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Nina Glimvall, verksamhetschef
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Tina Ekblom, ekonom
Josiane Saade, planerare
Helen Åhlén, administrativ samordnare

§§ 1-12
§§ 1-12
§§ 1-12

Paragraf 1-12

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 23 januari 2017

Behcet Barsom, ordförande

Börje Ström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 januari 2017.

§ 1 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Börje Ström (L)
Ersättare: Kåge Svensson (V)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Börje Ström (L)
Ersättare: Kåge Svensson (V)

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

§ 3 Beslut: Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Km 421/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden står inför ett år fyllt av utmaningar. Inom befintliga ramar
och med hänsyn till god ekonomisk hushållning ska Kulturnämnden klara
uppsatta mål, och därmed bidra till Örebro kommuns utveckling mot att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna spelar medarbetarna och
cheferna inom Kultur- och fritidsförvaltningen en stor roll, då de ansvarar för
verksamheten och samverkar med andra.
Det är viktigt att Kulturnämnden verkar för hållbar utveckling socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Genus- respektive barnperspektivet finns
närvarande i allt.
Fortsatt hantering av verksamhetsplan med budget 2017 behöver mer
ingående belysa de konsekvenser som kan uppstå. Det gäller såväl juridiska
och ekonomiska som personalmässiga effekter men även effekterna för
målgrupperna.
Förbättringsarbetet gällande investeringsprocessen ska utvecklas gemensamt
inom programområdet.
Beslutsunderlag
- Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Kulturnämnden fastställs.
2. Kulturnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2017 med 1 100 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Börje Ström (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till Verksamhetsplan
med budget 2017 till förmån för Liberalernas egen, till Kommunfullmäktige
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inlämnade, välfärdsbudget för Örebro kommun 2017.
Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Lennart Carlsson (M) yrkar avslag
på förvaltningens förslag till Verksamhetsplan med budget 2017 till förmån
för Moderaternas eget, till Kommunfullmäktige inlämnade, budgetförslag.
Kåge Svensson (V) och Tore Mellberg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets
budgetförslag för programområde Samhällsbyggnad.
Anna Uhlin Landh (MP) yrkar på att nämnden ska besluta att anta
Miljöpartiets budgetförslag för Kulturnämnden 2017.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till Verksamhetsplan
med budget 2017 till förmån för Sverigedemokraternas eget, till
Kommunfullmäktige inlämnade, budgetförslag.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer förslagen under proposition och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Kulturnämnden fastställs.
2. Kulturnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2017 med 1 100 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson
(M), Kåge Svensson (V), Tore Mellberg (V), Helena Ståhl (SD) samt Anna
Uhlin Landh (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
budgetförslag.

§ 4 Beslut: Bidrag till studieförbunden 2017
Ärendenummer: Km 194/2016
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman
fördelas sedan mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell
som bygger på statens fyra syften med stöd till folkbildningen. Denna
fördelningsmodell utgår från ett grundbidrag, antal genomförd verksamhet i
kommunen samt antal timmar.
Beslutsunderlag
- Ansökningar från studieförbund
- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till studieförbunden 2017" (2016-10-24)
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- Beräkning bidrag studieförbunden i Örebro 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att folkbildningen beviljas bidrag för 2017 enligt
sammanställning.
2. Medel tas ur budgeten för bidrag till studieförbunden.
Yrkande
Börje Ström (L) yrkar på att Kulturnämnden avsätter en total summa på 5 734
500 kronor till studieförbunden 2017 varav 300 tkr som ökat grundbidrag och
100 tkr till folkbildning inom kulturområdet på fritidsgårdarna.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
förvaltningens förslag samt Börje Ströms (L) förslag. Ordförande Behcet
Barsom (KD) ställer dessa under proposition och finner att nämnden beslutar
i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att folkbildningen beviljas bidrag för 2017 enligt
sammanställning.
2. Medel tas ur budgeten för bidrag till studieförbunden.
Reservation
Börje Ström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget inlämnat
yrkande.

§ 5 Beslut: Kulturföreningsbidrag 2017
Ärendenummer: Km 337/2016
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av kulturföreningsbidrag till
föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande
år.
För 2017 har 24 föreningar ansökt om kulturföreningsbidrag. Två föreningar
har ett treårsavtal 2016-2018. Tre föreningar är nya sökande föreningar. Fem
föreningar önskar flerårsavtal med Kulturnämnden.
Beslutsunderlag
- Inkomna ansökningar om kulturföreningsbidrag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturföreningsbidrag 2017" (2016-10-20)
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- Förvaltningens förslag kring fördelning av kulturföreningsbidrag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturföreningsbidrag för 2017 fördelas enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Börje Ström (L) yrkar på att Kulturnämnden avsätter en total summa på 7 066
000 kr till kulturföreningarna 2017. Den föreslagna fördelningen finns
angiven i inlämnat yrkande.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
förvaltningens samt Börje Ströms (L). Ordförande Behcet Barsom (KD)
ställer dessa under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturföreningsbidrag för 2017 fördelas enligt förvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Börje Ström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget inlämnat
yrkande.

§ 6 Beslut: Delegationsförteckning 2017
Ärendenummer: Km 479/2016
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill
säga uppdrar åt någon att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.
Varje nämnd beslutar inom de ramar som lagen medger om vilka beslut i
ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras. Om nämnden vill
delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Nämnden kan när som helst
återkalla en delegering, men fattade beslut gäller på samma sätt som om
nämnden själv har fattat dem.
Delegationsförteckningen är det dokument där delegerade ärenden finns
samlade. Förteckningen ska vara ett levande dokument som förvaltningens
medarbetare följer. Det är verksamhetschefernas ansvar att se till att
medarbetarna har kännedom om aktuell delegationsförteckning. Eftersom
förvaltningens verksamheter är föränderliga är det lämpligt att årligen se över
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delegationsförteckningen.
Beslutsunderlag
- Delegationsförteckning för Kulturnämnden 2017
- Tjänsteskrivelsen "Delegationsförteckning 2017" (2017-01-03)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2017.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2017.

§ 7 Beslut: Attestförteckning 2017
Ärendenummer: Km 483/2016
Handläggare: Josef Ibrahim Norell, Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Enligt den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) ska den ekonomiska
redovisningen ske enligt god redovisningssed och en tillräcklig ekonomisk
kontroll ska upprätthållas i kommunen. Kommunen ska kännetecknas av god
affärssed och god betalningsmoral. Respektive nämnd har ett helhetsansvar
för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde.
Attest är ett skriftligt intygande om att kontrollen är utförd. Alla transaktioner
måste omfattas av minst två attester. Beslutsattestanten är huvudansvarig för
transaktionen.
Det finns fyra attestbegrepp som svarar för varsitt moment i kontrollen av
den ekonomiska transaktionen: (1) fakturaattestant, (2) granskningsattestant,
(3) beslutsattestant samt (4) behörighetsattestant.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Attestförteckning 2017" (2017-01-03) med bilaga
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2017 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2017 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).
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Beslut
Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2017 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2017 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).

§ 8 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 9 januari 2017. Information lämnas bland annat om
Kulturtinget 2017 som äger rum i Uppsala 8-9 mars 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 9 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om branden på Karlslunds herrgård.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 10 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 7/2017
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.

§ 11 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 8/2017
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.

§ 12 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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YRKANDE/RESERVATION
2017-01-18

KULTURNÄMNDEN
Ärende nr 3: Km 421/2016
VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2017
I Liberalernas välfärdsbudget Liberala ramar för Örebro 2017 som
tidigare lagts fram i Kommunfullmäktige redovisas ett eget program
inom kulturområdet. Beskrivningen av vår kulturpolitik i Liberala
ramar är nära knutet till verksamheter inom kulturnämnden. I
motsats till förvaltningens förslag på stora besparingar gör
Liberalerna en uppräkning av ramen för kulturnämnden med 4,6
mnkr. Vi avvisar förvaltningens förslag att hantera omprövningskrav
och politiska prioriteringar.
Liberalerna yrkar därför avslag på förvaltningens förslag till
Verksamhetsplan med budget till förmån för egen, i
Kommunfullmäktige tidigare lagd välfärdsbudget - Liberala
ramar för Örebro 2017 - och redovisar i bifogade uppställning
våra förslag som avser kulturnämndens verksamhetsområde.

Om Liberalernas förslag faller i Kulturnämnden är detta tillika
en reservation till förmån för eget yrkande.

Börje Ström (L)

Bifogas
Med yrkandet bifogas
•

Detaljbeskrivning av siffror som rör våra förslag för
kulturnämnden och Liberalernas förslag i kulturnämnden till
förbättrat kulturliv under 2017.

•

Liberala ramar för Örebro 2017

Liberalernas ramförstäkning i
Kulturnämndens Verksamhetsplan
med Budget 2017 (tkr)

Kulturprojektmedel
Kulturföreningarna

300
1000
Kompensation tidigare spar samt kultur på fritidsgårdar
300 + 100

Studieförbunden

400

Områdesgrupperna kultur
Hjalmar Bergmanteatern scenteknik
Konsthallen

450
400 Belysning 150 samt orkesterdike 300
400 MU-avtal 100 samt konstnärliga rådet 300
500
300
400
300
300

El Sistema utökning
Förstärkning dansområdet
Medieanslaget allmänt
Medieanslaget landsbygd
Tegelhuset tjänst halvtid
Totalt

4600

Liberalernas förslag till ett förbättrat kulturliv under 2017:
•

Ge kulturföreningarna höjda bidrag och långsiktiga och hållbara förutsättningar genom avtal.

•

Återställ studieförbundens bidragsnivå samt bidrag för kultur på fritidsgårdar.

•

Öka stödet för kultursatsningar i områdesgrupperna.

•

Ge biblioteken i både stad och landsbygd ökade resurser för medier.

•

Öka resursen till Örebro Konsthall för MU-avtal och deltidstjänst intendent konstnärliga
rådet.

•

Förbättring av scenteknik och orkesterdike för musikal och operaföreställningar.

•

Utreda förutsättningarna för konstmuseum och stadsmuseum i samarbete med Region
Örebro Län.

•

Stöd till halvtidstjänst Tegelhuset Odensbacken.

•

Utökning av Kulturskolans El Sistema-satsning.

•

Förstärkning dansområdet

Utdrag: Programområde Samhällsbyggnad
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Liberalernas Örebro

I ett liberalt Örebro står individen och hennes drömmar i centrum. Vi är alla unika och har därför olika idéer om vad ett gott liv innebär.
För oss är det därför viktigt att varje människa får möjligheten och rättigheten att forma sin egen
framtid och att växa till sin fulla potential.
Människor som vill utvecklas och skapa nytt ska ha chansen att göra det i Örebro. För dem ska
politiken riva så många hinder som möjligt.
Men redan när vi föds finns det omständigheter som påverkar vår chans till ett gott liv. Det kan
handla om bakgrund och kön, vår hudfärg eller funktionsvariationer. Kort och gott: Vi föds med
ojämlika möjligheter att forma vårt eget liv.
För oss Liberaler är det här samhället kommer in. I vårt Örebro ska politiken stå upp för allas lika
värde, utjämna skillnader och skapa möjlighet till förbättringar.
Vår vision och berättelse utgår från några grundläggande värden som är mycket viktiga för varje
liberal.
Individen i centrum
I varje människa ser vi unika egenskaper och möjligheter. Och vi har stark tilltro till varje människans förmåga att själv forma sitt eget liv. Därför är det främst individen som är i centrum för vår
politik, inte familjen eller andra grupperingar.
Mångfald och jämlikhet
För oss liberaler är olikheterna mellan människor en tillgång. Varje människa ska därför kunna
vara sig själv, stå lika inför lagen och ha rätt att växa upp i ett samhälle fritt från förtryckande
normer.
Medkänsla och ansvar
För oss är medkänsla, ansvar och solidaritet med din medmänniska en självklarhet. Ska vi bygga
tillit och gemenskap i samhället måste vi ta ansvar för mer än oss själva. Det gäller både i Örebro
och vidare ut i världen.
Rättvisa utan glastak
I vårt Örebro hämmar vi inte människor som når långt av egen kraft. Hellre skapar vi möjligheter
som gör att alla, oavsett startpunkt, kan nå så långt som just de har förmåga till.

I vår vision av ett liberalt Örebro är du fri att förverkliga alla dina drömmar så
länge du inte hindrar din medmänniska från att göra detsamma.

Liberalerna – Välfärdsbudget för Örebro kommun 2017
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Samhällsbyggnad

6.1 Inledning
Örebro är en fantastisk stad. Liberalerna värnar ideella krafter och gott entreprenörskap.
Örebro har enorma möjligheter att utvecklas som en stark mellansvensk regionhuvudstad
med ett rikt utbud av företag, av service och handel, av utbildning på många olika nivåer,
av kultur och fritidsaktiviteter. Örebro ska vara en framgångskommun när det gäller ett
framsynt klimat och miljöarbete.
Vi liberaler vill prioritera och underhålla det som kommunen har ansvar för inom samhällsbyggnadsområdet till förmån för nyinvesteringar i onödiga projekt som skapar ännu
mer driftskostnader och underhållskostnader.
För att skapa dessa möjligheter krävs en framsynt kommunledning, som tillsammans med samhällets andra
aktörer arbetar för att Örebro ska utvecklas. Kommunen ska inte ta över andra aktörers arbete. Örebro
kommun ska vara en medspelare, där näringsliv, organisationer och enskilda tar det stora ansvaret för det
lokala samhällets utveckling.
Grönytor och byggnation
Vi vill bevara parker och grönytor som är så viktiga för medborgaren, speciellt i högt exploaterade områden. Vi ser framför oss att den biologiska mångfalden är hotad om man inte arbetar insiktsfullt. Vi ska ha
en klart medveten strategi för att säkra vår gemensamma miljö.
Liberalerna tror på att bygga högt i city men också på att hela Örebros yta måste utökas och att landsbygden måste ses som möjlig att bo och driva företag i.
Fiber och bra datainfrastruktur
Alla ska ha tillgång till fiberuppkoppling. Detta är något som hela Örebro ska erbjudas. Vi menar att landsbygden är starkt eftersatt i fiberfrågan
Vi vill införa en Fiber-till-landsbygden-garanti och uppdraget ska ombesörjas av Stadsnät.

6.2 Bygg/Miljö
Bygg hållbart, klimatsmart och estetiskt!
Liberalerna vill ha en genomtänkt förtätning av stadsbilden och skapa miljömässiga vinster. Parker och
grönområden ska inte användas för byggnationer. Det är också viktigt att bygga estetiskt. Vi vill införa en
medveten arkitekturpolicy. Örebro ska tillsammans med byggandets alla aktörer, vara internationellt uppmärksammat för arbetet med stadsbyggnadsfrågor. Staden ska karaktäriseras av blandbyggnation anpassad
till stadsplaneringens förutsättningar.
Liberalernas förbättringsförslag:
•
•
•

Bygga hållbart och klimatsmart.
Införa en medveten arkitekturpolicy.
Värna om parker, grönområden och odlingsmark.

Liberalerna – Välfärdsbudget för Örebro kommun 2017
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•
•
•

Skapa flexibilitet avseende exploatering på strandnära tomter och attraktiva naturnära områden
för att låta landsbygden blomstra.
Göra uppföljning på hur strandskyddsreglerna tillämpas.
Förenkla avstyckning av större tomter.

6.3 Teknik
Kommunen ska hålla service gentemot Örebroarnas breda behov. Staden ska vara framkomlig för alla oavsett deras möjlighet att röra sig. Både för boendet och näringslivet behövs god framkomlighet, tillräckligt
med parkeringar och stora ytor för aktiviteter och möten. Liberalerna prioriterar säker framkomlighet både
sommar som vinter och prioriterar detta före estetiska vägomläggningar.
Liberalerna vill också skapa bättre förutsättningar för att medborgarna ska, på ett smartare sätt, kunna
följa sina anmälda fel till kommunens olika system som individen är kopplad till såsom vatten och avloppsanläggningarna.
I dag har man ytterst dålig kontroll på sina anmälda fel. Under många år har ett stort eftersatt underhåll
skapats. Vi vill prioritera så att akuta avbrott förhindras. Vi vill satsa på stora infrastrukturella förbättringar
för att minska de problem som i dag upplevs och som förväntas komma.
Trygghetsskapande åtgärder för individen är centrala frågor som vi liberaler värnar. Det innebär fler upplysta områden nattetid och extra bevakning på speciellt utsatta ställen så som till exempel tunnlar, skolor
samt andra områden.
Väg och asfalt
Örebro kommun lider också av ett eftersatt underhåll av asfaltsbeläggning. Potthållsgaranti finns och fungerar väl och medborgarna får bra service. Det vi dock ser är att denna garanti har skapat ett glapp i det ordinarie underhållet av hela vägytan.
Liberalerna vill att tekniska förvaltningen får i uppdrag och budgetförutsättningar att, inom 5 år, utreda
vägnätets kondition. Efter denna utredning sätts en prioritetsordning för att, där så erfordras, få nya beläggningsskikt på plats i hela Örebro.
Liberalerna tänker på alla individer i samhället. Men vi tänker lite extra på de mest utsatta i trafiken: barn,
äldre och de med funktionsvariationer. Vi vill skapa målmedvetna trafiklösningar som ger välfungerande
lösningar för att trygga alla i trafiken.
Miljövänligare belysning av staden
Liberalerna vill också vara med och aktivt arbeta mot de satta klimatmålen. Vi föreslår därför att all gatubelysning som kommunen hanterar, ses över och byts till mer energieffektiv belysning med bättre ljusflöde
än dagens belysning. Detta för att både spara kWh-timmar och öka tryggheten under de mörka timmarna
Vatten och avlopp
Utbyggnaden av VA-området är positiv. Vi anser dock att underskottet, som skapats under många år avseende utbyggnaden, inte ska rendera chockhöjningar av VA-taxan, utan ska tas inom befintlig budget genom omfördelningar och nya prioriteringar avseende underhåll.
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Liberalernas förbättringar inom Bygg/miljö och teknik:
•
•
•
•
•

Införa en Fiber-till-landsbygden-garanti.
Öka trygghetsfaktorerna genom extra bevakning i olika former på de mest utsatta ställena.
Se över hela Örebros belysning på allmän plats.
Skapa förutsättningar för att underhålla vägnät och andra viktiga infrastrukturella delar inom
Örebro kommun.
Förbättra rutiner vid anmälda fel till kommunen så individens insyn ökar.

6.4 Kultur
Ett starkt kulturliv är förutsättningen för ett gott samhälle. Kulturen är kittet som sammanfogar samhället och ett grundelement i begreppen livskvalité och mänsklig välfärd. En
livskraftig kulturmiljö är en viktig faktor för samhällets utveckling och möjligheter att attrahera människor och näringsliv. Örebro är en fantastisk kommun och förtjänar ett rikt
kulturliv.
Liberal kulturpolitik
Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Kulturpolitikens uppgift är att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för individens bildning - inte att styra kulturen.
Ett öppet samhälle behöver litteratur, konst och andra kulturella uttryck som provocerar och utmanar. Därför ska den konstnärliga friheten värnas. Kulturens egenvärde ska erkännas men också dess ekonomiska och
samhälleliga betydelse. Kultur ska ta större plats i skolan genom att de estetiska lärprocesserna stimuleras.
Det civila samhällets rika föreningsliv är en viktig grogrund för kulturens utveckling. Föreningslivets engagemang ska bejakas och ges förutsättningar att klara sitt viktiga uppdrag. Mångfalden av kulturuttryck ska
gynnas. Nya former för kulturintegration ska sökas för att medverka till social hållbarhet.
Kommunal plattform för kulturen
Det saknas idag en kommunal plattform för kulturfrågor inom kommunen. Då kulturpolitiken genomsyrar
alla programområden inom Örebro kommun behöver kommunens olika förvaltningar och nämnder samverka i en gemensam handlingsplan och organisation för implementering och genomförande av kulturpolitiken samt för generell utveckling när det gäller kulturfrågorna.
Bättre förutsättningar för kulturinstitutioner
Skapa bättre förutsättningar för våra kulturinstitutioner för att kunna samverka med kulturskolan och fria
grupper, tillvarata och utveckla både de verksamma yrkesutövarna och de nya unga talangerna i kulturlivet.
Kulturföreningar och områdesgrupper
Kulturföreningarna bidrar till att öka människors livskvalité och frigör deras skaparkraft. Inför tydliga och
lättillgängliga regler för bidragsgivning. Förbättra dialogen med både föreningar och aktiva. Ge dem långsiktiga och hållbara förutsättningar genom avtal. Skapa jämställda förutsättningar för flickor och pojkar att
delta. Kulturprojektbidrag och kulturföreningsbidrag behöver höjas. Områdesgruppernas verksamhet ska
värnas och utvecklas.
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Nytt bibliotek och nya kulturlokaler
Kulturskolan och biblioteket måste ha nya lokaler. Kulturskolans lokaler är inte brandsäkra och biblioteket
klarar inte framtidens behov. Bibliotek och kulturskola är brett förankrade i kommunen och viktiga för en
stor allmänhet. Samarbetet mellan Länsmusiken och Kulturskolan gällande både spets och bredd kan
komma till stånd genom närhet och gemensamma ytor. När det gäller projektet med ett kulturkvarter, är
Liberalernas grundinställning positiv, men vi vill se planer för verksamheten samt trovärdiga ekonomiska
kalkyler innan vi tar slutgiltig ställning.
Utöka Kulturskolans El Sistema-satsning
Kulturskolan behöver nå ut till nya barngrupper. Därför bör nuvarande El Sistema-projekt i Oxhagen
fortsätta samt utvidgas till fler stadsdelar. Grundfinansiering genom sociala investeringsfonden.
Biblioteken
Ökat anslag för bokinköp och andra media. Värna stadsdelsbiblioteken. Planera för fler integrerade folkoch skolbibliotek.
Studieförbunden
Liberalerna ser studieförbunden som en unik resurs i det folkbildningsarbete som är grunden för förståelsen
av demokrati. Därför skall de värnas och inte drabbas av nedskärningar utan kompenseras för tidigare
neddragningar av sitt grundbidrag.
Konsthallen
Införande av ett avtal för att ge medverkandeersättning vid konstutställningar (MU-avtalet). Åtgärder för
arbetsmiljö och tillgänglighet i konsthallens lokaler. Det planerade konstnärliga rådet för offentlig utsmyckning inom Örebro Kommun skall ges resurser för sitt arbete. Den arkitekturkompetens som knyts till
rådet ges i uppgift att utarbeta en arkitekturpolicy för stadsbilden och dess utveckling. Rådet ingår i konsthallens uppdrag.
Ta vara på Hjalmar Bergman-teatern för musikal och operaföreställningar
Låt Hjalmar Bergman-teatern bli en gemensam resurs för scenkonst på olika nivåer. Renovera och utöka
orkesterdiket för musikal och operaföreställningar.
Mer samverkan med Region Örebro Län i kulturfrågor
Örebro kommun saknar både konstmuseum och stadsmuseum. Liberalerna vill att kommunen inleder ett
samarbete med Region Örebro län och Länsmuseet för att förverkliga detta. Vi vill också i samverkan med
regionen skapa större bredd inom professionell dans genom att omfördela nuvarande riktade medel.
Öka den kulturella tillgängligheten på landsbygden
Liberalerna vill att den kulturella tillgängligheten stärks på landsbygden. Ett levande kulturliv, genom kulturskolor, bibliotek, bildningsverksamhet och digitalt kulturutbud har en avgörande betydelse för val av boendeort och utveckling av bygder. Äldres behov av kultur skall uppmärksammas.
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Liberalernas förslag till ett förbättrat kulturliv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa enkommunal plattform för kulturfrågor inom kommunen
Skapa bättre förutsättningar för våra kulturinstitutioner för att kunna samverka i kulturlivet
Ge kulturföreningarna och studieförbunden höjda bidrag och långsiktiga och hållbara förutsättningar genom avtal.
Värna och utveckla områdesgrupperna.
Ge biblioteken ökade resurser.
Öka resursen till Örebro Konsthall.
Ta vara på Hjalmar Bergman-teatern som gemensam resurs för scenkonst. Använd teatern för
musikal och operaföreställningar.
Utreda förutsättningarna för konstmuseum och stadsmuseum i samarbete med Region Örebro
Län.
Samverka med Region Örebro Län för att skapa större bredd inom professionell dans.
Öka den kulturella tillgängligheten på landsbygden för alla åldrar.
Utöka Kulturskolans El Sistema-satsning.

6.5 Fritid och idrott
En stor del av livet är utanför arbetsplatsen, skolan och hemmet. Därför behöver kommunen bidra med att
skapa miljöer, som lämpar sig för fritidsaktiviteter. Genom att satsa på fritidsaktiviteter för alla, unga som
gamla och oberoende var i staden man bor, kan vi som helhet få en friskare och gladare stad. Detta ska ske
i samverkan med föreningslivet. För fritidsområdet är föreningarna bärarna av de breda möjligheterna. Vi
respekterar föreningslivets roll och vill skapa långsiktigt förståbara strukturer i vårt arbete med den ideella
sektorn och dess ansvariga.
Det är viktigt att man kan aktivera sig som vuxen även, om man inte är medlem i någon förening. Friluftsplatser och löparspår är en del i att öka möjligheterna till att aktivera sig spontant, när man själv har tid för
det. På grund av att vi lever längre än förr ska vi inte glömma de årsrika som inte aktiverar sig på samma
nivå som de en gång gjorde. Om vi vill att den årsrika befolkningen ska kunna arbeta och klara sig själva
längre, måste kommunen göra insatser, som riktar sig till deras behov. Det är även viktigt att de här platserna finns i närområdet, då många inte kan förflytta sig längre sträckor. Det är viktigt ur ett miljöperspektiv
och det kan även uppmuntra folk att aktivera sig mer om andra i deras närhet gör det.
Idrottsanläggningar
Kommunen måste få till ett bättre helhetsperspektiv för all idrott i Örebro. Vi behöver fråga idrotten i
Örebro vad de själva ser för potentiella eftersatta områden och vad de behöver för att staden ska fortsätta
utvecklas i en positiv riktning för idrotten. Om idrotten ska kunna ta plats i samhället som nyttogörare behöver den utrymme. Det gäller både inomhushallar och utomhusanläggningar. Idag börjar det bli svårt för
olika idrotter att både hitta hallar, som passar till deras aktivitet, och tider då hallar inte redan är bokade.
Idrottsplatser är ofta dyra investeringar när det gäller att bygga nytt. Därför bör man ta till vara de platser
som redan finns genom att renovera och utöka möjligheterna till att idrotta där. Vi behöver också söka nya
samarbetsformer med föreningar och näringslivet för att klara behovet av anläggningar i Örebro.
Jämlikhet är viktigt inom idrotten, såväl som i samhället, därför bör kommunen se till att ingen idrott missgynnas eller blir eftersatt på grund av dess utförare eller mediala popularitet. Vi vill skapa jämställda förut-
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sättningar för flickor och pojkar att delta genom ett genusmedvetet arbetssätt. Flickor och kvinnor ska inte
behöva betala mer än pojkar och män för sitt deltagande i idrott.
Elitidrott
Elitidrott är viktig ur flera aspekter. Bland annat ur förebildperspektiv men också utifrån att den marknadsför Örebro och är underhållning. Alla idrotter och sporter har inte samma ekonomiska förutsättningar. Vissa behöver mer stöd från kommunen än andra. Det finns ingen anledning för kommunen att stötta verksamhet som bör klara sig på egna ben i ekonomiskt avseende. När det gäller elitidrott får det inte bli en
tävling kommuner mellan om vem som ger störst andel offentliga medel till sina hemmalag. Därför måste
elitidrotten samarbeta mer med näringslivet för att hitta gångbara ekonomiska lösningar där de delar behov av marknadsföring och nationell spridning. Liberalerna vill se tydligare sponsringsavtal med elitidrotten.
Liberalernas förslag till förbättrad fritid och idrott:
•
•
•
•
•
•

Arbeta för att varje stadsdel ska ha likvärdiga möjligheter till fritidsaktiviteter.
Utöka möjligheterna för spontan träning på individens villkor.
Skapa möjligheter för årsrika att aktivera sig på den nivå de vill och kan.
Investera i fler mindre idrottshallar i kommunen för att ge mer utrymme till all idrottsverksamhet
samt rusta upp och utveckla områden som idag är eftersatta.
Säkerställa att alla idrotter behandlas likvärdigt oberoende av utövare.
Skapa jämställda förutsättningar för flickor och pojkar att delta i idrott och fritidsaktiviteter.

6.5 Ekonomi
Sifferprioriteringar SB 2017 (tkr)
Trygghetsåtgärder
Idrottsanläggningar o motionsspår
Kultur civilsamhälle; föreningar och studieförb.
Kultur områdesutveckling stad och landsbygd
Bibliotek och biblioteksmedia
Miljö och Klimat

9 000
1 800
1 600
1 800
1 800
1 000
1 000

Liberalerna – Välfärdsbudget för Örebro kommun 2017

!39

SAMHÄLLSBYGGNAD
Ram 2016
Justeringar inför 2017
Överfört resultat nämnd 2016
Extra AFA tillväxt
Engångsmedel lokalöversyn MEX
Nytt flextrafikområde engångsbelopp
Avveckling av programnämnd
Sammanslagning av BN o MN
Ökad skötsel, park och gata
Konstgräs
Odlingslotter
IT-satsning
Idrottshuset hyresökning
Volymökning kostnader av investering
Volymökning kostnader av investering
Eyra 2,0 omklädningsrum Etapp 1 o 2, bandy
Konserthuset, infrastruktar
Partnerskap sommarktiviteter, förlängning
Partnerskap sommarktiviteter
Förstärkning partnerskap i sociala aktiviteter
Övrig förstärkning av SB
Open Art
Integrationsinsatser
Kulturaktiviteter, kulturskola för Perrongen
Småbåtshamn, driftbidrag macken
Förstärkning fritidsgårdar
Flytt av medel för flygplats till kom.gemens.
Flytt av anslag för tjänst från KSF/HUT
Flytt av anslag för tjänst till KSF myndighet
Tegelbruket
Avveckling av kommunal fotbollsklubb
Justering förändrad internränta
Effektiviseringskrav
Satsningar se ram på SB avsnittet
Överhäng löneöversyn 2015
Löneöversyn 2016
Ram 2017

602 912
−2 835
−664
−50
−100
−2 000
−2 000
−1 000
900
100
−1 200
500
10 000
−5 000
2 600
1 100
2 000
−2 000
3 500
−110
2 500
5 000
600
300
1 500
−12 045
716
−308
−400
−850
−9 506
−12 000
9 000
2 269
5 851
599 280
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Yrkande

Ärende 3
Ärendenummer: Km 421/2016
”Beslut: Verksamhetsplan med budget 2017”

Kulturnämnden
Örebro kommun
18 januari 2017

Ett rikt kulturliv
Ett rikt kulturliv är viktigt för Örebro. Det skapar ett mervärde för medborgarna och
attraherar besökare, vilket genererar intäkter till såväl kommunen som näringslivet.
Örebro kommun ska främja ett aktivt kulturliv genom att vara generös med
tillståndsgivning vid olika arrangemang, förutsatt att de uppfyller kommunens
miljömässiga och etiska riktlinjer.
Kommunen kan vara med och arrangera eller sponsra kulturella evenemang med
skattemedel. Detta ska dock ske med aktsamhet då det inte faller inom ramen för
kommunens kärnuppdrag och tar resurser från örebroarnas välfärd.
Open Art är ett exempel på ett lyckat arrangemang där kommunen bidrar till
genomförandet med skattemedel. För att begränsa den ekonomiska belastningen på
medborgarna och samtidigt bibehålla evenemangets attraktionskraft och höga kvalitet
ser Nya Moderaterna gärna att Örebros näringsliv i större utsträckning tar över det
utvecklingsmässiga och ekonomiska ansvaret för arrangemanget. Det skulle öppna upp
för nya infallsvinklar och nätverk som kan skapa fortsatt relevans för utställningen.
Föreningslivet är en viktig del av det civila samhället i Örebro. Engagemanget från
ideella krafter skapar utveckling och sammanhållning. Nya Moderaterna vill att Örebro
ska ha ett starkt och självständigt föreningsliv.
I vissa fall kan det vara befogat för kommunen att stötta enskilda föreningar och
aktiviteter med skattemedel. Det är viktigt att de föreningar som får ta del av
medborgarnas skattepengar främjar en god lokal samhällsutveckling och delar
grundläggande demokratiska värderingar.
Nya Moderaterna vill att Örebro kommun regelbundet granskar de bidragsfinansierade
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att kommunala skattemedel används på ett
korrekt sätt. Skattemedel som betalas ut till ett särskilt projekt med en viss målgrupp ska
utnyttjas för det ändamålet och komma den målgruppen till del. Upptäcks
oegentligheter ska kommunen omedelbart avbryta utbetalningar till den berörda
föreningen. Vi vill även att Örebro kommun ser över möjligheterna att kräva tillbaka
bidrag som använts i ett annat syfte än vad de utbetalades för.

Föreningslivet ska vara tillgängligt för alla medborgare och komma alla till del. Nya
Moderaterna vill att kommunens regelverk för föreningsbidrag inkluderar ett
jämställdhets- och HBTQ-perspektiv samt ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar:
att

avslå förvaltningens förslag till budget och anta Nya Moderaternas budget
för 2017.

För Nya Moderaternas grupp i Kulturnämnden,

Hossein Azeri (M)

YRKANDE/RESERVATION
2017-01-18

KULTURNÄMNDEN
Ärende nr: 4 Km 194/2016

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND 2017
Studieförbunden i Örebro gör en viktig insats för att främja
kulturaktiviteter i Örebro Kommun. Därför har man under många
år haft ett grundbidrag som fördelats efter en särskild, av
studieförbunden godkänd fördelningsmodell.
Grundbidraget sänktes 2013. Samtidigt togs ett särskilt uppdrag att
bedriva folkbildningsverksamhet inom kulturområdet på
fritidsgårdarna bort. Liberalerna anser att studieförbunden inför
2017 skall kompenseras både för tidigare neddragning samt återfå
uppdraget på fritidsgårdarna och därigenom ges möjligheten att
själva ta initiativ till olika kulturverksamheter. Detta skall ske efter
samråd med fritidsgårdarna. Efter årets slut skall nämnden få
återrapport om de verksamheter som bedrivits.

Börje Ström, Liberalerna
yrkar
-

att Kulturnämnden avsätter en total summa på 5 734 500
till studieförbunden 2017 varav 300 tkr som ökat
grundbidrag och 100 tkr till folkbildning inom
kulturområdet på fritidsgårdarna. Finansieringen ingår
som del i ärende 3, Verksamhetsplan med budget 2017.

-

Om Liberalernas förslag faller i Kulturnämnden är detta
tillika en reservation till förmån för eget yrkande.

YRKANDE/RESERVATION
2017-01-18
KULTURNÄMNDEN
Ärende nr: 5 Km 337/2016

KULTURFÖRENINGSBIDRAG 2017
Liberalerna värnar föreningslivet. Vi ser det som en av det civila
samhällets grundstenar. Kulturföreningarna bidrar till att öka
människors livskvalité och frigör deras skaparkraft. Därför ska de
uppmärksammas och uppmuntras. Liberalerna vill därför att
ytterligare 1 000 tkr utöver förvaltningens förslag tillförs
kulturföreningarna. Under en följd av år har ingen uppräkning av
ramen för kulturföreningarna skett. Detta har i praktiken inneburit
reduceringar.

Börje Ström, Liberalerna
yrkar
- att Kulturnämnden avsätter en total summa på
7 066 000 kr till kulturföreningarna 2017 .
Finansieringen ingår som del i ärende 3,
Verksamhetsplan med budget 2017.

Om Liberalernas förslag faller i Kulturnämnden är detta
tillika en reservation till förmån för eget yrkande.

Bifogas
Med yrkandet bifogas detaljbeskrivning och siffror som rör våra
förslag för kulturföreningarna.

Kulturnämnden

Bilaga ärende 5 Kulturföreningsbidrag 2017
Liberalernas förslag till fördelning

Kulturföreningar
Prioritet 1
Nya teatern verksamhet
Nya teatern hyra
Vintrosa missionsförs. Musikskola
Betelkyrkans musikskola
Dockteaterhuset
Fröjdans
Teatervalvet

800 000
1 265 000
85 000
600 000
60 000
25 000
70 000

Prioritet 2
Teater Martin Mutter

1 800 000

Prioritet 3
Prioritet 4
Kollektivverkstan KKV
Örebro kammarmusikförening
Örebro Läns grafikgrupp ÖLG
Föreningen Konstbunkern
Örebro konstskolas vänner
1
Felan
Örebro folkdansgille
Arkiv Centrum Örebro Län
Örebro släktforskare

170 000
10 000
130 000
100 000
300 000
0
7 000
248 000
6 000

Prioritet 5
Örebro Riksteaterförening
Örebro Jazz & Blues Club
Konstfrämjandet
Ampok ateljébidrag
2
Föreningen Galleri Black Door
Kulturföreningen stationen
Fotograficentrum

510 000
150 000
300 000
333 000
0
50 000
0

Nya föreningar
Tysslinge kulturförening

1
2

50 000
7 069 000

Har redan erhållit 20 000 kr för 2017 genom ombudgetering 2016
Har redan erhållit 44 000 kr för 2017 genom ombudgetering 2016

