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§ 143 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Sercan Eren (M) som ersättare.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Sercan Eren (M) som ersättare.

§ 144 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.

§ 145 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 12/2021
Handläggare: Cecilia Eriksson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för november.
Förbrukningen t.o.m. sista oktober visar ett utfall på 80 %, vilket är lägre än
riktvärde som gäller för perioden på 83,3 %. Flera oregelbundenheter finns
inom nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året.
För Biblioteken och Kulturskolan förklaras avvikelsen framförallt av bokförda
bidrag och ersättningar som inte hör till perioden januari – oktober. Justerat
för det visar Biblioteken en förbrukning på 92 % och Kulturskolan visar en
förbrukning på 87 % och för hela nämnden justeras förbrukningen till 85 %.
De ekonomiska konsekvenserna till följd av lättnader av restriktioner kopplade
till Coronapandemin medför en osäkerhetsfaktor i nämndens ekonomi.
Troligtvis kommer det precis som förra året att finnas både kostnadsökningar
och kostnadsminskningar inom verksamheterna.
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Budgeten för Konsthallen har ökat med 500 tkr sedan förra månaden vilket
beror på de engångsmedel som nämnden har blivit tilldelade för
underhållsåtgärder av konst.
Det har också skett en ombudgetering gällande Kulturkvarteret vilket innebär
att den totala budgeten för 2021 har minskat. Utfallen gällande Kulturkvarteret
är inte justerade ännu vilket gör att siffrorna är något avvikande i denna
månadsrapport.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 146 Information: Verksamhetsplan med budget 2022
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

Information om tidsplan och upplägg för verksamhetsplan med budget 2022.
Verksamhetsplanen bereds i december och beslutas i januari.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.

§ 147 Beslut: Sammanträdestider 2022
Ärendenummer: Km 449/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2021 (Ks § 205) att
rekommendera driftsnämnderna att under år 2022 förlägga sina sammanträden
till veckorna 3, 7, 11, 16, 20, 34, 38, 42, 45 och 49. Driftsnämnderna
rekommenderades även att undvika förlägga mötestider på onsdagar samt
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
sammanträden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation tagit fram
ett förslag på sammanträdestider som följer Kommunstyrelsens
rekommendation vad avser sammanträdesveckor. Undantag gäller för maj,
oktober och december där sammanträdena förläggs vecka 21, 41 och 50 för att
bättre synkronisera med årsprocessens stoppdatum och ge utrymme mellan
nämndsammanträdena.
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Förslag till beslut följer Kulturnämndens tradition att sammanträda på
måndagar kl 14.00 med undantag för vecka 16 och 50 då nämnden föreslås
sammanträda torsdagar kl 09.00. Undantag gäller även för vecka 3 då nämnden
föreslås sammanträda på tisdagen kl 14.00.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Ks § 205, 2021-10-12
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att under år 2022 sammanträda kl. 14.00
måndagarna 14 februari, 14 mars, 23 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 10
oktober, 7 november samt kl 14.00 tisdagen den 18 januari och kl 09.00
torsdagarna 21 april och 15 december.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att under år 2022 sammanträda kl. 14.00
måndagarna 14 februari, 14 mars, 23 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 10
oktober, 7 november samt kl 14.00 tisdagen den 18 januari och kl 09.00
torsdagarna 21 april och 15 december.

§ 148 Beredning: Nulägesöversikt 2021
Ärendenummer: Km 293/2021
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

Nämnden har många starka resultat kopplat till de behov som finns inom
ramen för uppdraget. Trots covid-19 har nämnden i hög grad levererat en
mängd tjänster som bidragit till positiva effekter inom fysisk och psykisk hälsa,
folkhälsa, livslångt lärande, demokrati, trygghet etc. Coronapandemin har
bidragit till ökad insikt om nya behov, digitaliseringens och globaliseringens
möjligheter och är viktig lärdom i återgången till ett ”normalläge”. Dessa
lärdomar är en möjlighet för att ta sig an utmaningen med fler
kommuninvånare med nya behov, trots att resurserna ej blir större, och att det
sker effektiviseringar på olika håll. Medarbetarnas flexibilitet och engagemang
är framgångsfaktorer för att säkerställa att grunduppdraget genomförs och att
utvecklingen drivs framåt. För att nå ännu fler och säkerställa att vi även i
framtiden kan tillfredsställa behoven hos dem vi finns till för, behöver vi
hantera våra största utmaningar på smartaste sätt. Genom ständiga analyser ska
nämnden veta vad som ska nyutvecklas, behållas och avvecklas för att kunna
möta dagens och framtidens behov. Prioriterade områden för nämndens arbete
framåt redovisas.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt Kulturnämnden 2021 inspel till 2023, 2021-11-01
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 149 Beredning: Lokalförsörjningsplan 2023-2026
Ärendenummer: Km 434/2021
Handläggare: Marie Hillius
Ärendebeskrivning

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har
tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa förvaltas
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Detta
är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom
lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering och ett
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programnämnden ska varje år, som en del av sin budget- och
verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan som innehåller ett
fyraårigt perspektiv. Denna ligger sedan till grund vid framtagandet för
investeringsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga
behov av lokaler vad gäller volymökningar, nya verksamheter,
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar. I
planen beskrivs även de behov som man kan se idag ur ett åttaårigt perspektiv.
Kulturnämndens lokalförsörjningsplan beskriver förvaltningens behov de
närmaste fyra åren med framåtblick ytterligare fyra år. Lokalförsörjningsplanen
ligger till grund för införandet av Kulturnämndens behov i
lokalförsörjningsplanen för programområdet.
Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan Kulturnämnden 2023-2026, 2021-10-12
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 150 Beredning: Investeringsplan 2023-2026
Ärendenummer: Km 402/2021
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Handläggare: Cecilia Eriksson, Ulf Lindin, Elisabeth Magnusson, Lars
Hilmersson
Ärendebeskrivning

Kulturnämndens investeringsplan för 2023 - 2026 innehåller fem objekt.
I takt med att staden växer har behovet av framtida kultur- och fritidscenter
identifierats i bland annat Södra ladugårdsängen och Varberga. Kultur- och
fritidscenter är ett samarbete mellan verksamheter som tillsammans skapar
mervärden i framförallt närområdet. Genom att flera verksamheter samverkar
ökar det möjliga utbudet genom exempelvis bättre öppettider och fler kulturoch fritidsaktiviteter. Erfarenheter från redan införda kultur- och fritidscentra i
Örebro visar en mer jämställd besöksstatistik i denna form av samarbete.
Örebro kommun avsätter inga årliga medel för konst på allmän platsmark och
de investeringar som gjorts har tillkommit i tillfälliga satsningar. Dessa
satsningar har de senaste åren varit starkt koncentrerad till Örebros stadskärna.
Offentlig konst på landsbygden har inte varit möjlig utifrån den 1%-regeln som
Örebro kommun tillämpar sedan 1968, som är kopplad till byggnation och inte
allmän platsmark. Därför identifieras i denna plan två förslag på
konstinvesteringar på landsbygden.
I planen synliggörs även behovet av underhåll av befintliga konstverk, där
nämnden är i behov av engångskompensation för att finansiera kommande
underhållskostnader.
I nämndens lokalförsörjningsplan 2023 – 2026, har nämnden identifierat ett
flertal behov för såväl administrativa lokaler som verksamhetslokaler.
Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för investeringsplanen men utifrån ett
ansträngt ekonomiskt läge inom kommunen görs valet att inte lyfta in de
enskilda behoven i investeringsplanen.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 151 Beredning: Tillsynsrapport 2021
Ärendenummer: Km 6/2021
Handläggare: Helen Åhlén, Agnes Johansson, Kim Lindberg, Johan Mindelius
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kulturnämnden genomfört
internkontroll enligt Tillsynsplan 2021. Internkontrollen är nämndens tillsyn av
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av
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nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som
genomfördes våren 2020.
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2021”:
1. Efterlevnad av rutiner kring synpunktshantering som ej inkommer till
funktionsbrevlådan
2. Efterlevnad av riktlinjer för representation, personalförmåner och
gåvor
3. Uppföljning av dialog på APT om vad kränkande särbehandling är
Av de granskade tillsynsområdena har två av områdena uppvisat vissa brister
som innebär att rutiner i huvudsak följs, men vissa förbättringsområden finns.
I granskningarna konstateras att förvaltningens medarbetare till stor
utsträckning har kännedom om de rutiner och riktlinjer som finns, men inom
båda områden presenteras förslag till åtgärder. För det tredje granskade
området har inga brister identifierats. I bilaga 2 redovisas samlat vilka åtgärder
som föreslås genomföras samt detaljerat under varje granskningsområde.
Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som
medelhög. Den interna kontrollen bedöms fungera men med mindre
förbättringsbehov. Den interna kontrollen sker med smärre undantag från
kontrollbeskrivningen. Det samlade resultatet för årets redovisade tillsyner
medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som god.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2021 – Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad Kn 202012-07)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 152 Beredning: Tillsynsplan 2022
Ärendenummer: Km 7/2021
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

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 för år 2022. Utifrån den
samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder i en tillsynsplan som
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nämnden ska fastställa. Beslutet ska fattas senast december månad året före
tillsynsåret. Förvaltningens förslag är att granska:
Systematiskt brandskyddsarbete inom verksamhetsprocessen (riskvärde 3).
Granskningen syftar till att få en bild över om verksamheterna arbetar utifrån
det kommungemensamma materialet: ”metodstöd för det systematiska
brandskyddsarbetet”.
Rutin för hantering av leverantörsfakturor inom ekonomiområdet (riskvärde
Granskningen kommer omfatta ett urval av externa fakturor under ett tertial[1]
för år 2022. Kontrollen kommer att granska huruvida konto och andra
koddelar är korrekt hanterade utifrån fakturornas karaktär. I samband med
detta kommer även fakturornas attester att granskas.
Introduktion av nyanställda inom personalområdet (riskvärde 2). Granskningen
syftar till att få kännedom om på vilket sätt förvaltningen arbetar med
kommunens introduktionsrutin för administrativ personal som har möjlighet
till distansarbete.
För övriga områden som identifierades under risk- och väsentlighetsanalysen
ansvarar respektive verksamhetschef för att det arbetet bedrivs i de ordinarie
verksamhetsprocesserna.
Beslutsunderlag

Genomförd riskanalys 2021-05-04 inför Kulturnämndens tillsynsplan, bilaga 1.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 153 Beredning: Nya deltagaravgifter för lägerkollo från
2022
Ärendenummer: Km 137/2020
Handläggare: Ulf Lindin, Maria Nyström
Ärendebeskrivning

Föreningen KFUM Örebro genomför via avtal med Kulturnämnden sedan
2005 lägerkollo med övernattning under sommaren. Kollot är populärt och har
mellan 200–300 barn i kö som blir utan plats varje år.
Deltagaravgifterna är i förhållandevis låga och har varit desamma sedan 2005.
Avgiften för kollo baseras på hushållens inkomst och i uttagningsprocessen går
störst behov först utifrån hushållets ekonomi, vårdnadshavares civilstånd och
andra sociala faktorer som påverkar barnet.
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För att möjliggöra fler kolloplatser föreslås en förändring av deltagaravgifterna.
Förslaget är en låg höjning för de med lägst inkomst för att de ska ha fortsatt
råd att delta på kollo, samt en större höjning för de med högre inkomst, men
ändå till en nivå som anses skälig.
Avgiftsförändringen föreslås gälla även för kollo för både grundskolekollo och
kollo för barn med särskilda behov.
För att förenkla avgiftshanteringen föreslås också färre avgiftsintervall.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 154 Beslut: Remiss - strategi mot hemlöshet
Ärendenummer: Km 389/2021
Handläggare: Karl Jensen
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har tagit emot remissversion av Strategi mot hemlöshet i
Örebro från Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete. Syftet
med strategin är att på en kommunövergripande nivå beskriva Örebro
kommuns strategiska vägval för att förebygga och motverka hemlösheten
lokalt och därmed bidra till en nollvision mot hemlöshet i Örebro.
Beslutsunderlag

Remissversion Strategi mot hemlöshet i Örebro, 2021-07-07
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Yrkande

Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar att nämnden beslutar om ärendet
idag.
Proposition

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden
beslutar om ärendet idag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
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- Remissvar på remissversion av Strategi mot hemlöshet i Örebro överlämnas
till Kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering.

§ 155 Information: Uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM).
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till trivsel och engagemang på
arbetsplatsen. Det påverkar verksamhetsresultat, ekonomi och hur nöjda
kommunens invånare är.
Nämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för att arbetsmiljölagen följs. För
att säkra detta är det viktigt att regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet
fungerar och att vidta åtgärder om så behövs. Uppföljningen ger en indikation
på om investeringar inom arbetsmiljöområdet behöver göras inför kommande
år och därmed finnas med i budgetplaneringen.
Under september skickades en enkät ut till samtliga chefer med personalansvar.
Enkäten har i den mån det varit möjligt besvarats ihop med arbetsplatsens
skyddsombud. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter utgör grundstrukturen för
den årliga uppföljningen.
Resultatet har sammanställts på verksamhets- och förvaltningsnivå och
redovisas för nämnden. Det sammanställda resultatet ligger till grund för
planering och budgetering av kommande års arbetsmiljöarbete inom
förvaltningen.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 156 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Budgetdialog med Programnämnd samhällsbyggnad den 25e och 28e oktober
med samtal kring utmaningar och prioriteringar inom programområdet.
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Träff med stadsrevisionen den 3e november för diskussion av frågor
kring nämndens styrning, budget med mera.
Firande av demokratin som fyllt 100 år, på Kulturkvarteret med utställning
som finns i entrén. Landshövding och chefer m.fl på plats.
Information utifrån parlamentarisk överläggning kring bidragsöversynen.
Underlaget har diskuterats med föreningarna och nu kommer det diskuteras av
politiken. Ytterligare en parlamentarisk överläggning kommer ske och förslaget
kommer innebära en ny modell som är unik för Örebro.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 157 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Arbetsmiljöproblem på Lokalförsörjningsenheten vilket påverkar stödet till
kultur- och fritidsförvaltningen. Frågan ligger hos Kommundirektören.
Gemensamt ledningsforum med ny kommundirektör som lyfte kultur och
fritidssektorn som viktig för hela kommunen.
Utvärdering av Ung peng där regionen går in med halva finansieringen jämfört
med kommunen. Regionen har beslutat i att fortsätta som vanligt två år till
sedan ta upp frågan igen.
Information kring status för organisationsförändringen på förvaltningsnivå.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 158 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Ulf Lindin
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Verksamhetschef för allmänkultur Elisabeth Magnusson informerar;
Genomförd hot- och våldsutbildning för stora delar av medarbetarna inom
verksamhetsområdet Allmänkultur.
Förlängning av Kata Wennberg som tf enhetschef på Örebro konsthall fram
till 31/12-2021.
Ny samlingsutställning - Le Rond Universel, på Örebro konsthall.
Deltagande på ICORN Network Meeting 9-10 nov i Gbg - Konferens för
Nätverket i Sverige för de kommuner som är fristadskommuner.
Inbjudan till en försenad välkomstceremoni att träffa Fristadsstipendiaten
Abdalla Basher 2/12 kl. 18.00 på Örebro konsthall. Mer info kommer.
Information om Kulturnatten 19/11 i Kulturkvarteret som Scenit arrangerar
på uppdrag av Allmänkultur.
Föreningsträff 16/11 på Kulturkvarteret med information om
bidragsöversynen dit 40 personer var anmälda från 22 föreningar.
Verksamhetschef för Fritid ungdom Ulf Lindin informerar;
Fritidsgårdarnas genomförande av besöksenkät på nytt sätt genom Keks
(Kvalité i samverkan).
Två utbildningsdagar nästa vecka med samtliga fritidsledare och chefer i
Kulturkvarteret som Keks håller i utifrån att vi ska gå med i nätverket nästa år.
Höstlovet genomfört med ett antal gemensamma arrangemang i stort och
smått. Planering påbörjad för jullovet.
Medverkan på Landsbygdsnämnd på onsdag för att prata om fritidsgårdarna
efter pandemin.
Kulturskolan hjärta fritidsgård lika med dans. Arbete pågår med att se om
Kulturskolan och fritidsgårdarna gemensamt kan hitta ett arbetsätt där
kulturskolan kan hjälpa fritidsgårdarna att utveckla dansverksamheten.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 159 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 485/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 211007-211103 anmäls till nämnden via
Meetings.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut perioden 211007–211103
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 160 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 486/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Postlista 211007-211104
Nyhetsbrev från ICORN, 2021-10-28
Protokoll samverkan, 2021-11-01
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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