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Paragraf 56–73

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 22 november 2018.

Behcet Barsom (KD), ordförande

Kåge Svensson (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november 2018.
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§ 56 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Bodil Grek (MP)
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kåge Svensson (V) utses att justera dagens protokoll med Bodil Grek (MP)
som ersättare.

§ 57 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning

Behcet Barsom (KD) anmäler en övrig fråga till dagordningen om Hjalmar
Bergmanstipendiet.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar.

§ 58 Information: Kulturkvarteret
Handläggare: Lars Thornberg, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Information och uppdatering kring pågående arbete med Kulturkvarteret.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 59 Information: Förändring av ledningsorganisation,
bibliotek och kulturskola
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Lars Hilmersson informerar om den nya ledningsorganisationen för bibliotek
och kulturskola.
Förslag till beslut

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

Hossein Azeri (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Hossein Azeri (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 60 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 215/2018
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för november månad.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 61 Beslut: Sammanträdestider 2019
Ärendenummer: Km 429/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 18 september 2018 (KS §186) att
rekommendera driftnämnderna att under år 2019 förlägga sina sammanträden
till veckorna 4, 7, 11, 15, 20, 24, 34, 37, 41, 46 och 50.
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Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation arbetat
fram ett förslag till sammanträdestider som följer Kommunstyrelsens
rekommendation vad avser sammanträdesveckor. Förslag till beslut är att
sammanträda på måndagar kl 14.00.
Beslutsunderlag

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2019,
2018-09-03
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att under år 2019 sammanträda kl. 14.00
måndagarna den 21 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 3 juni, 19
augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november samt 2 december.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Under år 2019 sammanträder Kulturnämnden kl. 14.00 måndagarna den 21
januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 3 juni, 19 augusti, 16 september,
14 oktober, 11 november samt 2 december.

§ 62 Beslut: Kulturprojektbidrag 2018 - Samlingsärende för
beslut
Ärendenummer: Km 480/2018
Handläggare: Ulrika Johansson
Ärendebeskrivning

Fem ansökningar om kulturprojektbidrag med avsikt att genomföras under
hösten/vintern 2018 har inkommit under hösten. Alla ansökande projekt har
olika sökande organisationer och varierar i kulturgenre och utförande. Den
gemensamma nämnaren för alla projekt är att de vill engagera ungdomar i sitt
kulturutövande.
Den totala summan för de fem ansökningarna är 269 138kr. Förvaltningen
föreslår att bevilja en summa om 220 tkr.
Beslutsunderlag

- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Ortens bästa poet 2018” Km
404/2018, (2018-09-14) från For the People.
- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Från manus till musikvideo med Nova
Ulica” Km 422/2018 (2018-09-23) från Nova Ulica.
- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Öst X Öst West”, Km 425/2018
(2018-09-24) från KfPAX.
- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Julen i Granby”, Km 442/2018, (201810-01) från Nya Teatern amatörförening.
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- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Hiphop och song contest på
Tegelbruket”, Km 447/2018 (2018-10-05) från Sensus Svealand.
- Förslag till beslut (2018-10-26)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja alla ansökningar med 220 tkr, fördelat
enligt bilaga 1, förvaltningens förslag Km 480/2018.
2. Medlen för bidragen tas ur Kulturnämndens planeringsreserv.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja alla ansökningar med 220 tkr, fördelat
enligt bilaga 1, förvaltningens förslag Km 480/2018.
2. Medlen för bidragen tas ur Kulturnämndens planeringsreserv.

§ 63 Beredning: Kulturprojektbidrag 2018 - Samlingsärende
Ärendenummer: Km 470/2018
Handläggare: Ulrika Johansson
Ärendebeskrivning

ABF, Öppna Kanalen Närke och Amatörteatergruppen Zenit har inkommit
med vardera ansökan om kulturprojektbidrag. Föreningarna söker bidrag för
att uppföra pjäser samt för ett filmprojekt med ungdomar.
Totalt ansökt belopp för de tre ansökningarna är 105 500 kr. Förvaltningen
föreslår att bevilja sammanlagt 92 tkr för de tre ansökningarna.
Beslutsunderlag

- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Ingen konst” (2018-09-20) från ABF
Örebro.
- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Filmprojekt” (2018-10-04) från Öppna
Kanalen Närke.
- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Färdknäpp av Willy Russel” (2018-0925) från amatörteatergruppen Zenit via Nya Teatern amatörteaterförening.
- Bilaga 1, förslag till beslut Km 470/2018.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 64 Beredning: Ansökan om bidrag Örebroandan
Ärendenummer: Km 445/2018
Handläggare: Elisabeth Wallin
Ärendebeskrivning

Örebro Läns Idrottsförbund ansöker om 770 tkr för att fortsätta driva
Örebroandan år 2019. Verksamheten har funnits i olika stadsdelar sedan 2010
och har sedan dess finansierats med tillfälliga medel i huvudsak från
Kulturnämnden. Hösten 2018 driver Örebroandan verksamhet i Vivalla,
Oxhagen, Brickebacken och Markbacken.
Örebrobostäder förväntas bevilja 200 tkr.
Beslutsunderlag

- Ansökan från Örebro läns fotbollsförbund, 2018-09-30
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 65 Beredning: Ansökan om bidrag Örebro skateboard
Ärendenummer: Km 342/2017
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning

Föreningen Örebro Skateboard inkom våren 2017 med en ansökan om ökat
driftbidrag på 200 tkr/år avseende ökade kostnader i ny skateboardhall samt ett
etableringsstöd på 200 tkr/år i tre år i och med kommande flytt.
Idag erhåller föreningen från Kulturnämnden 430 tkr/år för sin inomhushall
samt 300 tkr/år för uppdraget att vara värdar i Örebro Skatepark. Medlen är
ämnade att användas till lokal, personal samt värdskapet i skateparken.
Föreningen har sedan år 2000 sin inomhusverksamhet i Brädcentralen (BC) på
Ö:a Nobelgatan 9 som med sina 450 kvm utifrån intresset för skateboard,
några jämförbara kommuners skatehallar och Örebros storlek kan betraktas
som relativt liten.
Den 30/4 2018 upphörde föreningens hyreskontrakt för Brädcentralen
eftersom byggnaden ska omvandlas till bostäder.
Örebro Skatepark har bidragit till ett ökat intresse för skateboard i Örebro och
idag har föreningen 650 medlemmar vilket är en fördubbling sedan 2014.
En skatehall på ca 1000 kvm står på föreningens önskelista.
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Idag finns en lokal på 650 kvm till förfogande inom CV-området vilket är den
lokal som denna tjänsteskrivelse och förslag till beslut bygger på.
Beslutsunderlag

- Örebro Skateboards ansökan (2017-04-25)
- Ritning lokal CV-området
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 66 Beredning: Tillsynsrapport 2018
Ärendenummer: Km 308/2018
Handläggare: Helen Åhlén, Josef Ibrahim Norell, Elisabeth Wallin
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kulturnämnden genomfört
internkontroll enligt Tillsynsplan 2018. Internkontrollen är nämndens tillsyn av
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av
nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som
genomfördes våren 2017.
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2018”:
1. Rutin för underhåll av Örebro kommuns konstsamling
2. Uppföljning av abonnemang
3. Rutin gällande uppvisande av registerutdrag
Av de tre granskade tillsynsområdena har två områden uppvisat vissa brister
som innebär att rutiner i huvudsak följs men vissa förbättringsområden finns.
För dessa områden kan man se att förvaltningens medarbetare har god
kännedom om de rutiner som finns och att enbart mindre justeringar av rutiner
förordas i granskningen. Samtidigt är det verksamheternas mål att inga
områden ska uppvisa brister. Vilka åtgärder som föreslås genomföras redovisas
samlat i bilaga 2 samt detaljerat under varje granskning.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2018 inkl bilagor, 2018-10-24
Tillsynsplan Kulturnämnden 2018, 2017-10-05
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 67 Beredning: Tillsynsplan 2019
Ärendenummer: Km 367/2018
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet enligt de mål och
riktlinjer bestämda av Kommunfullmäktige. Nämnden ska också enligt
kommunallagen säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Inför
nästkommande år ska nämnden därför fatta beslut om en plan för uppföljning
av intern kontroll senast i december.
Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i
verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de risker som
finns och åtgärder för att minska riskerna. Ur ett större perspektiv har
nämnden och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att
säkerställa att vi har ordning och reda genom intern kontroll. Den interna
kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.
Kulturnämnder 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 2019. Utifrån den
samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder i en tillsynsplan som
nämnden ska fastställa. Beslutet ska fattas senast december månad året före
tillsynsåret.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan Kulturnämnden 2019. 2018-10-24
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 68 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
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Ärendebeskrivning

Ordförande informerar om aktuella händelser samt vad som sades på
presidieberedningen 29 oktober.
Mål och vision för hur Open Art ska fortlöpa efter 2019 har tagits fram och
nämnden förväntas inkomma med synpunkter på rapporten inför
sammanträdet den 5 december.
Information om att ett ordförandebeslut har fattats gällande
fristadsstipendiatens deltagande i konstfestival på Malta (Km 391/2018). I
beslutet beviljades ytterligare 20 tkr till resan utöver de 30 tkr som redan
tilldelats. Motivering till beslutet var att det fattades pengar till resan.
Nämnden informeras om att nästa sammanträde hålls i Brunnsparken, Svalan
den 5 december. Anmälan om deltagande sker till nämndsekreterare senast den
20 november.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 69 Förvaltningschefens information
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om att Anna Nordlund tillträder som ny förvaltningschefen den
första februari.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 70 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 473/2018
Handläggare: Sophie Persson
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Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 71 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 472/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 72 Ledamotsinitiativ: Förändring av ledningsorganisation,
bibliotek och kulturskola (bilaga 1)
Ärendenummer: Km 402/2018
Handläggare: Börje Ström (L)
Ärendebeskrivning

Genom en organisationsförändring med anledning av det nya kulturkvarteret
föreslås en utredning att Örebro bibliotek ska ledas av en verksamhetschef för
kulturkvarteret istället för en bibliotekschef.
Förslag till beslut

Börje Ström (L) Hossein Azeri, Gun Kornblad (M), Mats-Olof Liljegren (L)
och Bodil Greks (MP) förslag till Kulturnämnden:
- Ärende KN 402/2018 omkring förändring ledningsorganisation, bibliotek
och kulturskola blir föremål för ny utredning som innefattar förslag om en
heltids bibliotekschef samt att tjänsten utlyses internt och externt.
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Proposition

Ordförande ställer förslaget från Börje Ström (L) Hossein Azeri, Gun
Kornblad (M), Mats-Olof Liljegren (L) och Bodil Grek (MP) under
proposition och finner att nämnden beslutar om avslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Förslaget avslås om att ärende KN 402/2018 omkring förändring
ledningsorganisation, bibliotek och kulturskola blir föremål för ny utredning
som innefattar förslag om en heltids bibliotekschef samt att tjänsten utlyses
internt och externt.

§ 73 Övrig fråga: Kulturpris till Hjalmar Bergmans minne
Ärendenummer: Km 503/2018
Handläggare: Behcet Barsom (KD)
Ärendebeskrivning

Anslaget har tillkommit för att hedra minnet av författaren Hjalmar Bergman
och har ställts till Kulturnämndens förfogande. Priset kan ges till personer som
gjort sig särskilt förtjänta genom framstående insatser inom litteratur, konst,
musik, och teater eller inom andra delar av kulturområdet och som genom sin
bosättning, verksamhet eller på annat sätt kan anses ha samhörighet med
kommunen.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- I samråd med nämndens presidium utser ordförande en vinnare av
Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- I samråd med nämndens presidium utser ordförande en vinnare av
Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne.
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YRKANDE
2018-11-14 § 72

Kulturnämnden

Ärende 17 Övriga frågor
Ledamotsinitiativ - Förändring av ledningsorganisation, bibliotek och
kulturskola
Genom en organisationsförändring med anledning av det nya kulturkvarteret
föreslår en utredning att Örebro bibliotek ska ledas av en verksamhetschef för
kulturkvarteret istället för en bibliotekschef.
Biblioteket är till skillnad från kulturskolan en lagstadgad verksamhet. Örebro
kommuns nyligen antagna kulturpolitiska program ger uttryck för det som
bibliotekslagen föreskriver: ”Biblioteken har en lagstadgad skyldighet att verka
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Därför anser vi att uppdraget inte
kan underställas verksamhetschefen för kulturkvarteret. Biblioteket, som är en
stor organisation med specifika lagstadgade uppdrag bör ha en chef som på
heltid kan ansvara för verksamheten. I det nya förslaget finns bara en halvtid
avsatt för biblioteket eftersom verksamhetschefen också skall leda
kulturskolan. I jämförelse kan nämnas att alla Sveriges större städer har en egen
bibliotekschef. Bland dem är Örebro den sjätte största.
I samverkanssamtal med fack och bibliotekspersonal har personalinstanserna
ifrågasatt flera delar av förändringen. Inte minst har man betonat att rätt
kompetens till de olika biblioteksuppdragen finns på plats. Det krävs
högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap för att företräda
biblioteksfrågor regionalt och nationellt. Uppdraget innebär också att vara
insatt i det demokratiska uppdrag som bibliotekslagen föreskriver. Därför bör
det finnas en bibliotekschef med rätt kompetens som tillsätts genom att
tjänsten utlyses både internt och externt. Detta bör också gälla tjänsten som
biblioteksstrateg.
Vi anser också att det är olyckligt att beslutet om det nya organisationsförslaget
forceras fram för att börja gälla 1/1 2019, då det nya kulturkvarteret inte tas i
bruk förrän 1/1 2021. Mot bakgrund av att en konsultutredning, tillsatt av den
förre kultur- och fritidschefen pekat på att tilliten mellan medarbetare och
arbetsgivare behöver stärkas och när viktiga delar i denna stora förändring
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strider mot vad medarbetare vill bör förändringsarbetet få ta den tid som
behövs för att skapa bättre förankring. Det är också en brist att den nya kulturoch fritidschefen som tillträder 1/2 2019 inte får möjlighet att påverka
organisationsförslaget.
Vi yrkar därför att det nya organisationsförslaget blir föremål för ny utredning
som innefattar förslag om en heltids bibliotekschef samt att tjänsten utlyses
internt och externt.
Börje Ström (L) Hossein Azeri, Gun Kornblad (M) Bodil Grek (MP)
yrkar
Att
-

Ärende KN 402/2018 omkring förändring ledningsorganisation,
bibliotek och kulturskola blir föremål för ny utredning som
innefattar förslag om en heltids bibliotekschef samt att tjänsten
utlyses internt och externt.
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