeringsprogrammet för E-förvaltning anger vilka investeringar som
behöver prioriteras som stöd för en modernisering av kommunen.
Programmet medför att ansvarig nämnd ska ange behov och ange vilken
driftkostnadspåverkan förslaget har. Örebro kommun har som ambition att
erbjuda privatpersoner och företagare en effektivare handläggning och
administration. Genom att utveckla e-förvaltning är det möjligt att nå den
ambitionen. De kommande åren kommer satsningar som leder till att
effektivisera kommunens verksamhet att prioriteras. Därav är det viktigt i
prioriteringssyfte att det i underlagen uppskattas vilka effekter som uppnås
om satsningen genomförs.
Beslutsunderlag
- Investeringsplan IT: Underlag till budgetförslag 2017-2020
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Investeringsplan IT för 2017-2020 för Kulturnämnden fastställs.
2. Investeringsplan IT för 2017-2020 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Investeringsplan IT för 2017-2020 för Kulturnämnden fastställs.
2. Investeringsplan IT för 2017-2020 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Hossein Azeri (M), Lennart Carlsson (M) och Eva Hesse Almqvist (M) avstår
från att delta i beslutet. Ett särskilt yttrande från Moderaterna tas till
protokollet.

§ 42 Ansökan om projektmedel: KISAM
Ärendenummer: Km 540/2015
Handläggare: Gustav Axberg
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Ärendebeskrivning
Föreningen KISAM (Konsten i samhället) har kommit in med en ansökan på
170 tkr för en tvåårsperiod. För våren 2016 ansöker föreningen om 50 tkr för
att dels skapa en modell för offentliga beslutsfattare om hur konst och kultur
kan användas i kommunala processer och dels en modell för utbildning av
konstnärer i politisk styrning och kommunal verksamhet.
Dessa modeller syftar bland annat till att uppnå en situation där konsten finns
med som en självklar del i samhällsutvecklingen, skapa fler betalda
arbetstillfällen för konstnärer och tillgängliggöra konsten för medborgare.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på innehållet i projektet, men
konstaterar att stora delar redan utförs antingen inom förvaltningens ordinarie
verksamhet eller av andra aktörer. På grund av att arbetet redan pågår
bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen att föreningen KISAM:s ansökan
bör avslås i sin helhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan från KISAM - Konsten i samhället (2015-12-13)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan Projektmedel för pilotprojektet KISAM" (201602-05)
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 43 Ansökan om bidrag för verksamhet och service i
Örebro Skatepark
Ärendenummer: Km 536/2015
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
Den 16 december 2015 inkom en handling till Kulturnämnden från
föreningen Örebro Skateboard där de ansöker om 300 tkr/år från 2016 och
framåt för att bedriva "verksamhet och service i Örebro Skatepark".
Örebro Skatepark i Drottningparken invigdes den 10 oktober 2015. Med sitt
centrala läge är arenan, som är en av landets största skateparker samt den
enda i Örebro, en lättillgänglig och attraktiv plats att besöka. I kombination
med arenans skatespecifika och utmanande design utförd i betong och stål
gör det att unika förutsättningar råder i arbetet med säkerhet, verksamhet och
service.
Örebro kommun är som ägare av Örebro Skatepark via Tekniska nämnden
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ansvarig för dess drift och via Kulturnämnden ansvarig för verksamhet och
service. År 2014 och 2015 beslutade Programnämnd samhällsbyggnad att
bevilja Örebro Skateboard två ettåriga bidrag på vardera 300 tkr i syfte att ge
föreningen möjlighet att delta i planeringen av skateparken samt ha ett
verksamhets- och serviceansvar för platsen år 2015 ut.
Programnämnd samhällsbyggnad har i 2016 års budget överfört 300 tkr till
Kulturnämnden som ramförstärkning för att finansiera medföljande uppdrag
att knyta lämplig part till skateparkens utveckling. Som vägledning i ärendet
finns kommunledningens "övergripande strategier och budget 2016 med plan
för 2017-2018" där det står att "verksamheten vid skateparken skall utformas
tillsammans med föreningen Örebro Skateboard".
Beslutsunderlag
- Ansökan från Örebro Skateboard om bidrag för verksamhet och service i
Örebro Skatepark (2015-12-16)
- Vision om Örebro Skatepark
- Örebro Skateboard verksamhetsplan 2015
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag för verksamhet och service i Örebro
Skatepark" (2016-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Örebro Skateboards
ansökan om "bidrag för verksamhet och service i Örebro Skatepark" (201512-16) med 300 tkr/år från och med 2016. Bidraget kan utges under
förutsättning att Kulturnämnden bedömer att föreningen uppfyller de i sin
ansökan beskrivna åtagandena på ett tillfredsställande sätt.
2. Medlen till bidraget tas ur nämndens ordinarie budget.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Örebro Skateboards
ansökan om "bidrag för verksamhet och service i Örebro Skatepark" (201512-16) med 300 tkr/år från och med 2016. Bidraget kan utges under
förutsättning att Kulturnämnden bedömer att föreningen uppfyller de i sin
ansökan beskrivna åtagandena på ett tillfredsställande sätt.
2. Medlen till bidraget tas ur nämndens ordinarie budget.

Sammanträdet ajourneras 18:20 – 18:40.

§ 44 Kulturprojektsbidrag: Teatervalvet
Ärendenummer: Km 40/2016
Handläggare: Jan Rindar
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Ärendebeskrivning
Kulturföreningen Teatervalvet söker 50 tkr för att genomföra teaterprojektet
Frankenstein - ett interaktivt monsteräventyr. Genom detta projekt vill
föreningen utveckla och utforska nya metoder för interaktivitet genom att
skapa förutsättningar för deltagare att bli delaktiga i att hitta lösningar på de
problem som uppstår i föreställningen. Föreningen planerar att spela
familjeföreställningen 10 gånger under höstlovet 2016 i Teaterladan,
Wadköping.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Teatervalvet (2016-01-27)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektbidrag - Teatervalvet" (201602-08)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Teatervalvet 40 tkr för att
genomföra projektet Frankenstein - ett interaktivt monsteräventyr.
2. Medlen tas ur budgeten för kulturprojektsbidragen.
Yrkande
Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Teatervalvet 40 tkr för att
genomföra projektet Frankenstein - ett interaktivt monsteräventyr.
2. Medlen tas ur budgeten för kulturprojektsbidragen.

§ 45 Resestipendiet
Ärendenummer: Km 358/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har tidigare beslutat (§ 99 år 2015) att ge förvaltningen i
uppdrag att:
- Ge förslag på hur en förlängning av resestipendierna skall finansieras.
- Se över kriterierna för stipendiet och därvid beakta möjligheten till offentlig
redovisning, exempel på konkret uppföljning i Örebro samt antal ansökningar
som kan beviljas för en och samma person.
- Detta skall genomföras i dialog med de yrkesverksamma bildkonstnärerna.
Förvaltningens framtagna förslag till förändring av reglerna för resestipendiet
för yrkesverksamma bildkonstnärer innebär att en person endast kan ansöka
om stipendiet tre gånger under en 6 årsperiod. Redovisningen skall vara av
den kvalitet att redovisningar av stipendieaktiviteter kan spridas till
intressegrupper genom nyhetsbrev eller genom att dessa redovisningar läggs
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upp på Örebro kommuns hemsida. Örebro konsthall kan vara en plats där
stipendiaterna under ett tillfälle per år delger sina erfarenheter muntligt från
sina stipendieresor till inbjudna intressenter.
Det finns 70 tkr kvar att fördela under 2016 av de medel den försålda
målningen av Tang Zhigang "Childhood Generation" inbringade 2011.
Förvaltningen har inte förmått hitta ytterligare medel inom organisationen
och en förlängning av resestipendierna skulle därför behöva finansieras
genom att man äskar om en ramhöjning hos Programnämnd
samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förslag till ändringar av kriterier för resestipendier för
yrkesverksamma bildkonstnärer" (2016-02-22)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 46 Kulturprojektsbidrag: Scenit Kulturhuset
Ärendenummer: Km 46/2016
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Föreningen Scenit Kulturhuset söker 100 tkr i bidrag för att genomföra
"Cityfesten '16" en drogfri organiserad skolavslutningsfest på Olof Palmes
torg den 8 juni 2016 för ungdomar 13-17 år.
Arrangemanget genomfördes 2015 med stöd från jubileumsfonden Örebro
2015. Då byggdes ett tält på 1500 kvm som fylldes med disco och andra
underhållande attraktioner och prova-på-aktiviteter. Då genomförandet 2015
fick mycket god respons vill föreningen utveckla detta koncept genom att
utöka delaktighet och inflytande i planeringen av arrangemanget.
En styrgrupp av intresserade ungdomar i 13-17 årsåldern skall tillsammans
med stöttande personal från Scenit Kulturhuset arbeta med planeringen av
Cityfesten 2016. En målsättning är att locka ca 1000 ungdomar med utökade
prova-på-aktiviteter och kringarrangemang i förhållande till
diskoteksaktiviteten.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Scenit Kulturhuset (2016-02-01)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Föreningen Scenit
Kulturhuset" (2016-02-09)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 47 Ombudgetering 2016
Ärendenummer: Km 17/2016
Ärendet utgår.

§ 48 Vivalla Folkhögskola och Folkets hus
Ärendet utgår.

§ 49 Remissvar: motion om staty av Katarina Taikon
Ärendenummer: Km 493/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om att
uppföra en staty av Katarina Taikon. Motionen har skickats på remiss till
Programnämnd samhällsbyggnad som har bett Kultur- och
fritidsförvaltningen om stöd i bedömningsfrågan.
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att minnesstatyer ingår i en
tradition där den offentliga makten försöker förmedla moraliska och politiska
budskap till allmänheten. Detta syfte har gjort att fokus sällan ligger på
konstnärlig utsmyckning. Då minnesstatyer befinner sig i ett moraliskt eller
politiskt sammanhang förändras dess symbolvärde över tiden tills det i
normalfallet försvinner. Kvar blir då ofta en representation utan vare sig
mening eller konstnärliga ambitioner.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till insatser som
uppmärksammar romers eller andra minoriteters situation men är tveksam till
att detta uppnås genom uppförandet av en minnesstaty.
Beslutsunderlag
- Vänsterpartiets motion "Anlägg en staty av Katarina Taikon" (2015-09-30)'
- Tjänsteskrivelsen "Remissvar: motion om staty av Katarina Taikon" (201601-29)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 50 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen 22 februari 2016. Information lämnas bland annat om
det regionala samverkansrådet och den pågående undersökningen av hur
kommunerna tillgängliggör kultur i skolorna.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 51 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om de 500 tkr som Kulturnämnden tilldelats i syfte att stödja det
civila samhället avseende utökade kontaktytor och särskilt riktade insatser för
ensamkommande barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 52 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 130/2016
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.

§ 53 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 132/2016
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.

§ 54 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.

12

Särskilt yttrande

Ärende Investeringsplan 2017-2020
Ärendenummer: Km 33/2016
”[ Investeringsplan 2017-2020 ]”

Kulturnämnden
Örebro kommun
2016-03-16

Beslut om investeringsplan för 2017
Kommunfullmäktige i Örebro har antagit de styrande partiernas budget med
investeringsplan för 2015-2017. Moderaterna reserverade sig till förmån för den egna
budgeten och investeringsplanen. Vi Moderater ställer oss positiva till de satsningar
som görs på kulturskolan, Biblioteket och Openart, men med hänvisning till
ovanstående väljer vi att avstå från att delta i beslutet.
För Moderaternas grupp i nämnden

Hossein Azeri (M)

Särskilt yttrande

Ärende IT Investeringsplan 2017-2020
Ärendenummer: Km 34/2016
”[ IT Investeringsplan 2017-2020 ]”

Kulturnämnden
Örebro kommun
2016-03-16

Beslut om IT Investeringsplan för 2017
Kommunfullmäktige i Örebro har antagit de styrande partiernas budget med
investeringsplan för 2015-2017. Moderaterna reserverade sig till förmån för den egna
budgeten och investeringsplanen. Vi Moderater ställer oss positiva till IT- investeringar
i fler e-tjänster och nya sorteringsutrustning för biblioteket men med hänvisning till
ovanstående väljer vi att avstå från att delta i beslutet.
För Moderaternas grupp i nämnden

Hossein Azeri (M)

