Km 490/2017

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2017-10-18
Klockan: 14:00 - 16:30
Plats:
Sulan, City Konferenscenter
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Carina Svedenberg Widqvist (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Lennart Carlsson (M)
Helena Ståhl (SD)
Ammi Dahlén (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108

Ersätter Johan Bergh
(S) på §§ 93-108
Ersätter Björn Hagel
(S) på §§ 93-108

Mirsad Omerbasic (S)

Närvarande ersättare
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Tore Mellberg (V)
Hanna Rimmerfors (M)
Mats-Olof Liljegren (L)

§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef

§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
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Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Kjell Andersson, biografföreståndare
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
Tina Ekblom, ekonom
Christer Moll, ungdomskonsulent

§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108
§§ 93-108

Paragraf 93-108

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 23 oktober 2017

Behcet Barsom, ordförande

Hossein Azeri, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 oktober 2017.

§ 93 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Börje Ström (L)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Hossein Azeri (M)
Ersättare: Börje Ström (L)
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§ 94 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 95 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 255/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Ekonom Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 96 Handlingsplan rörande hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män
Ärendenummer: Km 259/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
För att skapa en arbetsmiljö som är hållbar för alla arbetstagare i Örebro
kommun behöver de som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, de
politiskt förtroendevalda och kommunens chefer, se verksamheternas
förutsättningar och villkor, och organisera och leda arbetet så att kvinnor och
män får en så likvärdig och bra arbetsmiljö som möjligt.
Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet regleras i både lagar, föreskrifter
och partsöverenskommelser och inom Örebro kommun finns redan idag flera
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åtgärder, metoder och verktyg tillgängliga för våra verksamheter men ändå
förbättras inte sjuktalen för kvinnor och män tillräckligt snabbt. Arbetsmiljön
på våra arbetsplatser är en viktig fråga som ständigt ska finnas på agendan.
Kommunstyrelsen har därför i november 2016 antagit en
kommunövergripande handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män anställda inom Örebro kommun. Handlingsplanen utgår från
Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö och ger samtliga
nämnder som har ett arbetsgivaransvar i uppdrag att ta fram en treårig
handlingsplan (2018-2020) med konkretiserade aktiviteter för respektive
åtgärd.
Den treåriga handlingsplanen ska beslutas i respektive nämnd senast i
september 2017. En uppföljningsrapport av åtgärder för en förbättrad
arbetsmiljö för kvinnor och män inom Örebro kommuns verksamheter
återrapporteras av HR till Kommunstyrelsen senast i november 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen har konkretiserat de åtagande som pekats ut i
den kommunövergripande handlingsplanen. Aktiviteterna är delvis nya och
delvis en utveckling av pågående arbete. Arbetet har tagits fram av
förvaltningens gemensamma processgrupp. Handlingsplanen har även varit
uppe för information vid möte med förvaltningens samverkansgrupp där
fackliga företrädare för personalen finns representerad.
Beslutsunderlag
- Handlingsplanen Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män. Kultur- och
fritidsförvaltningen (2017-09-04)
- Handlingsplanen Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män. Åtgärder för en
förbättrad arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets rapport 2014:3 och 2015:6.
Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-11-08.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att anta handlingsplanen Hållbar arbetsmiljö för
kvinnor och män.
Yrkande
Börje Ström (L) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att anta handlingsplanen Hållbar arbetsmiljö för
kvinnor och män.

§ 97 Ansökan om medel: Bach to Örebro
Ärendenummer: Km 373/2017
Handläggare: Stefan Nilson

4

Ärendebeskrivning
Örebro Kammarkör, Örebro Barock och S:t Nicolai Kyrka har inkommit
med en ansökan om medel för att genomföra Bach to Örebro, en storsatsning
på J. S. Bachs musikaliska skatt som ska pågå under perioden 2018-2020.
Tanken är att framföra flera av Bachs centrala sakrala verk under denna
treårs-period. Projektet vill engagera såväl de professionellt verksamma, som
att involvera deltagare på elevnivå inom Kulturskolan. Projektet vill även nå
nya publika grupper och presumtiva utövare ur yngre generationer. Satsningen
har en verksamhetsbredd som innefattar musiker, sångare, skådespelare och
dansare. Länsmusiken har beslutat att ge projektet sitt stöd.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om medel för Bach to Örebro - Örebro
Kammarkör, Örebro Barock, S:t Nicolai Kyrka" (2017-10-12)
- Ansökan om medel från Örebro Kammarkör, Örebro Barock samt S:t
Nicolai Kyrka (2017-05-19)
- Komplettering till ansökan (2017-08-29)
- Budget för Bach to Örebro (2017-09-04)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja projektet "Bach to Örebro" 150 tkr för
år 2018 och 50 tkr för år 2019.
2. Finansieringen av bidraget sker genom att 150 tkr ombudgeteras från
planeringsreserven för 2017 och 50 tkr hanteras inom ramen för
budgetarbetet 2018.
Yrkande
Börje Ström, (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson
(M), Ammi Dahlén (MP) samt Kåge Svensson (V) gör följande
tilläggsyrkande: "Kulturskolan får i uppdrag att i samarbete med
bidragsökande ta fram en särskild innehållsbeskrivning för Kulturskolans
medverkan i projektet."
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns tre beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till beslut, vilket blir beslutspunkt 1 och 3. Dels Börje
Ströms, (L), Hossein Azeris (M), Gun Kornblads (M), Lennart Carlssons (M),
Ammi Dahléns (MP) samt Kåge Svenssons (V) förslag på tilläggsbeslut, vilket
blir beslutspunkt 2.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag avseende beslutspunkt 1 och 3 och att
nämnden avseende beslutspunkt 2 beslutar att bifalla Börje Ströms, (L),
Hossein Azeris (M), Gun Kornblads (M), Lennart Carlssons (M), Ammi
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Dahléns (MP) samt Kåge Svenssons (V) tilläggsyrkande.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja projektet "Bach to Örebro" 150 tkr för
år 2018 och 50 tkr för år 2019.
2. Kulturskolan får i uppdrag att i samarbete med bidragsökande ta fram en
särskild innehållsbeskrivning för Kulturskolans medverkan i projektet.
3. Finansieringen av bidraget sker genom att 150 tkr ombudgeteras från
planeringsreserven för 2017 och 50 tkr hanteras inom ramen för
budgetarbetet 2018.

§ 98 Medel för särskilda integrationsinsatser
Ärendenummer: Km 298/2017
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har under 2017 medel avsatta för särskilda
integrationsinsatser. Nämnden har tidigare under året tagit beslut om insatser
motsvarande 1 753 tkr av de budgeterade 3 500 tkr. Kultur- och
fritidsförvaltningen har nu tagit fram förslag på ytterligare insatser inom
ramen för särskilda integrationsinsatser. Föreslagna insatser att fördela medlen
till är:
- Mötesplats Brickebacken
- Utveckling Träffpunkt Oxhagen
- Ekängs IP - en levande mötesplats
- Poesinätverk
- Örebroandan
- Kultur för unga i Oxhagen
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Särskilda integrationsinsatser" (2017-09-19)
- Ansökningar från föreningar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 99 Ansökan om bidrag: KFUM
Ärendenummer: Km 475/2017
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
KFUM Örebro ansöker om 600 tkr för att kunna genomföra höst- och
sportlovskollo (lovkollo) för 52 barn á 6 dygn per lov åren 2018-2020 vid
föreningens anläggning Kilsbergsgården.
Målgruppen är barn i grundskolans årskurs 4-7 som innevarande år ansökt om
plats på föreningens sommarkollo eller deltagit i deras dagkolloverksamhet i
Hästhagen, två verksamheter som når barn från hela Örebro.
KFUM Örebro grundades 1890 och har i många år bedrivit verksamhet riktat
till barn och unga i Örebro. Sedan 2005 genomför föreningen via avtal med
Örebro kommun sommarkollo för 438 barn i grundskolans årskurs 2-6.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag för höst- och sportlovskollo KFUM" (2017-09-28)
- Ansökan från KFUM Örebro om bidrag till höst- och sportlovskollo för
barn i årskurs 4-7.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 100 Ombudgetering av planeringsreserv
Ärendenummer: Km 511/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har en planeringsreserv uppgående till 1 027 tkr, vilket skapar
möjligheter för tillfälliga satsningar inom nämndens verksamheter. Med
anledning av detta föreslås att en ombudgetering görs från planeringsreserven
till verksamheterna och tre specifika aktiviteter. Det rör sig om kompensation
för återföring av den sociala investeringen El Sistema, medel till Örebroandan
i Brickebacken samt medel till möbel- och textilinköp till biblioteken. De
föreslagna aktiviteterna uppgår till totalt 375 tkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ombudgetering av planeringsreserv" med bilaga (20177

10-04)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 101 Ansökan om kulturprojektsbidrag: Kulturföreningen
Stationen
Ärendenummer: Km 458/2017
Handläggare: Stefan Nilson
Ärendebeskrivning
Historiskt sett har Örebro haft flera alternativa och omtalade ickekommersiella musikscener för livemusik: Huset och Rockmagasinet för att
nämna några. Kulturföreningen Stationen har anordnat en alternativ
musikscen för livemusik på olika platser inom kommunen med olika grader av
varaktighet. Scener som ofta försvunnit för att lokalerna inte fungerat
optimalt, tagits i anspråk för andra ändamål eller varit på olämpliga platser
genom att verka störande på omgivningen.
Nu har föreningen hittat vad man kallar den ideala lokalen för livemusik. Den
är centralt belägen med modernt utrustat kök, ny ventilation och bra
evakueringsvägar. Lokalerna ligger så till att inget boende finns i närheten som
kan störas. Kulturföreningen Stationen söker nu bidrag för att kunna anpassa
lokalen och utrusta den för föreningens verksamhet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kulturprojektsbidrag: Kulturföreningen Stationen" (201709-25)
- Ansökan från Kulturföreningen Stationen (2017-08-25)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 102 Bio Roxy
Handläggare: Kjell Andersson
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Ärendebeskrivning
Biografföreståndare Kjell Andersson informerar om Bio Roxys verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras 15:20 – 15:40.

§ 103 OpenArt 2017
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Nina Glimvall informerar om årets upplaga av OpenArt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 104 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 2 oktober 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 105 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 106 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 519/2017
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.

§ 107 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 520/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

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

11

Kulturnämnden 2017-10-18
Ärende 5
Beslut: Bach to Örebro
KM 373/2017
Mycket värdefullt inom kulturområdet görs i Örebro. Projektet ”Bach to Örebro” kan bli ytterligare
exempel på detta. Eftersom Kulturnämndens skattefinansierade kulturmedel i första hand är
avsedda för barn och unga och samtliga verk i ”Bach to Örebro” i första hand vänder till en
vuxenpublik är det därför av stor vikt att få en tydlig bild av vad kulturskolan och därmed barn och
unga får ut av denna satsning. Detta i synnerhet som kulturskolans del i projektet är begränsad.
Därför anser vi att det behövs en särskild beskrivning av innehållet i kulturskolans deltagande.
Beskrivningen skall ge svar på hur workshops är tänkta att genomföras inom respektive sång, stråk
och blås och hur många de är, hur bild, dans och teaterelever kan engageras i den sk
repetitionsfasen, hur många elever som kan ta del av detta projekt, tidplan för genomförande samt
hur uppföljningen skall ske. Som framställningen ser ut nu i ansökan är den otillräcklig för att
motsvara kraven för ett kulturprojekt. Därför yrkar vi på ett tillägg som beslutsats 2 för att bevilja
förvaltningens förslag.
Yrkande
Börje Ström, (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson (M), Ammi
Dahlén, (MP) och Kåge Svensson (V) yrkar
Att ansökan från ”Bach to Örebro” beviljas med 150 tkr för 2018 och 50 tkr för
2019 under förutsättning att följande tillägg som punkt 2 under förslag till
beslut godkänns:
-

Kulturskolan får i uppdrag att i samarbete med bidragsökande ta fram en
särskild innehållsbeskrivning för kulturskolans medverkan i projektet.

