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Närvarande ledamöter 
Lennart Bondeson (KD) §§ 99-115 
Börje Ström (L) §§ 99-115 
Lena Ryö (S) §§ 99-107, 109-115 
Henry Pettersson (S) §§ 99-115 
Anton Johansson (S) §§ 99-115 
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Birgitta Nordlöw (C) §§ 99-115 
Christine Erdman (KD) §§ 99-109 
Eva Hesse Almqvist (M) §§ 99-115 
Gun Kornblad (M) §§ 99-109 
 
Tjänstgörande ersättare 
Erik Röjare (S) ersätter Linda Palmbrandt (S) §§ 99-115 
Nadia Abdellah (V) ersätter Tore Mellberg (V) §§ 99-115 
Sercan Eren (M) ersätter Hossein Azeri (M) §§ 99-115 
Joakim Sjögren (SD) ersätter Sigvard Blixt (SD) §§ 99-115 
 
Övriga 
Anna Nordlund, förvaltningschef 
Sophie Persson, nämndsekreterare 
Johan Mindelius, ekonom 
Helen Åhlén, planerare 
Ulf Lindin, verksamhetschef 
Lars Hilmersson, verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson, verksamhetschef 
Josiane Saade, planerare 
Karl Jensen, planerare 
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Lennart Bondeson (KD), ordförande 
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§ 99 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Nadia Abdellah (V) som ersättare. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Nadia Abdellah (V) som ersättare. 

§ 100 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 101 Beslut: Delårsrapport delår 2 
Ärendenummer: Km 9/2022 
Handläggare: Helen Åhlén, Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade 
budgetförändringar på 184 074 tkr. I samband med delårsbokslutet har 119 931 
tkr förbrukats, vilket motsvarar 65,2% och ligger något lägre än periodens 
riktvärde (66,7%). Nämndens verksamheter visar en prognos om ett 
underskott på 264 tkr där underskottet framförallt härleds till Kulturskolan och 
Konsthallen. Även om en stor del av årets prognosticerade underskott är av 
engångskaraktär som inte kommer påverka nämndens ekonomi på längre sikt 
så kommer förvaltningen utifrån detta vidta åtgärder där det är möjligt med de 
månader som är kvar på året, och där konsekvensen inte blir alltför omfattande 
för verksamheternas kärnuppdrag, att arbeta för att eliminera så stor del av 
underskottet som möjligt. I kapitel 5 görs en analys av hur ovan nämnda 
faktorer påverkar nämndens verksamheter samt analys av de olika 
verksamheternas ekonomiska prognoser. 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2022 Kulturnämnden, 2022-09-14 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar på följande tillägg till 
delårsrapporten: arbetet som sker i samverkan med regionen kopplat till 
projektet kulturkraft läggs till under målområde 2.  

Proposition 
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt detta.  

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Reservation 
Börje Ström (L), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist (M), Sercan Eren 
(M) och Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutssats 1.  

§ 102 Information: Uppföljningsprocess höst -22 och vår -
23. 
Handläggare: Helen Åhlén 

Ärendebeskrivning 
Genomgång av förändringar kring årsprocessen utifrån ny organisation och ny 
mandatperiod. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 103 Beslut: Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens 
utveckling 
Ärendenummer: Km 415/2022 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har tagit emot remissversion av Gemensam strategi för 
Hjälmarens utveckling (Ks 737/2022). 

Målet med strategin är att genom att gemensamt formulera berörda 
organisationers vilja och ambition kring Hjälmaren skapa förutsättningar för att 
organisationerna tillsammans och var för sig långsiktigt arbetar både strategiskt 
och operativt åt samma håll för att utveckla Hjälmaren. Strategin utgör på detta 
sätt själva grunden i det fortsatta gemensamma arbetet. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling (Ks 
737/2022) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Remissvar på Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling (Ks 
737/2022) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Remissvar på Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling (Ks 
737/2022) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

§ 104 Beredning: Remiss - Riktlinje för arbete med 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Ärendenummer: Km 399/2022 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har tagit emot remissversion av Riktlinje för arbete med 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (Ks 1223/2021). 

Syftet med riktlinjerna är att guida nämnder, förvaltningar och verksamheter 
hur de ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Riktlinjen är främst ett verktyg för de som arbetar direkt med dessa frågor, 
men påverkar alla nämnder, förvaltningar och verksamheter genom att 
kunskap kring kommunens skyldigheter behöver finnas. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  6 (13) 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (Ks 1223/2021) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 105 Beslut: Kulturprojektbidrag Panhorama 
#snackaomdemokrati 
Ärendenummer: Km 320/2022 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Panhorama har inkommit med en ansökan om kulturprojektbidrag 
för projektet #snackaomdemokrati. Föreningen har ansökt om 54 600 kr för 
projektet som syftar till att skapa förutsättningar mellan människor i Örebro 
som levt hela sitt liv i staden men inte mötts. 

Föreningen vill bjuda in stadsinvånarna till biovisning på Bio Roxy med 
efterföljande samtal om demokrati. Genom kulturen vill de bidra till att öka 
kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati utan partipolitik. 

Ansökan om 54 600 kr ska gå till ledararvode, kostnaden för filmhyra, fika och 
marknadsföring. 

Förvaltningen föreslår ett beviljande på 30 tkr, vilket innebär att föreningen 
kan genomföra ca 6 filmvisningar med efterföljande samtal. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturprojektbidrag (2022-04-10) Km 320/2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Panhoramas ansökan för projektet #snackaomdemokrati beviljas med 30. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Panhoramas ansökan för projektet #snackaomdemokrati beviljas med 30. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 
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§ 106 Beredning: Kulturprojektbidrag – Studieförbundet 
Vuxenskolan, Podcast för unga i utanförskap 
Ärendenummer: Km 411/2022 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har inkommit med en ansökan om 
kulturprojektbidrag gällande ”Podcast för unga i utanförskap”. De söker 288 
tkr. I projektet vill de tillsammans med unga utveckla en podcast som lyfter 
viktiga frågor för dem. Deltagarna ska själva skapa innehåll och bjuda in gäster 
och skapa en plattform för dem att göra sin röst hörd. 

Förvaltningen föreslår ett beviljande på 35 tkr. Den föreslagna summan baseras 
på budgeten för kulturprojektbidrag som har inte har utrymme att bevilja en 
summa i paritet med det ansökta beloppet. 

Detta har kommunicerats ut till SV som har uttryckt att de med det eventuellt 
mindre beviljat belopp skulle kunna genomföra ett eller två podcastavsnitt för 
att påbörja projektet och inte tappa de redan nu intresserade ungas intresse. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturprojektbidrag (2022-06-20) Km 411/2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 107 Beredning: Betelkyrkans Musikskolas bildande av en 
ny förening - Musikskolan Crescendo 
Ärendenummer: Km 467/2022 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har årligen beviljat ett Kulturföreningsbidrag till Betelkyrkans 
musikskola. Årets bidrag som tilldelas föreningen är 480 tkr uppdelat i 
kvartalsutbetalningar á 120 tkr, där sista kvartalsutbetalningen, den 15 
november kvarstår. 

Betelkyrkans Musikskola bildades 1980 med huvudfokus på undervisning enligt 
Suzukimetoden där barn börjar spela instrument från 4 års ålder. Musikskolan 
bedriver även annan musikverksamhet såsom musiklekis, småbarnsmusik och 
verksamhet på familjecentralerna i kommunens stadsdelar. Lokalerna ligger i 
Betelkyrkan. Kyrkans församling har varit huvudman för musikskolan. 
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Studieförbundet Bilda har varit en samarbetspart som haft hela 
arbetsgivaransvaret för lärarna i musikskolan. Rektorn har varit anställd av 
Betelkyrkans församling. 2019 meddelade Bilda att de inte längre ville/kunde 
vara arbetsgivare åt lärarna på grund av olika orsaker.  En ny allmännyttig ideell 
förening vid namn Musikskolan Crescendo bildades där föreningens styrelse 
har arbetsgivaransvar för lärarna och rektorn. 

Förvaltningen föreslår att kvartalsutbetalningen av Kulturföreningsbidraget 
utbetalas till Musikskolan Crescendo i stället för till Betelkyrkans Musikskola. 

Beslutsunderlag 
Brev - omorganisering från Betelkyrkans Musikskola till Musikskolan 
Crescendo. (2022-08-24) Km 467/2022. 
Kulturföreningsbidrag 2022 Km 366/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 108 Beredning: Brev från ÖLBF till Örebro kommun med 
anledning av coronapandemin 
Ärendenummer: Km 199/2021 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) har inkommit med ett brev 2021 där de 
vädjar till Örebro kommun att inte låta 2021 år verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av bidrag till studieförbund i framtiden. 

Folkbildningsrådet har tagit beslutet gällande 2021 och kommer inte låta 
verksamheten under 2021 påverka bidragsfördelningen. Även Region Örebro 
län samt majoriteten av länets kommuner har tagit beslutet att inte räkna med 
2021 års verksamhetsvolymer. 

Förvaltningen föreslår att Örebro kommun inte använder 2021 års 
verksamhetsvolymer till grund för bidragsfördelningen 2023. Genomförd 
verksamhet baseras i stället på 2019 års statistik för tredje året i följd (2021, 
2022 och 2023). 

Beslutsunderlag 
Brev från studieförbunden i Örebro. (2021-03-18) Km 199/2021 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Nämndens behandling 
Lena Ryö (S) anmäler jäv i ärendet.  

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 109 Ordförandens information 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information från invigningen av dansfestivalen Raande-Vo till minne av Lena 
Josefsson, 7 september. Kulturnämnden delade ut stipendium till två 
professionella dansare, Mira Jägemar och Gabriella Ek Hällzon.  

Information från möte med länsmuseets styrelse. Utmaning just nu kring 
pågående renovering av museet. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 110 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Information om möte med kulturcheferna i regionen där bland annat samtal 
om framtagande av ny regional kulturplan påbörjats. 

Information från Tobias Kandenäs om kulturpaletten som är ett samlat 
kulturutbud tillgängligt för skolorna i Örebro kommun. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar: 
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- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 111 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Ulf Lindin, Lars Hilmersson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för allmänkultur Elisabeth Magnusson informerar; 

- ÖBKHL har beviljats 500 tkr i projektmedel från Kulturrådet för 
medskapande konstaktiviteter i stadsdelarna. 
- Ny utställning av Jone Kvies invigdes i lördags med tillhörande 
programverksamhet. 
- Bio Roxy har haft en bra höststart med många besökare, bland annat med 
filmen Där kräftorna sjunger som körde för fullsatta salonger. Även stort 
intresse för skolbio i höst. 
- OPENART - Örebro kommun har bestämt sig för inköp av tre konstverk 
utifrån sin avsatta investeringsbudget. 500 tkr överförs till Konstnärliga rådet 
som utser konstverken. Pressmeddelande kommer inom kort kring vilka verk 
det gäller. Konstaterande att föreläsningarna inte varit så välbesökta. Bra 
utställningssommar i övrigt med många besökare. Statistik håller på att 
sammanställas. Besök från bland annat Statsminister Magdalena Andersson, fd 
Kulturministrarna Alice Bah Kuhnke och Amanda Lind. Avinstallation av 
utställningen nu genomförd och efterarbetet fortsätter.  
- OPENART tilldelas Örebroregionens turismpris 2022 och blir då även 
kandidat med chans att vinna Stora turismpriset senare i höst. 

Verksamhetschef för Fritid ungdom Ulf Lindin informerar; 

- Sommaren och uppstarten av hösten har fungerat bra. Under sommarlovet 
har olika verksamheter bidragit till ett brett utbud vilket i många fall ökar den 
upplevda känslan av trygghet och trivsel. 
- Koloniverksamheten har genomförts utan restriktioner. Efter två somrar på 
halvfart på grund av coronapandemin kunde nu verksamheten ta emot på full 
kapacitet.  
- Oro inför konsekvenser av det ökade kostnadsläget med bland annat ökad 
inflation, räntor och el. Risken att det drabbar barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll och därmed bidra till ökade klyftor.  

Verksamhetschef för kulturskola/bibliotek Lars Hilmersson informerar; 

- Andra året i Kulturkvarteret. Nu fokus på verksamhetsutvecklingen.  
- Information om bokningssystem för grupprum, flytt av småbarnszonen samt 
utveckling av ungdomsavdelningen. 
- Bibliotekariebesök från Polen under veckan. 
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- Digital idag, en viktig satsning. 
- Processen igång för Meröppet i Glanshammar. 
- Vi går in i Libris, den nationella katalogen. 

- Alla chefer i Kulturkvarteret har haft intensivmöten och följt upp samarbetet 
i Kulturkvarteret. 
- Kulturskolerådet har beslutat att förlägga Kulturskoledagarna 22-23 mars 
2023 till Örebro. 
- En elevorkester har varit på svensk blåsmusikfestival i Linköping i helgen. 
- Ny logga för Kulturskolan. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Km 503/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut för perioden 220610-220831 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 220610-220831 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 113 Redovisning av delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Km 369/2022 
Handläggare: Lars Hilmersson, Josiane Saade 
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Ärendebeskrivning 
Redovisning av Km 369/2022 -  Avtal Pinoföreställning, Nurten Blixt 
samt Km 33/2022 Kulturprojektbidrag 2022 – kulturprojektbidrag. Byrån, 
Bygden i mitt hjärta. Beviljat 25 000 kr. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nytt delegationsbeslut väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nytt delegationsbeslut väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde. 

§ 114 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Km 504/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Beslut Kommunfullmäktige (2022-05-22 § 87) 
Nämndreglemente Örebro kommun 2023-2026 (2022-05-22) 
Information från komtek 
Beslut från Programnämnd samhällsbyggnad (2022-06-02) Strategi för 
utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde 
Protokoll samverkan 2022-08-15 
Protokoll samverkan 2022-09-12 
Valhandling KF juni 
Letter to ICORN 
Solidarity letter - ICORN 
Nyhetsbrev ICORN september 2022 
Inbjudan från Örebroandan 4 oktober 
KEF utbildningar för förtroendevalda 
Postlista Kn 220610-220831 
Beslut från kommunstyrelsen, 2022-08-30 § 163, offentliga toaletter 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 115 Övriga frågor 
Handläggare: Lennart Bondeson
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