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Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 12 december 2018.

Behcet Barsom (KD), ordförande

Bodil Grek (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 december 2018.
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§ 56 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
Ordinarie: Bodil Grek (MP)
Ersättare: Hossein Azeri (M)
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
Bodil Grek (MP) utses att justera dagens protokoll med Hossein Azeri (M)
som ersättare.

§ 57 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

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

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för december månad.
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 Beredning: Bidrag till studieförbunden 2019
Ärendenummer: Km 271/2018
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman
fördelas mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell som
utgår från ett grundbidrag, antal studietimmar samt antal målgruppstimmar.
Beslutsunderlag

- Ansökningar från studieförbund
- Bilaga 1, sammanställning studieförbund 2019
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 60 Beredning: Kulturföreningsbidrag 2019
Ärendenummer: Km 389/2018
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutar årligen om fördelningen av kulturföreningsbidrag till
föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande år.
Under 2018 har 26 föreningar sökt kulturföreningsbidrag. Av dem är fyra
föreningar nya sökande som inte har tagit del av bidraget tidigare.
Utöver ovanstående ansökningar har Kulturförvaltningen också flerårsavtal
med 5 föreningar mellan 2017 – 2019.
Beslutsunderlag

- Inkomna ansökningar om kulturföreningsbidrag 2019.
- Förvaltningens förslag gällande fördelning av kulturföreningsbidrag.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 61 Beslut: Kulturprojektsbidrag 2018 - Samlingsärende
Ärendenummer: Km 470/2018
Handläggare: Josiane Saade
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:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja alla ansökningar med 92 tkr fördelat
enligt Bilaga 1, förslag till beslut Km 470/2018.
2. Medlen för bidragen tas ur Kulturnämndens planeringsreserv.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja alla ansökningar med 92 tkr fördelat
enligt Bilaga 1, förslag till beslut Km 470/2018.
2. Medlen för bidragen tas ur Kulturnämndens planeringsreserv.

§ 62 Beslut: Kulturprojektsbidrag Spelrum Örebro
Ärendenummer: Km 496/2018
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Föreningen Spelrum Örebro söker 68 tkr för ett event som äger rum i början
av nästa år. Föreningen Spelrum är en nybildad förening som tar avstamp i
projektet Spelrum vars projekttid löper ut i årsskiftet.
Verksamheten kommer nu att drivas som en ideell förening och för att
manifestera detta vill föreningen genomföra ett event i början på året för att
visa upp sin verksamhet för en större allmänhet.
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Beslutsunderlag

- Ansökan om kulturprojektbidrag ”Ansökan om eventbidrag” (2018-11-07)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Föreningen Spelrums ”ansökan om
eventbidrag” med 60 tkr.
2. Medlen för bidraget tas ur det Kulturnämndens prognostiserade överskott.
Yrkande

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson (M)
och Bodil Grek (MP) yrkar att föreningen beviljas ytterligare 8 tkr vilket
innebär att föreningen beviljas en total summa på 68 tkr.
Proposition

Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut i
beslutspunkt 1, det vill säga bifall till förvaltningens förslag om att bevilja
Föreningen Spelrums ”ansökan om eventbidrag” med 60 tkr respektive Börje
Ströms (L) m. fl yrkande om att bevilja Föreningen Spelrums ”ansökan om
eventbidrag” med 68 tkr.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Föreningens Spelrums ”ansökan om
eventbidrag” med 60 tkr.
2. Medlen för bidraget tas ur det Kulturnämndens prognostiserade överskott.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson (M)
och Bodil Grek (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att bevilja Föreningen Spelrums "ansökan om eventbidrag" med 68 tkr.

§ 63 Beslut: 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.
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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. 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:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Örebro Skateboards ansökan
om etableringsstöd med ett engångsbelopp på 600 tkr.
2. Medel tas från Kulturnämndens ordinarie budget 2018.
3. Medel för ökat driftbidrag från 2020 tas med i Kulturnämndens
budgetarbete 2019.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Örebro Skateboards ansökan
om etableringsstöd med ett engångsbelopp på 600 tkr.
2. Medel tas från Kulturnämndens ordinarie budget 2018.
3. Medel för ökat driftbidrag från 2020 tas med i Kulturnämndens
budgetarbete 2019.

§ 64 Beslut: Ansökan om bidrag Tegelhuset Östernärke
Ärendenummer: Km 497/2018
Handläggare: Elisabeth Wallin
Ärendebeskrivning

Föreningen Tegelhuset har inkommit med en ansökan motsvarande
158 340 kr. Dels ansöker föreningen om extra bidrag för olika omkostnader för
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motsvarande 120 000 kr. Dels gäller ansökan bidrag på närmare 40 000 kr till
för att kunna lördagsöppna fem lördagar.
Föreningen kommer att beviljas 40 000 kr från de Statliga medlen för gratis
fritidsverksamhet vilket täcker personalkostnaden för lördagsöppet.
Landsbygdsnämnden har dessutom beviljat 30 000 kr i projektbidrag för att
täcka kostnader för aktiviteter under lördagsöppet. Det som återstår är ett
bidrag till övriga omkostnader.
Beslutsunderlag

Ansökan från Tegelhuset i Östernärke, 2018-10-31
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Föreningen Tegelhuset beviljas ett bidrag på 60 000 kr.
2. Medlen tas från Fritid ungdoms budgetram.
Jäv

Lennart Carlsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att förvaltningen får i uppdrag att inkomma med ett förslag på en långsiktig
lösning för Tegelhuset till våren 2019 enligt uppdrag från programnämnden.
Proposition

Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer Börje Ströms (L) tilläggsyrkande
under proposition och finner att nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Föreningen Tegelhuset beviljas ett bidrag på 60 000 kr.
2. Medlen tas från Fritid ungdoms budgetram.
3. Förvaltningen får i uppdrag att inkomma med ett förslag på en långsiktig
lösning för Tegelhuset till våren 2019 enligt uppdrag från programnämnden.

§ 65 Beslut: 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
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Kulturnämnden. Hösten 2018 driver Örebroandan verksamhet i Vivalla,
Oxhagen, Brickebacken och Markbacken.
Örebrobostäder förväntas bevilja 200 tkr.
Beslutsunderlag

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

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro läns fotbollsförbund 770 000
kronor för att driva Örebroandan år 2019.
2. Bidraget finansieras inom Fritid ungdoms samlade budget.
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro läns fotbollsförbund 770 000
kronor för att driva Örebroandan år 2019.
2. Bidraget finansieras inom Fritid ungdoms samlade budget.

§ 66 Beslut: 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
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2018 – Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad 2017-1206 § 116)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Tillsynsrapport 2018 – uppföljning av intern kontroll godkänns.
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2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja uppdragen som
redovisas i förslag till åtgärder.
3. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Tillsynsrapport 2018 – uppföljning av intern kontroll godkänns.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja uppdragen som
redovisas i förslag till åtgärder.
3. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.

§ 67 Beslut: 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

Genomförd riskanalys 2018-05-30 inför Kulturnämndens tillsynsplan 2019,
bilaga 1.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under
2019, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande
nämndspecifika granskningsområden:
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1.
2.
3.
4.

Rutin för inlämning av reselistor
Registerförteckning för GDPR
Ekonomibehörigheter när medarbetare byter/avslutar tjänst
Risk för hot och våld mot bibliotekspersonal

2. Tillsynsplan 2019 – Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under
2019, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande
nämndspecifika granskningsområden:
1.
2.
3.
4.

Rutin för inlämning av reselistor
Registerförteckning för GDPR
Ekonomibehörigheter när medarbetare byter/avslutar tjänst
Risk för hot och våld mot bibliotekspersonal

2. Tillsynsplan 2019 – Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen

§ 68 Beslut: Synpunkter vision Open Art
Ärendenummer: Km 506/2018
Handläggare: Ulrika Johansson
Ärendebeskrivning

Ett förslag till vision för Open Art har tagits fram. Detta har skett efter
intervjuer med företrädare från näringslivet, kommunpolitiker samt
tjänstepersoner inom OpenArt. Dessutom har analyser gjorts av rapporter och
den mediala debatten.
Förslaget till vision för Open Art 2021 remitteras av Kommunstyrelsen till
Kulturnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag

Rapporten Open Art i Örebro – med sikte på 2021 och därefter
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden förordar förslaget till vision för Open Art 2021 enligt
Kommunstyrelsens underlag.
Yrkande

Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Lennart Carlsson (M) yrkar att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Börje Ström (L) yrkar att få inkomma med en synpunkt på visionen till
protokollet. Synpunkten gäller målet om att Open Art ökar intresset för annan
konst- och kulturverksamhet under rubriken "detaljerade mål med indikatorer
för uppföljning" (s 7). Målet bör kompletteras och utvidgas till flera områden
än Örebro konsthall då det är för snävt som mått.
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden förordar förslaget till vision för Open Art 2021 enligt
Kommunstyrelsens underlag.
2. Hossein Azeri (M) m.fl får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Börje Ström (L) får lämna en synpunkt till protokollet.

§ 69 Beslut: Ansökan om medel för inköp av verk av
konstnären Jan Håfström
Ärendenummer: Km 512/2018
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Den 16 maj beslutade Kulturnämnden att avslå Örebro läns museums ansökan
om 300 tkr för inköp av konstverk av Jan Håfström. I handläggningen av
ansökan hade samtal med Örebrokompaniet förts där de skulle ta vid för att
hitta nya finansieringslösningar till utställningen.
Då ny information har framkommit om att Örebrokompaniet inte har kunnat
stötta Jan Håfströmutställningen har därför förutsättningarna som det tidigare
beslutet byggdes på ändrats och därför finns det anledning att återuppta
Örebro läns museums ansökan igen.
Örebro läns museum söker medel för att köpa in kost till utställningen.
Förvaltningens förslag är att bejaka ansökan men att bevilja den för att öka det
mervärde som utställning bedöms generera Örebro.
Beslutsunderlag

- Ansökan från Örebro läns museum (2018-03-14) Km 222/2018
- Tjänsteskrivelse ”Ansökan kom medel för inköp av verk av konstnären Jan
Håfström” (2018-04-16) Km 222/2018
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Bevilja Örebro läns museums ansökan (2018-03-14) Km 222/2018 med
300 tkr, för att öka mervärdet som utställningen bedöms generera Örebro.
2. Medlen tas från det prognostiserade överskottet.
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Yrkande

Börje Ström (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Bevilja Örebro läns museums ansökan (2018-03-14) Km 222/2018 med
300 tkr, för att öka mervärdet som utställningen bedöms generera Örebro.
2. Medlen tas från det prognostiserade överskottet.

§ 70 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning

Ordförande Behcet Barsom (KD) informerar om aktuella händelser och tackar
nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete under denna mandatperiod.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 71 Förvaltningschefens information
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning

Tf förvaltningschef informerar om aktuella händelser och tackar nämnden för
en god insats under mandatperioden.
Förslag till beslut

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

§ 72 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 507/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 73 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 508/2018
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.
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Särskilt yttrande
Ärende 13
Km 506/2018
”Beslut: Synpunkter vision Open Art ”

Kulturnämnden
Örebro kommun
05 december 2018

Om rapporten som har tagits fram av New Republic
Vi Moderater i Kulturnämnden är i stora drag positiva till rapporten och visionen som har tagits
fram av NewRepublic. De i rapporten beskrivna analyserna, målen och föreslagna
förbättringsåtgärderna av Open Art är bra och genomtänkta. Men trots det positiva intrycket
som rapporten ger ser vi Moderater två svagheter i rapporten:
1. På visa ställen i rapporten formuleras beskrivningen kortfattat och därmed blir den
otydlig. På dessa ställen bör beskrivningen ha varit mer utförlig.
2. Tyvärr saknar rapporten den del av kritiken som allmänheten och konstnärer framförde
i tidningar och i sociala medier om kvalitén av Open Art och särskilt om den senast
genomförda biennalen 2017.

Om de av kommunstyrelsen föreslagna budgettillskotten för Open
Art på 4 mnkr (1 mnkr 2018 och 3 mnkr 2019)
Projektet Open Art har varit ett positivt inslag i stadsbilden och lockat turister från både Sverige
och utlandet. Moderaterna har tidigare framfört att den nuvarande driftsformen inte är optimal.
Vi vill därför att andra aktörer tar över Open Art från kommunen. Det skulle begränsa den
ekonomiska belastningen på medborgarna och samtidigt bibehålla evenemangets
attraktionskraft. Vi återkommer till finansieringen av Open Art i vår budget för 2019, och väljer
därför att avslå den delen av beslutet som berör budget tillskottet.
För Moderaternas grupp i Kulturnämnden

Hossein Azeri (M)
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