Km 362/2015

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2015-11-11
Klockan: 17:00 - 20:15
Plats:
Hagaskolan
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Eva Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (FP), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Johan Bergh (S)
Björn Hagel (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Anna Uhlin Landh (MP)

§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139

Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

Ersätter Sigbritt Sundin (S) på
§§ 118 - 139
Ersätter Sigvard Blixt (SD)
§§ 118 - 139

Anna Torgny (FP)

Närvarande ersättare
Linda Palmbrandt (S)
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Emma Maria Lilja (V)
Lennart Carlsson (M)
Niclas Persson (MP)

§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 126

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Gustav Axberg, nämndadministratör
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Ulf Lindin, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Peter Alsbjer, bibliotekschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef

§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
§§ 123 - 139
§§ 118 - 139
§§ 118 - 139
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Mats Öhlund, rektor
§§ 123 - 139
Gitte Östling, enhetschef
§§ 118 - 139
Sonja Bejstam, ekonom
§§ 118 - 139
Maria Schultz, planerare
§§ 118 - 131
Jan Rindar, planerare
§§ 118 - 128
Jan Alinski, planerare
§§ 118 - 130
Maria Nyström, processledare
§§ 118 - 139
Christer Moll, ungdomskonsulent
§§ 118 - 139
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
§§ 118 - 139
Anna Ericsson, administrativ samordnare §§ 118 - 139
Siw Hagelman, administrativ samordnare §§ 118 - 131
Paragraf 118-139

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 20 november 2015

Behcet Barsom, ordförande

Lennart Carlsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 november 2015.

§ 118 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Lennart Carlsson (M)
Ersättare: Anna Uhlin (MP)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Lennart Carlsson (M)
Ersättare: Anna Uhlin (MP)
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§ 119 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 120 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 319/2015
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.

§ 121 Remissvar Landsbygdsprogram
Ärendenummer: Km 400/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på landsbygdsprogram för
Örebro kommun. Programmet är tänkt att fungera som en gemensam
vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och
tillväxt på landsbygden och har remitterats till bland annat Kulturnämnden
Beslutsunderlag
- Landsbygdsprogram, remissversion (2015-09-14)
- Tjänsteskrivelsen "Remiss landsbygdsprogram" (2015-10-21)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelse Km 400/2015 (201510-21) som remissvar till Landsbygdsnämnden.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelse Km 400/2015 (201510-21) som remissvar till Landsbygdsnämnden.

§ 122 Utökat bidrag brädcentralen
Ärendenummer: Km 87/2015
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
Skateboardföreningen Örebro Skateboard (före detta Brädcentralen) bildades
1998 och har sedan 2000 ett löpande verksamhetsavtal med Kulturnämnden
för sin verksamhet i lokalen "Brädcentralen" riktat till barn och unga.
Föreningen erhåller enligt detta avtal 430 tkr per år för att användas till
föreningens kostnader för personal och lokalhyra.
Örebro Skateboard har kommit in med en ansökan om ett ökat årligt bidrag
på 250 tkr (till 680 tkr per år) från 2015 i syfte att kunna öka
tjänstgöringsgraden för föreningens föreståndare till heltid.
Beslutsunderlag
- Ansökan om förhöjt bidrag gällande Brädcentralen Örebro (2015-02-19)
- Örebro Skateboard verksamhetsplan 2015
- Tjänsteskrivelse "Ansökan om förhöjt bidrag - Örebro Skateboard" (201510-16)
- Avtal om barn- och ungdomsverksamhet i Brädcentralen, Örebro (Km
180/2009)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att avslå Örebro Skateboards ansökan om ett
förhöjt bidrag från 2015 samt ge i uppdrag åt förvaltningen att följa
föreningens utveckling.
Yrkande
Börje Ström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Uhlin Landh (MP) yrkar på att ett särskilt yttrande tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns förslag till två
beslutspunkter, det vill säga förvaltningens förslag till beslutspunkt ett och
Anna Uhlin Landhs (MP) yrkande om att ett särskilt yttrande tas till
protokollet som beslutspunkt två. Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att
nämnden beslutar i enlighet med dessa två punkter.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att avslå Örebro Skateboards ansökan om ett
förhöjt bidrag från 2015 samt ge i uppdrag åt förvaltningen att följa
föreningens utveckling.
2. Kulturnämnden beslutar att ta Anna Uhlin Landhs (MP) yttrande till
protokollet.

§ 123 Ansökan om ökad ersättning för fri lokalupplåtelse
Ärendenummer: Km 382/2015
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Örebro Folkhögskola har kommit in med en skrivelse med en önskan om
utökad ersättning från 250 tkr till 350 tkr för att erbjuda ytterligare lokaler till
föreningar i Vivalla.
Örebro Folkhögskola sköter idag tillsyn och bokningar av framförallt
skollokaler i Vivalla. Örebro Folkhögskola söker nu utökad ersättning för att
kunna upplåta sina egna lokaler i Vivalla centrum till föreningar och
organisationer i större utsträckning än vad de anser sig ha möjlighet till idag.
De tider som är aktuella är framförallt efter kl. 15:30 på vardagar och helger.
Flera aktörer arbetar idag på olika sätt för att tillgängliggöra lokaler och
därmed skapa goda förutsättningar i Vivalla. Därför bör inriktningen vara att
hitta samverkande lösningar och borde kunna innebära att Örebro
Folkhögskola inom nuvarande ersättningsram klarar av att erbjuda sina egna
lokaler till områdets föreningar.
Beslutsunderlag
- Ansökan Örebro Folkhögskola (2015-09-10)
- Tjänsteskrivelsen "Vivalla Folkhögskola - Ansökan om ökad ersättning för
fri lokalupplåtelse" (2015-10-25)
- Utvärdering av lokalsamverkan i Vivalla 2015 avseende verksamhetsåret
2014 (Km 476/2014)
- Avtal avseende lokalsamverkan i Vivalla (2014-09-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden
- Kulturnämnden beslutar att avslå Örebro Folkhögskolas ansökan om ökad
ersättning.
Yrkande
Börje Ström (FP), Anna Torgny (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M),
Eva Hesse Almqvist (M) och Anna Uhlin Landh (MP) yrkar på att Örebro
Folkhögskola ska beviljas en engångsersättning på 70 tkr för 2016 för att
under 50 veckor upplåta folkhögskolans lokaler till föreningslivet i Vivalla alla
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dagar mellan 15.30-20.00.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag samt förslag enligt FP:s, M:s och MP:s
yrkande. Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer dessa under proposition
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Kulturnämnden beslutar att avslå Örebro Folkhögskolas ansökan om ökad
ersättning.
Reservation
Börje Ström (FP), Anna Torgny (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M),
Eva Hesse Almqvist (M) och Anna Uhlin Landh (MP) reserverar sig till
förmån för eget inlämnat yrkande.

§ 124 Kulturprojektsbidrag: Tysslinge Kulturförening
Ärendenummer: Km 371/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Tysslinge Kulturförening har sedan tidigare beviljats kulturprojektsbidrag för
att under våren 2015 bedriva teaterverksamhet för barn i Vintrosa Folkets
Hus. Verksamheten genomfördes tolv gånger och engagerade ett tiotal barn
samt resulterade i en offentlig redovisning av arbetet.
Tysslinge Kulturförening söker nu 22 500 kr i kulturprojektsbidrag för en
fortsättning av verksamheten under hösten 2015.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Tysslinge Kulturförening (2015-0821)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag - Tysslinge
kulturförening" (2015-10-14)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Tysslinge Kulturförening 20 tkr i
kulturprojektsbidrag för genomförande av barnteaterverksamhet i Vintrosa
Folkets Hus under hösten 2015.
2. Medlen till bidraget tas från Kulturnämndens planeringsreserv.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Tysslinge Kulturförening 20 tkr i
kulturprojektsbidrag för genomförande av barnteaterverksamhet i Vintrosa
Folkets Hus under hösten 2015.
2. Medlen till bidraget tas från Kulturnämndens planeringsreserv.

§ 125 Kulturprojektsbidrag: Studieförbundet Bilda
Ärendenummer: Km 394/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Studieförbundet Bilda har kommit in med en ansökan om
kulturprojektsbidrag på 23 600 kr för att sätta upp två teaterföreställningar
med "Coola gänget".
Coola Gänget bildades efter projektet "vild vacker vuxen" som
studieförbundet Vuxenskolan drev tillsammans med Allmänna arvsfonden.
Deltagarna har alla funktionsvariationer av olika slag och är även för gamla
för att delta i Kulturskolans verksamhet.
Beslutsunderlag
- Kulturprojektsansökan från Studieförbundet Bilda (2015-09-17)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan kulturprojektsbidrag - Studieförbundet Bilda"
(2015-10-14)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja studieförbundet Bilda 20 tkr i
kulturprojektsbidrag för genomförandet av Coola Gängets två
teaterproduktioner.
2. Medlen till bidraget tas från Kulturnämndens planeringsreserv.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja studieförbundet Bilda 20 tkr i
kulturprojektsbidrag för genomförandet av Coola Gängets två
teaterproduktioner.
2. Medlen till bidraget tas från Kulturnämndens planeringsreserv.
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§ 126 Konsthantverkarna
Ärendenummer: Km 385/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Konsthantverkarna i Örebro ekonomisk förening har kommit in med en
ansökan på 25 tkr i tillfälligt akutstöd för sin verksamhet i butik och galleri.
Konsthantverkarna har 2014 gjort ett otillfredsställande ekonomiskt resultat
och har under en tid haft en nedåtgående trend i antalet medlemmar. Det
negativa ekonomiska resultatet 2014 kan tvinga föreningen att höja
medlemskostnaderna och på så sätt riskerar de mista ytterligare medlemmar.
Beslutsunderlag
- Konsthantverkarnas ansökan om akutstöd (2015-09-03)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag - Konsthantverkarna" (2015-10-14)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Konsthantverkarna i Örebro
ett engångsstöd på 25 tkr för att tillfälligt lösa föreningens akuta ekonomiska
situation.
2. Medlen till bidraget tas från Kulturnämndens planeringsreserv.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Konsthantverkarna i Örebro
ett engångsstöd på 25 tkr för att tillfälligt lösa föreningens akuta ekonomiska
situation.
2. Medlen till bidraget tas från Kulturnämndens planeringsreserv.

Sammanträdet ajourneras 17.50 – 18.50.

§ 127 Kulturföreningsbidrag
Ärendenummer: Km 378/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av kulturföreningsbidrag till
föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande
år.
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För 2016 har 28 föreningar ansökt om kulturföreningsbidrag varav fyra
föreningar har ett treårsavtal 2014-2016 och fem föreningar är nya sökande
föreningar.
Beslutsunderlag
- Inkomna ansökningar om kulturföreningsbidrag
- Tjänsteskrivelsen "Kulturföreningsbidrag 2016" (2015-10-14)
- Förvaltningens förslag kring fördelning av kulturföreningsbidrag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 128 Bidrag till studieförbund
Ärendenummer: Km 262/2015
Handläggare: Jan Rindar
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen.
Totalsumman fördelas sedan mellan de olika studieförbunden genom en
fördelningsmodell som bygger på statens riktlinjer för fördelning av bidrag till
folkbildningen. Denna fördelningsmall utgår från antal genomförda
studietimmar, evenemang samt föregående års bidragsnivå.
Beslutsunderlag
- Ansökningar från studieförbund
- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till studieförbund 2016" (2015-10-20)
- Beräkning bidrag studieförbunden i Örebro 2016 (2015-10-19)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 129 Områdesutvecklingsbidrag
Ärendenummer: Km 414/2015
Handläggare: Maria Nyström
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Ärendebeskrivning
Områdesgrupperna disponerar över ett områdesutvecklingsbidrag som avser
att främja utvecklingen av lokal demokrati, dialog, inflytande, arrangemang,
gemenskap och engagemang i närområdet.
Utvecklingsbidraget ansöks av, och administreras av, områdesgruppernas
samordnare. För 2016 har samordnarna ansökt om totalt 525 tkr där
Baronbackarnas områdesgrupp har ansökt om 60 tkr, Vivallas områdesgrupp
om 150 tkr, Oxhagens områdesgrupp om 90 tkr, Brickebackens
områdesgrupp om 120 tkr och Varbergas områdesgrupp om 105 tkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse "Områdesutvecklingsbidrag 2016" (2015-10-19)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Baronbackarna (inkommen 201509-29)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Brickebacken (inkommen 2015-0925)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Oxhagen (inkommen 2015-10-20)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Varberga (inkommen 2015-10-20)
- Ansökan om områdesutvecklingsbidrag, Vivalla (inkommen 2015-10-15)
- Riktlinjer och kriterier för Örebro kommuns områdesutvecklingsbidrag (Km
542/2013)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 130 Tillsynsrapport 2015
Ärendenummer: Km 316/2015
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Varje nämnd tar fram egna granskningsområden för internkontroll. Valet av
nämndspecifika granskningsområden ska ske utifrån en genomförd riskanalys.
Dåvarande Kultur- och medborgarnämnden valde för tillsynsplanen för år
2015 följande granskningsområden för den egna granskningen:
1. Beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser
2. Granskning av resor i tjänsten med barn, s.k. elevresor
3. Avsaknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor
4. Resepolicy personal; användande av bil i tjänsten
5. Alla tjänster annonseras inte ut 6. Uppföljning av i vilken omfattning som
barn-, genus-, och mångfaldighetsperspektivet tas i beaktande i de
10

tjänsteskrivelser som utgör nämndens beslutsunderlag
Av de sex granskade tillsynsområden har fyra inte uppvisat några brister. De
två tillsynsområden som har haft brister bedöms ha vissa brister vilket är den
lägre bedömningsnivån. Samtidigt är det verksamheternas mål att inga
områden ska uppvisa brister.
Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som
medelhög, då den interna kontrollen fungerar, dock med förbättringsbehov.
Det samlade resultat för årets redovisade tillsyner, verksamheter som inte
berörts av årets tillsyn/granskning samt ändamålsenlig styrning och säkra
rutiner medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som acceptabel.
Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2015 - uppföljning av intern kontroll (2015-10-20)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 131 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Km 315/2015
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns internkontroll ska bidra till att nämnderna och
kommunstyrelsen, med en rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande
mål för den egna verksamheten uppnås
- Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs.
- Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.
- Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Internkontrollen fokuserar främst på tillsyn vilket, enligt kommunallagen,
innebär att nämnderna har ett ansvar att utvärdera verksamheternas
kontrollsystem och kontrollverktyg.
Kulturnämnden utför årligen risk- och väsentlighetsanalyser inom områdena
verksamhet, ekonomi och personal. Syftet är att identifiera vilka potentiella
risker som kan hindra verksamheten att nå sina mål.
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Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2016 - Plan för uppföljning av intern kontroll (2015-10-19)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 132 Sommarbidrag 2015
Ärendenummer: Km 105/2015
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Elisabet Wallin informerar om hur arbetet med
sommarbidrag under 2015 har fortlöpt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 133 Kriterier sommarbidrag
Ärendenummer: Km 105/2015
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
I samband med redovisningen av sommarbidragen för 2014 fick Kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att utvärdera sommarbidraget i dess nuvarande
form samt att ta fram förbättringsåtgärder.
Syftet med sommarbidraget är att öka föreningarnas och organisationernas
möjligheter att genomföra aktiviteter för barn, unga och barnfamiljer som
annars inte kommer iväg på sommaraktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer nu med förbättringsförslag på
sommarbidraget.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kriterier sommarbidrag" (2015-10-19)
- Kriterier och villkor för Örebro kommuns sommarbidrag (2015-10-19)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 134 Kulturskolans ämnesundervisning
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Lars Hilmersson informerar om Kulturskolans arbete med
att utveckla sin ämnesundervisning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 135 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande Behcet Barsom (KD) informerar bland annat om det pågående
budgetarbetet och de utmaningar för nämndens verksamheter som detta
innebär. Information lämnas vidare om föreningen Folkets Hus i Vivalla och
det utvecklingsarbete som pågår.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 136 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar bland annat om det pågående
budgetarbetet och om nödvändigheten att verksamheterna finner möjligheter
att fortsätta erbjuda invånarna hög kvalité men med mindre resurser.
Information lämnas även kring att en ny bibliotekschef har rekryterats och
planeras tillträde i februari.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
. Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 446/2015
Handläggare: Gustav Axberg
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.

§ 138 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 445/2015
Handläggare: Gustav Axberg
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Ärendebeskrivning
Nämnden informerar om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 139 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Särskilt yttrande
Ärende: Utökat bidrag brädcentralen
Ärendenummer: Km 87/2015
Miljöpartiet ser väldigt positivt på att Örebro skateboard satsar på att öka
jämställdheten inom sin förening och i ramperna. Ett lyckat arbete på området är
en viktig förutsättning för att kunna öka bidragen till föreningen och skulle för
miljöpartiet väga tungt vid en framtida diskussion.
Inför denna bidragsperiod är det ekonomiska läget svårt, och budgeten medger
inte ett höjt bidrag. Miljöpartiet vill likt de övriga partierna i kulturnämnden ändå
att förvaltningen ska följa föreningen aktivt under året som kommer. Hur
föreningen åtar sig det nya uppdraget att sköta den nya skateparken
tillsammans med hur föreningens jämställdhetsarbete faller ut kommer vara
intressant vid en framtida diskussion om eventuellt höjt bidrag.

Anna Uhlin Landh
Ledamot i nämnden

Niclas Persson
Ersättare i nämnden

Kulturnämnden 2015‐11‐11
Ärende 6
Beslut: Ansökan om ökad ersättning för fri lokalupplåtelse

KM 382/2015

Yrkande
Föreningslivet i Vivalla har akut behov av fler samlingslokaler. Därför har Örebro Folkhögskola gjort
en framställan till Kulturförvaltningen där man mot en ökad ersättning från kommunen vill erbjuda fri
lokal till föreningar i området. Redan tidigare har folkhögskolan ett avtal med kommunen om tillsyn
och bokningar av lokaler i framförallt Vivallaskolan men vill nu också ställa sina nyrenoverade lokaler
till förfogande. Tyvärr väljer de styrande i S,KD och C att avslå deras ansökan.
Folkpartiet Liberalerna anser att folkhögskolan skall beviljas bidrag och föreslår att man mot en
ersättning på 70 tkr under 2016 fritt skall upplåta lokaler i 50 veckor mellan kl 15.30‐20. Ersättningen
skall endast gälla 2016 och avser personal för tillsyn samt skötsel av lokalerna. Vi föreslår också att
folkhögskolan efter beslut om beviljad ersättning startar lokalupplåtelsen omedelbart utan extra
kostnad resten av 2015. Under 2016 föreslår vi att man söker ökat samarbete med den nybildade
Folkets Hus föreningen, Västerport och partnerskap Vivalla för att tillsammans söka samverkande
lösningar på behovet av lokaler inför 2017 och framåt.
Folkpartiet Liberalerna ser civilsamhället med dess föreningsliv som en grundbult i det demokratiska
samhället. Genom att engagera sig i en förening blir det lättare att göra sin röst hörd, och på så sätt
kunna medverka i att skapa ett starkt samhälle. Att kommunen på det sätt som vi föreslår låter
ytterligare mellan fem och tio föreningar i ett socioekonomiskt utsatt område få fri tillgång till bra
lokaler för sin verksamhet stärker individernas demokratiska förankring i samhället.

Börje Ström, Folkpartiet Liberalerna yrkar att
1. Örebro Folkhögskola beviljas en engångsersättning på 70 tkr för 2016 för att under 50
veckor upplåta folkhögskolans lokaler till föreningslivet i Vivalla alla dagar mellan 15.30‐
20.00.
2. Lokalupplåtelsen träder i kraft direkt efter beslutet 2015.
3. Örebro Folkhögskola får uppdrag att under 2016 söka ökat samarbete med den nybildade
Folkets Hus föreningen, Västerport och partnerskap Vivalla för att tillsammans söka
samverkande lösningar på behovet av lokaler inför 2017 och framåt.
4. Medlen till ersättningen tas från Kulturnämndens planeringsreserv.

