Km 448/2017

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2017-09-20
Klockan: 17:00 - 19:50
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Carina Svedenberg Widqvist (S), 1:e vice ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Björn Hagel (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Lennart Carlsson (M)
Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-82
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 83-92
§§ 81-92

Ersätter Sigbritt
Sundin (S) på §§ 81-92
Ersätter Johan Bergh
(S) på §§ 81-92
Ersätter Ingvar Bilock
(C) på §§ 83-92
Ersätter Lennart
Carlsson (M) på §§ 8182
Ersätter Ammi Dahlén
(MP) på §§ 81-92

Linda Palmbrandt (S)
Birgitta Nordlöw (C)
Birgitta Eklund (KD)

Fredrik Welander (MP)

Närvarande ersättare
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Tore Mellberg (V)

§§ 83-92
§§ 81-82
§§ 81-92
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Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Tina Ekblom, ekonom
Stefan Nilson, planerare
Lars Thornberg, projektledare
Sonja Bejstam, ekonom

§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-92
§§ 81-83
§§ 81-92

Paragraf 81-92

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 25 september 2017

Behcet Barsom, ordförande

Fredrik Welander, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 september 2017.

§ 81 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Ammi Dahlén (MP)
Ersättare: Lennart Carlsson (M)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Fredrik Welander (MP)
Ersättare: Hossein Azeri (M)
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§ 82 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med den ändringen att ärende nr 4, "Bio Roxy",
utgår.

§ 83 Information: Kulturkvarteret
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Projektledare Lars Thornberg informerar om Kulturkvarteret.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 84 Information: Bio Roxy
Handläggare: Kjell Andersson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

§ 85 Beslut: Delårsrapport med prognos 2 2017
Ärendenummer: Km 422/2017
Handläggare: Helen Åhlén m.fl.
Ärendebeskrivning
Utöver kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet
för det gångna året ska kommunen enligt lag upprätta minst en delårsrapport.
I Örebro kommun redovisas två delårsrapporter per år; sista april och sista
augusti.
Kulturnämnden har sammanställt delårsrapport 2 grundad på utfallet och
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arbetet för årets första åtta månader med en prognos för helåret. Prognosen
visar ett underskott om 986 tkr för verksamheterna på helhetsnivå. Justerat
för överkompensationer och förlustgaranti prognosticerar nämnden i sin
helhet ett överskott om 514 tkr.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 2 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 5.1.9.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 5.1.9.
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson
(M), Kåge Svensson (V), Fredrik Welander (MP) och Helena Ståhl (SD) avstår
från att delta i beslutet.

Sammanträdet ajourneras 18:50 – 19:05.

§ 86 Beredning: 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:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 87 Beredning: Ansökan om medel: Bach to Örebro
Ärendenummer: Km 373/2017
Handläggare: Stefan Nilson
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
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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" (2017-08-29)
- Ansökan om medel från Örebro Kammarkör, Örebro Barock samt S:t
Nicolai Kyrka (2017-05-19)
- Komplettering till ansökan (2017-08-29)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 88 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 4 september 2017. Information lämnas bland annat
om det reviderade kulturpolitiska programmet som kommer att gå ut på
remiss under hösten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

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

§ 90 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 473/2017
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.

§ 91 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 474/2017
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.
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§ 92 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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