Protokoll

Km 361/2015

Kulturnämnden
Datum: 2015-10-07
Klockan: 17:00 - 19:20
Plats:
Nya Teatern
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Eva Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (FP), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Johan Bergh (S)
Björn Hagel (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Sigvard Blixt (SD)
Anna Uhlin (MP)

§§ 106-117
§§ 106-111
§§ 106-117
§§ 108-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117

Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på
§§ 1-2
Ersätter Anna-Maria Hedin (KD) på
§§ 106-117
Ersätter Eva Eriksson (S) på
§§ 112-117

Birgitta Eklund (KD)
Linda Palmbrandt (S)

Närvarande ersättare
Lena Ryö (S)
Linda Palmbrandt (S)
Birgitta Nordlöw (C)
Emma Lilja (V)
Lennart Carlsson (M)
Niclas Persson (MP)
Anna Torgny (FP)

§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef

§§ 106-117
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Birgitta Wörman, utvecklingschef
Gustav Axberg, nämndadministratör
Ulf Lindin, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Peter Alsbjer, bibliotekschef
Sonja Bejstam, ekonom
Jan Rindar, planerare
Christer Moll, planerare
Elisabet Wallin, planerare
Maria Nyström, processledare
Lotta Thörnqvist, verksamhetsledare

§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-111
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-112
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-117
§§ 106-108

Paragraf 106-117

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 13 oktober 2015

Behcet Barsom, ordförande

Hossein Azeri (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 oktober 2015.

§ 106 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Kåge Svensson (V)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Kåge Svensson (V)
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§ 107 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 108 Nya Teaterns verksamhet
Handläggare: Lotta Thörnquist
Ärendebeskrivning
Verksamhetsledare Lotta Thörnquist informerar om Nya Teaterns
verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 109 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 319/2015
Handläggare: Sonja Bejstam
Ärendebeskrivning
Ekonom Sonja Bejstam informerar kring den ekonomiska månadsrapporten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 110 Bibliotekets uppsökande verksamhet
Ärendenummer: Km 360/2015
Handläggare: Peter Alsbjer
Ärendebeskrivning
I enlighet med Örebro stadsbiblioteks ambitioner att bli ett av landets mest
omtalade folkbibliotek vill biblioteket modernisera den uppsökande
verksamheten genom att byta ut nuvarande bokbil och ersätta den med två
helt nya bokbilar. Den ena bokbilen ska ha specialinriktning mot
barnverksamhet och för förskola medan den andra bokbilen ska ha
specialinriktning gentemot äldreomsorg och allmänhet i övrigt.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Bibliotekets uppsökande verksamhet" (2015-08-14)
- Analys av stadsbibliotekets uppsökande arbete (2015-08-14)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att ur 2016 års investeringsmedel avsätta 4 850 tkr
med avskrivning på 7 år för bibliotekets uppsökande arbete.
Nämndens behandling
Nämnden beslutar att ta till protokollet att den kostnad som de föreslagna
bokbilarna kommer medföra förväntas belasta nämndens budget de
kommande sju åren med start andra halvåret 2016.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att nämnden beslutar enligt:
1. Kulturnämnden beslutar att ge biblioteket i uppdrag att byta ut nuvarande
bokbuss mot två nya bokbilar.
2. Kulturnämnden beslutar att kostnaden för de två föreslagna bokbilarna tas i
beaktande i budgetarbetet för 2016 samt för 2017.
Sigvard Blixt (SD) yrkar på att nämnden gör avslag på ordförandens yrkande
och istället beslutar att ge biblioteket i uppdrag att byta ut nuvarande bokbuss
mot en (1) ny bokbil.
Anna Uhlin (MP) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse
Almqvist (M) yrkar på att lydelsen i ärendebeskrivningens första mening
ändras till "på grund av att Örebro stadsbiblioteks nuvarande bokbil inte
längre kan användas för sitt syfte vill biblioteket i enlighet med sina
ambitioner att ge bättre biblioteksservice med större tillgänglighet för
medborgarna att den nuvarande bokbilen ersätts med två nya."
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Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer först sitt yrkande mot Sigvard Blixts
(SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens
yrkande.
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer sedan Börje Ströms (FP), Hossein
Azeris (M), Gun Kornblads (M) och Eva Hesse Almqvists (M) yrkande under
proposition och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att ge biblioteket i uppdrag att byta ut nuvarande
bokbuss mot två nya bokbilar.
2. Kulturnämnden beslutar att kostnaden för de två föreslagna bokbilarna tas i
beaktande i budgetarbetet för 2016 samt för 2017.
Reservation
Börje Ström (FP), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse
Almqvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget inlämnat
yrkande.

§ 111 Fotbollsverksamheten i Vivalla
Ärendenummer: Km 191/2013
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Ulf Lindin informerar om fotbollsverksamheten i Vivalla.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras 18.05–18.35.

§ 112 Utvärdering områdesgrupper
Ärendenummer: Km 13/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
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Planerare Gustav Axberg informerar om den utvärdering kring
områdesgrupperna som genomförts.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 113 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande Behcet Barsom informerar bland annat om presidiets träff med
revisorerna och om invigningen av den nya skateparken på lördag 10 oktober.
Information lämnas även kring den parlamentariska arbetsgrupp som har
utsetts för att revidera det kulturpolitiska programmet. Gruppen består av
Behcet Barsom (KD), Eva Eriksson (S), Börje Ström (FP), Gun Kornblad
(M), Sigvard Blixt (SD), Anna Uhlin (MP), Birgitta Nordlöw (C) samt Emma
Lilja (V). Gruppen ska ses en första gång den 14 oktober.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 114 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar bland annat om att den nya ÖSB:n
har kommit och de delar som direkt berör Kulturnämndens
verksamhetsområden.
Information lämnas även om kommunens förnyade samverkansavtal, att
rekrytering av en ny bibliotekschef pågår samt att Regional Ung Peng har
införts från den 1 oktober 2015.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 115 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 374/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 116 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 386/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 117 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
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Lennart Carlsson (M) har anmält en övrig fråga kring placeringen av
fritidsgården i Odensbacken.
Verksamhetschef Ulf Lindin informerar om att fritidsgården ska få nya lokaler
inne i skolan men att renoveringar fortfarande pågår. Man har även inlett ett
samarbete med skolan som förväntas få positiva konsekvenser för både
fritidsgården och skolan.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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~ moderaterna
Kulturnämnden 2015‐10‐07

Ärende 5

Bibliotekets uppsökande verksamhet

KM 360/2015

Yrkande
Stadsbibliotekets nuvarande bokbil är inte längre brukbar med hänsyn till säkerhet och
ökande driftskostnader. Folkpartiet liberalerna och Nya moderaterna är positiva till förslaget
att ersätta nuvarande bokbil med två nya. Däremot anser vi att motiveringen för beslutet
inte är korrekt beskriven. Bokbilen måste inte bytas ut för att fullfölja bibliotekets ambition
att bli ett av landets mest omtalade bibliotek utan därför att den tjänat ut. Bokbilar är inget
unikt i Sverige. Därför vill Folkpartiet Liberalerna och Nya moderaterna att lydelsen i
ärendebeskrivningens första mening ändras i enlighet med vårt yrkande.

Börje Ström, Folkpartiet Liberalerna, Hossein Azeri, Gun Kornblad och Eva Hesse‐Almqvist,
Nya moderaterna yrkar att lydelsen i ärendebeskrivningens första mening ändras enligt
följande:
På grund av att Örebro stadsbiblioteks nuvarande bokbil inte längre kan användas för sitt
syfte vill biblioteket i enlighet med sina ambitioner att ge en bättre biblioteksservice med
större tillgänglighet för medborgarna att den nuvarande bokbilen ersätts med två nya.
Den ena bokbilen…. (fortsättning enligt nuvarande lydelse)

.

