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Kultur- och fritidsnämnden 

Datum: 2023-01-23 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 

Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S) §§ 11-25
Alexandra Royal (C) §§ 11-25
Anton Johansson (S) §§ 11-25
Maja Gullberg (S) §§ 11-16, 18-25
Per-Erik Andersson (S) §§ 11-25
Monica Thyresjö (M) §§ 11-25
Gun Kornblad (M) §§ 11-25
Oscar Lundmark (M) §§ 11-25
Habib Brini (SD) §§ 11-25
Urban Olsson (L) §§ 11-25
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 11-25
Nadia Abdellah (V) §§ 11-15, 17-25
Glenn Roswall (ÖrP) §§ 11-25

Tjänstgörande ersättare 
Henry Pettersson (S) ersätter Katarina Bååth (S) §§ 11-25 
Hanna Altunkaynak (S) ersätter Maja Gullberg (S) § 17 
Anna Grevillius (L) ersätter Sandra Fröjdenstam (KD) §§ 11-25 
Peter Ekström (V) ersätter Nadia Abdellah (V) § 16 

Närvarande ersättare 
Lena Ryö (S) 
Ulf Södersten (M) 
Marianne Hamp (M) 

Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningsdirektör 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Johan Mindelius Ekonom 
Lars Hilmersson Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
Josiane Saade Planerare 
Maria Nyström Ungdomskonsulent 
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Amanda Skär Dataskyddsombud 
 

 
Paragraf 11–24 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Madelene Spinord Semenets (S), ordförande 
 
 
Habib Brini (SD), justerare  
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§ 11 Protokollsjusterare  
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Habib Brini (SD) utses till justerare med Ulf Wilnerzon (KD) som ersättare. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Habib Brini (SD) utses till justerare med Ulf Wilnerzon (KD) som ersättare. 

§ 12 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Nadia Abdellah (V) anmäler jäv i ärende 6. Maja Gullberg (S) anmäler jäv i 
ärende 7. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

2. Anmälan av jäv tas till protokollet. 

§ 13 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor 

§ 14 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Lars Hilmersson, Ulf Lindin, Richard Fagerström, Elisabeth 
Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Presentation av förvaltningens verksamhetschefer samt kort information från 
respektive verksamhetsområde. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 
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- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 15 Information: Ekonomisk information 
Ärendenummer: Kof 15/2023 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges en ekonomisk månadsrapport först i april på grund av ny 
mandatperiod och fördröjd ekonomiprocess. Budgetarbete pågår och beslutas 
av nämnden i februari.  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

§ 16 Beredning: Kulturföreningsbidrag 2023  
Ärendenummer: Kof 142/2023 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Kulturföreningsbidraget ges till föreningar som berikar utvecklingen av 
kulturlivet i Örebro kommun. Totalt har 30 föreningar sökt 
kulturföreningsbidrag för 2023 års verksamhet varav tolv inte erhöll 
kulturföreningsbidrag under innevarande år. 

Förvaltningen föreslår att de föreningar som erhöll Kulturföreningsbidrag 2022 
ska beviljas samma summa för 2023. Totalt blir det en summa på 4 483 055 kr 
vilket lämnar ett överskott på 37 445kr som föreslås fördelas på de resterande 
sökande föreningarna inom prioritering 4 med undantag för två föreningar 
enligt förslaget i fördelningen. 

De tre föreningarna inom prioritering 5 föreslås avslag på grund av det inte 
bedöms finnas ekonomiskt utrymme att bevilja alla sökande föreningar som ej 
erhållit kulturföreningsbidrag under 2022. 

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar och bilagor om Kulturföreningsbidrag 2022 (Km 
522/2022) 
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Förvaltningens förslag på fördelning av Kulturföreningsbidrag 2023 (Km 
366/2022) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

§ 17 Beredning: Bidrag till studieförbunden 2023 
Ärendenummer: Kof 143/2023 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har årligen beslutat om bidrag till folkbildningen. 
Totalsumman på 5 334 500 kr fördelas mellan de olika studieförbunden genom 
en fördelningsmodell som utgår från ett grundbidrag, antal studietimmar samt 
antal målgruppstimmar. 

Under 2020 och 2021 inkom Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) med ett 
brev där det framgick en önskan att Örebro kommun inte skulle använda 2020 
och 2021 års statistik som grund för fördelning av bidrag på grund av 
coronapandemin. Kulturnämnden har under två omgångar beslutat att bidraget 
för 2022 samt 2023 års verksamhet som vanligtvis skulle baseras på 2020 
respektive 2021 års statistik i stället ska baseras på 2019 års statistik. 

Förvaltningen föreslår att avslå Ibn Rushds ansökan om bidrag för 2023 då de 
fortfarande inte bedriver verksamhet i kommunen trots att restriktioner på 
grund av coronapandemin inte längre är aktuella. 

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar och bilagor om bidrag till studieförbunden 2023 (Km 
523/2022) 
Fördelning studieförbund 2023 (Km 523/2022) 
Brev från ÖLBF och studieförbunden med anledning av Coronapandemin 
2021 (Km 199/2021) 
Brev från ÖLBF och studieförbunden med anledning av Coronapandemin 
(200/2020) 
SCB – statistik Örebro län 2020 (Km 523/2022) 
SCB – statistik Örebro län 2021 (Km 523/2022) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 
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- Ärendet är berett. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

Maja Gullberg (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

§ 18 Beredning: Kriterier och villkor för Kultur- och 
fritidsnämndens lovbidrag 
Ärendenummer: Kof 170/2023 
Handläggare: Maria Nyström 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har i kommunens övergripande strategier och 
budget 2023 (ÖSB) fått i uppdrag att ansvara för Lov Örebro från och med 
2023. Lov Örebro bidrar och syftar till att utjämna skillnader i barn och ungas 
uppväxtvillkor genom att skapa och samordna gratis lovaktiviteter. 

En del av uppdraget innefattar att tillhandahålla ett bidrag (Lovbidraget) som 
är öppet för civilsamhället att söka. Lovbidraget möjliggör för föreningar att 
skapa gratis aktiviteter för barn, unga och barnfamiljer under skollov. 

I och med införandet av Lovbidraget ska kriterier och villkor beslutas av 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag på kriterier och prioritering för 
aktiviteter är att de ska:   

• vara gratis att delta på 
• vara för barn, unga eller barnfamiljer, 0-20 år 
• genomföras i Örebro kommun under loven 
• vara öppen för alla, inte bara medlemmar 
• vara alkohol- och drogfria, partipolitiskt- och religiöst neutralt 
• ske i enlighet med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 

Utöver kriterierna ovan görs en prioritering med hänsyn till tex. jämn 
fördelning mellan målgrupper, tillgänglighet och geografisk spridning. 
Aktiviteter som genomförs i närområdet, är enkla att vara med på utan krav på 
föranmälan eller förkunskap prioriteras. Även aktiviteter som bidrar till att barn 
och unga upptäcker nya fritidsintressen och aktiviteter att fortsätta med efter 
lovet kommer prioriteras. 

Kriterier och prioritering ovan finns tillsammans med villkor beskrivet i bilagan 
”Villkor Lovbidrag”. 

Beslutsunderlag 
Villkor Lovbidrag 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 19 Information: Dataskyddsförordning (GDPR) 
Handläggare: Amanda Skär 

Ärendebeskrivning 
Information från dataskyddsombudet om GDPR och nämndens 
personuppgiftsansvar.  

Beslutsunderlag 
Dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 20 Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Information från ordförande angående pågående budgetarbete. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 21 Förvaltningsdirektörens information 
Handläggare: Anna Nordlund 
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Ärendebeskrivning 
Förvaltningsdirektören informerar om aktuella händelser. 

Just nu fokus på nya arbetssätt utifrån ny organisation. Förslag till 
effektiviseringar håller på att tas fram utifrån kommunens effektiviseringskrav. 

Information om idrottsgalan som arrangeras av NA. 

Information om regionala samverkan där förvaltningsdirektören ingår i en 
beredningsgrupp.  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Kof 282/2023 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegationsbeslut, 230112-230120 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 23 Val av stickprovsärende 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjusteraren väljer ett delegationsbeslut från listan för redogörelse på 
kommande nämndsammanträde. 

Ärende Kof 167/2023 (Ung peng - Konstellation) redovisas på kommande 
nämnd.  



ÖREBRO Protokoll  
 

  9 (9) 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 24 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Kof 283/2023 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Protokoll samverkan 2023-01-16 
Postlista Kof 230112-230120 
Nämndreglemente 2023-2026 
Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens bidragsöversyn 
Introduktion till ny nämnd, 2023-01-21 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Nämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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