Km 332/2016

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2016-09-21
Klockan: 17:00 - 19:40
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Thomas Esbjörnsson (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Helena Ståhl (SD)
Anna Uhlin Landh (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 105-114
§§ 103-114

Ersätter Sigbritt
Sundin (S) på §§ 103114
Ersätter Johan Bergh
(S) på §§ 103-114
Ersätter Björn Hagel
(S) på §§ 103-114
Ersätter Anna-Maria
Hedin (KD) på §§
103-114
Ersätter Helena Ståhl
(SD) på §§ 103-104

Linda Palmbrandt (S)
Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Eklund (KD)

Mats-Olof Liljegren (L)

Närvarande ersättare
Birgitta Nordlöw (C)
Tore Mellberg (V)
Lennart Carlsson (M)
Niclas Persson (MP)
Mats-Olof Liljegren (L)

§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-105
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Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef
Maria Schultz, årsprocessledare
Josiane Saade, planerare
Jenny Valtanen, processledare
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Gustav Axberg, planerare

§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-114
§§ 103-105
§§ 103-105

Paragraf 103-114

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 26 september 2016

Behcet Barsom, ordförande

Hossein Azeri, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september 2016.

§ 103 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Börje Ström (L)
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Börje Ström (L)

§ 104 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 105 Delårsrapport med prognos 2 2016
Ärendenummer: Km 293/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden ska redovisa två delårsrapporter per år, per april och per
augusti. Nämnden har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti 2015 inklusive prognos.
Prognosen för Kulturnämnden visar ett underskott på 55 tkr.
Budgetavvikelsen på minus 55 tkr är dock inte rättvisande på grund av tre
faktorer: (1) de 400 tkr i överskott som redovisas hos Allmänkulturenheten i
tabellen "enheternas resultat" kommer att återlämnas till Kommunstyrelsen,
(2) Kulturskolan kommer att få kostnader på 100 tkr som ännu inte har
registrerats och (3) kompensation för den ökade lokalkostnaden på 800 tkr för
biblioteket kommer att begäras. Förutsatt att kompensation för den ökade
lokalkostnaden beviljas är den faktiska helårsprognosen ett överskott på 245
tkr.
Kvarvarande planeringsreserv på 79 tkr förväntas användas för tillfälliga
satsningar under året och därmed förbrukas helt.
Samtliga verksamheter inom Kulturnämndens ansvarsområde bidrar till
utveckling inom de fyra strategiska områdena.
Det förväntade resultatet utifrån verksamhetsuppdragen process, brukare och
ekonomi/effektivitet nås, men inom område medarbetare är målet inte helt
uppnått. Det beror på att andel timavlönad personal enligt målvärdet för året
ska minska men istället är oförändrat, HME ligger på samma nivå som
3

tidigare men målet var att öka och den totala sjukfrånvaron i procent av
arbetstiden ökar.
Samtliga indikatorer kan prognostiseras och samtliga förväntas nå målvärdet.
Indikatorn som inte riktigt når målet är HME, som enligt målvärdet skulle öka
men är oförändrad. Indikatorn bedöms ändå som hög vilket gör att
Kulturnämnden förväntas nå god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 2 2016 Kulturnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt bilaga 8.2.
4. Kulturnämnden begär 750 tkr för Fritid ungdom för fördelning av extra
statsbidrag för ökat flyktingmottagande.
5. Kulturnämnden begär 350 tkr för Kulturskolan för fördelning av extra
statsbidrag för ökat flyktingmottagande.
6. Kulturnämnden begär 800 tkr i kompensation för ökade lokalkostnader för
stadsbiblioteket.
7. Kulturnämnden begär 363 tkr för indexökningar år 2016.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att det i beslutspunkt 4-7
förtydligas i beslutssatserna att det är hos Kommunstyrelsen som nämnden
äskar pengar.
Hossein Azeri (M) yrkar på att ett särskilt yttrande från Moderaterna tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns åtta beslutspunkter.
Dels förvaltningens förslag till Kulturnämnden, vilket utgör beslutspunkt 1-7,
och där ordförande yrkar på att det förtydligas i beslutspunkt 4-7 att det är
hos Kommunstyrelsen som nämnden äskar pengar. Dels Hossein Azeris (M)
yrkande att ett särskilt yttrande från Moderaterna ska tas till protokollet, vilket
blir beslutspunkt 8.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag rörande beslutspunkt 1-7 samt i enlighet med ordförandens yrkande
om att det i beslutspunkt 4-7 förtydligas att det är hos Kommunstyrelsen som
nämnden äskar pengar. Avseende beslutspunkt 8 ställer ordförande frågan om
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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 delårsrapporten med prognos 2 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt bilaga 8.2.
4. Kulturnämnden begär 750 tkr hos Kommunstyrelsen för Fritid ungdom för
fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande.
5. Kulturnämnden begär 350 tkr hos Kommunstyrelsen för Kulturskolan för
fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande.
6. Kulturnämnden begär 800 tkr hos Kommunstyrelsen i kompensation för
ökade lokalkostnader för stadsbiblioteket.
7. Kulturnämnden begär 363 tkr hos Kommunstyrelsen för indexökningar år
2016.
8. Kulturnämnden beslutar att ett särskilt yttrande från Moderaterna tas till
protokollet.
Börje Ström (L), Kåge Svensson (V) och Helena Ståhl (SD) avstår från att
delta i beslutspunkterna 1-7.

Sammanträdet ajourneras 18:30 – 18:50.

§ 106 Mediepolicy 2016-2018 Örebro stadsbibliotek
Ärendenummer: Km 235/2016
Handläggare: Annica Helgadotter Påle
Ärendebeskrivning
Mediepolicyn för Örebro stadsbibliotek utgörs av en värdegrund och en
användarpolicy. Den innehåller även övergripande riktlinjer för förvärv och
gallring. Mediepolicyn uppdateras vartannat år.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Mediepolicy 2016-2018 Örebro stadsbibliotek" (2016-0510)
- Mediepolicy 2016-2018 för Örebro stadsbibliotek.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att anta Mediepolicy 2016-2018 för Örebro
stadsbibliotek.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att anta Mediepolicy 2016-2018 för Örebro
stadsbibliotek.

§ 107 Kulturprojektsbidrag: Svenska Turistföreningen
Örebro
Ärendenummer: Km 289/2016
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Svenska Turistföreningen (STF) Örebro lokalavdelning söker 100 tkr för att
ta fram guidade visningar som förmedlar både historisk fakta samt
information om dagens stad på de två vanligast förekommande språken bland
nyanlända; arabiska och somaliska. Språken har valts ut i samarbete med
Tolkcentralen och SFI. Den främsta målgruppen är ensamkommande
flyktingbarn i kommunen.
De guidade visningarna är ett samarbetsprojekt mellan STF Örebro
lokalavdelning och Örebrokompaniet. I styrgruppen kommer det att finnas
representanter från STF Örebro lokalavdelning, Kultur- och
fritidsförvaltningen samt föreningar som omfattar de aktuella språken.
Tre olika guidningar kommer att erbjudas: Örebro under 750 år, Örebro slott
samt Wadköping. Visningarna anpassas och skräddarsys efter målgruppen.
Guiden blir en personlig kontakt som ger besökarna möjlighet att få svar på
frågor som nyanlända till staden kan komma att ha.
För att nå ut med visningarna kommer projektet att arbeta aktivt med
relevanta föreningar och organisationer för att skapa ett kontaktnät. Samtliga
visningar kommer att ges på målgruppens modersmål. Visningarna kommer
inte att ske via tolk. Personal kommer att rekryteras och utbildas i allmän
guidekunskap, historia samt information om det nutida Örebro.
Beslutsunderlag
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från STF Örebro lokalavdelning (201606-10)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan kulturprojektsbidrag - Svenska Turistföreningen
Örebro lokalavdelning" (2016-08-25)

6

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

§ 108 Kulturskolans nya produktionslokal
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Lars Hilmersson informerar om Kulturskolans nya
produktionslokal.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 109 Återrapportering rörande sommarverksamhet i
stadsdelarna
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Verksamhetschefen för Fritid Ungdom Ulf Lindin informerar om den
sommarverksamhet som bedrivits i stadsdelarna samt vad som händer
avseende fritidsgården i Oxhagen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 110 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 5 september 2016. Information lämnas bland annat
om den kulturgaranti som Region Örebro län håller på att ta fram och som
snart kommer att gå på remiss till Kommunstyrelsen. Information lämnas
även om SKL:s kulturpolitiska konferens som i år äger rum i Skövde 17-18
oktober.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 111 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om vattenläckan i Stadsbyggnadshus I som medfört att 400
anställda som har sina ordinarie arbetsplatser i huset evakuerats till andra
lokaler. Berörda medarbetare inom Kultur- och fritidsförvaltningen har
flyttat till Idrottshuset, Hjalmar Bergmanteatern samt stadsbiblioteket.
Information lämnas vidare om årets upplaga av Sveriges fritids- och
kulturchefsförenings årskonferens, som hölls i Lund 23-25 augusti 2016 och
där ordförande och förvaltningens ledningsgrupp närvarade. Nästa års
upplaga av konferensen kommer att hållas i Örebro och förvaltningen håller
nu på att ta fram programmet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 112 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 357/2016
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.

§ 113 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 358/2016
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.

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

Ärende 3
Ärendenummer: Km 293/2016
”Delårsrapport med prognos 2 2016”

Kulturnämnden
Örebro kommun
2016-09-21

Beslut om Delårsrapport med prognos 2 2016
Vi bifaller ekonomiska delårsrapporten 2 2016, men det kunde ha gått bättre med Moderaternas
budgetförslag.
För Moderaternas grupp i nämnden

Hossein Azeri (M)

