Protokoll

Km 33/2020

Kulturnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2020-01-20
14:00–17:00
Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Lennart Bondeson (KD)
Linda Palmbrandt (S)
Börje Ström (L)
Lena Ryö (S)
Ingvar Bilock (C)
Birgitta Nordlöw (C)
Christine Erdman (KD)
Tore Mellberg (V)
Hossein Azeri (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Gun Kornblad (M)
Sigvard Blixt (SD)

§§ 1-20
§§ 1-20
§§ 1-20
§§ 1-6, §§ 9-20
§§ 1-20
§§ 1-20
§§ 1-20
§§ 1-20
§§ 1-20
§§ 1-20
§§ 1-20
§§ 1-20

Tjänstgörande ersättare
Annika Estholt (S) ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 1-20
Helena Astvald (S) ersätter Henry Pettersson (S) §§ 1-20
Linnea Hed (C) ersätter Jennan Hannah (S) §§ 1-20
Nadia Abdellah (V) ersätter Lena Ryö (S) § 7
Anna Grevillius (L) ersätter Lena Ryö (S) § 8
Övriga
Anna Nordlund
Sophie Persson
Ulf Lindin
Lars Hilmersson
Elisabeth Magnusson
Josiane Saade
Josef Ibrahim Norell
Fredrik Asplund
Marie Hillius
Christer Moll
Michael Westher

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Planerare
Ekonom
Ekonom
Lokalstrateg
Ungdomskonsulent
Representant från SIQ

Paragraf 1–20

1 (21)

ÖREBRO

Protokoll

Sophie Persson, sekreterare
Lennart Bondeson (KD), ordförande
Hossein Azeri (M), justerare
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§ 1 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Hossein Azeri (M) utses att justera protokollet med Gun Kornblad (M) som
ersättare.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Hossein Azeri (M) utses att justera protokollet med Gun Kornblad (M) som
ersättare.

§ 2 Godkännande av dagordning
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen.
Tore Mellberg (V) anmäler en övrig fråga gällande ombyggnationen av
biblioteket i Varberga.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ovan angivet tillägg.

§ 3 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 511/2019
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsuppföljning.
Uppföljning av ekonomin för år 2019 ger ett resultat på en positiv
budgetavvikelse om 3 168 tkr.
Den faktiska budgetavvikelsen justeras dock något på grund av medel från
fristadsstipendiet. Då det är riktade medel justeras resultatet vilket då visar på
ett överskott på 2 945 tkr.
Överskottet beror på den oförbrukade planeringsreserven samt lägre
personalkostnader kopplat till framförallt vakanser inom nya stöd- och
utvecklingsenheten.
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 4 Beslut: Nulägesöversikt
Ärendenummer: Km 478/2019
Handläggare: Kim Lindberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av
kommundirektör genomfört en nulägesanalys och nulägesöversikt som en del
av den nya styrmodellen. Syftet är att få en bild av nämndens nuläge och
samtidigt peka på områden för utveckling. Nämnden och ledningsgruppen ska
få stöd i prioritering av strategiska utvecklingsfrågor, mål och budget.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt
Verksamhetsöversikt med ramverk
Fakta om verksamheten, allmän och strategisk del
Förslag till beslut

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Nämnden beslutar om att godkänna nulägesöversikten.
2. Nämnden beslutar om att tillämpa nulägesöversikten som ett stöd i arbetet
med Verksamhetsplan med budget 2020.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt avslag till beslutspunkt 2.
Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun Kornblad (M) yrkar
bifall till beslutspunkt 1 samt avslag till beslutspunkt 2.
Tore Mellberg (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt avslag till beslutspunkt 2.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner först att det finns ett förslag till
beslut i beslutspunkt 1, det vill säga bifall till förvaltningens förslag, och att
nämnden beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut i beslutspunkt 2,
det vill säga bifall respektive avslag till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar om
bifall till förvaltningens förslag.
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Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Nämnden beslutar om att godkänna nulägesöversikten.
2. Nämnden beslutar om att tillämpa nulägesöversikten som ett stöd i arbetet
med Verksamhetsplan med budget 2020.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) Gun Kornblad
(M) och Tore Mellberg (V) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 2 till
förmån för egna yrkanden om avslag.

§ 5 Beslut: Verksamhetsplan med budget 2020
Ärendenummer: Km 484/2019
Handläggare: Anna Nordlund, Nadja Ugge, Josef Ibrahim Norell, Elisabeth
Magnusson, Lars Hilmersson, Ulf Lindin
Ärendebeskrivning

Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2020 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling under kommande år.
Verksamhetsplanen utgår ifrån kommunens Övergripande strategier och
budget som är beslutade i Kommunfullmäktige. Nämnden har valt vilka
kommunfullmäktigemål som anses relevanta att arbeta med under 2020. Dessa
har sedan brutits ned till åtaganden. Åtagandena kommer till stor del från
nämndens kulturpolitiska program. På så sätt har det kulturpolitiska
programmet integrerats i nämndens verksamhetsplan, och ligger som grund för
de åtaganden som nämnden arbetar mot under 2020. Genom att arbeta med
dessa bidrar kulturnämnden till kommunens vision om att bli Skandinaviens
mest attraktiva medelstora stad.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2020, 2020-01-08
Avgifter Kulturnämnden 2020 (bilaga), 2019-12-06
Tjänsteskrivelse avgiftsbefrielse Kulturskolan, 2019-12-09
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Kulturnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Liberalernas visionsbudget 2020 framlagd i Kommunfullmäktige 21-22 oktober
2019.
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Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun Kornblad (M) yrkar
avslag på förvaltningens förslag till förmån för Moderaternas budget 2020
framlagd i Kommunfullmäktige 2019.
Tore Mellberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Vänsterpartiets egen budget för Örebro kommun, Ett Örebro för alla, framlagd i
Kommunfullmäktige 2019.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut,
det vill säga bifall till förvaltningens förslag samt avslag på förvaltningens
förslag till förmån för respektive partis egen budget framlagd i
Kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer dessa under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Kulturnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2020 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M), Gun Kornblad
(M) och Tore Mellberg (V) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för
egna yrkanden.

§ 6 Beslut: Lokalförsörjningsplan 2021-2024
Ärendenummer: Km 477/2019
Handläggare: Maria Hillius
Ärendebeskrivning

Lokalförsörjningsplan 2021-2024 för programområde Samhällsbyggnad bygger
på Örebro kommuns befolkningsprognos och beskriver förvaltningarnas
behov av verksamhetslokaler och anläggningar under de närmaste fyra åren.
Lokalförsörjningsplanen beslutas av programnämnd Samhällsbyggnad och
ligger till grund för investeringsplanen. Som en del av lokalförsörjningsplanen
beskrivs de behov som finns inom Kulturnämndens ansvarsområde och
redovisar kort- och långsiktiga behov av lokaler och anläggningar vad gäller
volymökningar, nya verksamheter, samt planerade förbättringar och
renoveringar. Som underlag används förutom befolkningsprognosen
identifierade behov av verksamheterna inom ansvarsområdet.
Örebro kommun har en stark befolkningstillväxt och beräknas fortsätta växa
med 3000 invånare per år. För Kultur och fritids del ställer den ökande
befolkningen också ökade krav på fritids- och kulturanläggningar för att
tillgodose invånarnas önskemål om ett rikt kultur- och fritidsliv.
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Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan 2021-2024 Kulturnämnden, 2019-11-12
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2021-2024
och överlämnar den till programnämnd Samhällsbyggnad för fortsatt
hantering.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2021-2024
och överlämnar den till programnämnd Samhällsbyggnad för fortsatt
hantering.

§ 7 Beslut: Bidrag till studieförbunden
Ärendenummer: Km 420/2019
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutar årligen 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.
Beslutsunderlag

- Inkomna ansökningar och bilagor om bidrag till studieförbunden 2020. (Km
420/2019)
- Fördelning studieförbund 2020. (Km 420/2019)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att studieförbunden beviljas bidrag på totalt
5 334 500 kr för 2020 enligt förvaltningens förslag.
2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för bidrag till studieförbunden.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget
yrkande under ärende 5 - Verksamhetsplan med budget 2020.
Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun Kornblad (M) yrkar
avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till partiets egen budget.
Tore Mellberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag med hänvisning
till partiets egen budget.
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Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner först att det finns fyra förslag till
beslut i beslutspunkt 1, dvs bifall till förvaltningens förslag samt avslag på
förvaltningens förslag till förmån för respektive partis egen budget framlagd i
Kommunfullmäktige. Ordföranden ställer dessa under proposition och finner
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut i beslutspunkt 2,
det vill säga förvaltningens förslag, och att nämnden beslutar enligt denna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att studieförbunden beviljas bidrag på totalt
5 334 500 kr för 2020 enligt förvaltningens förslag.
2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för bidrag till studieförbunden.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) Gun Kornblad
(M) och Tore Mellberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Lena Ryö (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§ 8 Beslut: Kulturföreningsbidrag samlingsärende
Ärendenummer: Km 419/2019
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutar årligen om fördelningen av kulturföreningsbidrag till
kulturföreningar. Under 2019 har 26 föreningar sökt kulturföreningsbidrag. Av
dem är två nya föreningar som inte tagit del av bidraget tidigare.
Utöver ovanstående ansökningar har Kulturnämnden flerårsavtal med Vintrosa
Musikskola 2019-2021.
Beslutsunderlag

- Inkomna ansökningar och bilagor om kulturföreningsbidrag 2020. (Km
419/2019)
- Förvaltningens förslag gällande fördelning av kulturföreningsbidrag (Km
419/2019)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturföreningsbidraget för 2020 fördelas enligt förvaltningens förslag.
2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för kulturföreningsbidrag.

8 (21)

ÖREBRO

Protokoll

3. Kulturnämnden skriver ett ettårigt avtal med möjlighet till ett års förlängning
med Teater Martin Mutter.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar avslag på beslutspunkt 1 till förmån för eget yrkande
under ärende 5 - Verksamhetsplan med budget 2020.
Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun Kornblad (M) yrkar
avslag till förmån för egen budget.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner först att det finns två förslag till
beslut i beslutspunkt 1, det vill säga bifall respektive avslag på förvaltningens
förslag. Ordföranden och ställer dessa mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden finner sedan att det finns ett förslag till beslut i beslutspunkt 2-3
och att nämnden beslutar enligt detta.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturföreningsbidraget för 2020 fördelas enligt förvaltningens förslag.
2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för kulturföreningsbidrag.
3. Kulturnämnden skriver ett ettårigt avtal med möjlighet till ett års förlängning
med Teater Martin Mutter.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Gun
Kornblad (M) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för egna yrkanden.
Lena Ryö (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§ 9 Beslut: Delegationsförteckning 2020
Ärendenummer: Km 486/2019
Handläggare: Sophie Persson
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.
Delegationsförteckningen är det dokument där delegerade ärenden finns
samlade. Eftersom förvaltningens verksamheter är föränderliga är det lämpligt
att löpande se över delegationsförteckningen.
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Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kulturnämnden att fastställa
delegationsförteckning för 2020 med nedan angivna ändringar.
Beslutsunderlag

Delegationsförteckning 2020, 2019-12-09
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2020.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2020.

§ 10 Beslut: Attestförteckning 2020
Ärendenummer: Km 510/2019
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
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

Attestförteckning 2020, 2019-12-10
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2020 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2020 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).
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Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2020 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2020 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).

§ 11 Beredning: Örebro biblioteks mediepolicy 2020-2021
Ärendenummer: Km 472/2019
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Örebro biblioteks uppdrag utgår i första hand från Bibliotekslagen (SFS
2013:801) och Biblioteksplanen för Örebro kommun (2017). Mediepolicyn för
Örebro stadsbibliotek utgörs av en värdegrund och en användarpolicy. Den
innehåller även övergripande riktlinjer för förvärv och gallring. Mediepolicyn
uppdateras vartannat år.
Beslutsunderlag

Mediepolicy 2020-2021 för Örebro stadsbibliotek
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 12 Information: SIQ ledningsmodell
Handläggare: Michael Westher
Ärendebeskrivning

Information från Michael Westher kring SIQ - Swedish institute for quality en ledningsmodell som ska stötta förvaltningens långsiktiga utvecklingsarbetet.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 13 Information: Kulturkvarteret
Ärendenummer: Km 41/2020
Handläggare: Lars Thornberg, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Information och uppdatering kring pågående arbete med Kulturkvarteret.
Fokus ligger nu på inventarier och flytt av
verksamheter. Inventarieupphandlingen och restaurangupphandlingen pågår
och går ut i slutet av januari. I samband med verksamheternas flytt till
Kulturkvarteret stöttar rådhusservice i framtagande av tidsplan och
aktivitetslistor.
Tjänsten som chef för driftsorganisationen är utannonserad.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 14 Information: Bibliotekslagen/biblioteksplanen
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om bibliotekslagen samt biblioteksplanen från 2017.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 15 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ingen information

§ 16 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
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Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Det är nu klart från programdirektören att en utredning ska genomföras i syfte
att systematisera samordningen mellan förvaltningarna gällande
barnkulturplanen. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att bidra till
skolans arbete med detta.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 17 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Lars Hilmersson, Ulf Lindin, Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Ulf Lindin informerar om aktuell kompetensutveckling för
fritidsgårdscheferna som samordnas med Västerås kommun, samt om
utbildning för fritidsledare som samordnas med hjälp av kunskapscenter.
Elisabeth Magnusson informerar om kulturpriset till årets nykomling som i år
gick till Saliboy.
Information om pågående rekrytering av ny konstintendent till Örebro
konsthall.
Återkoppling gällande Bio Roxy som nu har en fast organisation samt ett nytt
kontor.
Den 2a februari öppnas opencall inför OpenART 2021 som hålls öppen i två
månader där konstnärer från hela världen får ansöka om att delta.
Arbete pågår kring en ny fristadsstipendiat.
Örebro konstskola firar jubileum och ställer ut på Örebro konsthall på lördag
den 25/1.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
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- Informationen tas till protokollet.

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 39/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 191127-200116
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 19 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 40/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll svg 200113
Bilaga 1-6
Postlista Kn 191127-200115
Årshjul 2020 Kulturnämnden
RB för budgetåret 2020 avseende Statens kulturråd
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 20 Övrig fråga från Tore Mellberg (V) gällande Varberga
bibliotek
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Övrig fråga från Tore Mellberg (V):
"Vänsterpartiet har på avvägar fått vetskapen om att Varberga bibliotek har
stängts med hänvisning till beslut som fattats i kulturnämnden. Vid närmare
eftersökningar så visar det sig att det beslut som det hänvisas till är
Verksamhetsplan och budget 2019 men ingenstans i denna finns ett sådant beslut
presenterat. Jag är säker på att vi är flera ledamöter som hade reagerat på ett
sådant beslut och måste därför fråga huruvida formuleringarna är gjorda så att
styrande partier kan genomföra denna nedläggning utan att oppositionen har
en möjlighet att reagera.
Vänsterpartiet yrkar därför att Varberga bibliotek öppnas snarast möjligt och
utgår ifrån att framtida viktiga beslutsförslag, såsom nedläggningen av ett
bibliotek, förmedlas till hela kulturnämnden för eventuellt beslut.
Det behövs nog inte sägas att en transparent och ärlig ärendegång är basen i ett
demokratiskt samhälle vilket jag utgår ifrån att styrande partier kommer att
hålla sig till i framtida beslut."
Förvaltningens svar på övrig fråga:
Frågan om byggnationen av Varberga centrum ligger hos ÖBO. Det är
beräknat att fritidsgården ska byggas om cirka två år fram. Förvaltningen tar
med sig synpunkten och hanterar den vidare på lämpligt sätt.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Övrig fråga tas till protokollet och hanteras vidare av förvaltningen.
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Kulturnämnden 2020-01-20

YRKANDE

Ärendenr Km 484/2019

Ärende 5 VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2020
Liberalernas visionsbudget 2020 har lagts fram i Kommunfullmäktige.
Visionsbudgetens viktigaste inriktning har varit att tydligt utgå från de behov som
behöver tillgodoses primärt och sekundärt i ett samhällsbygge. En visionsbudget
tar ut färdriktningen men låser inte in sig i detalj hur utformningen ska ske. Vi ser
denna Liberalernas visionsbudget som ett inspel till förnyelse av politikens sätt att
anta de utmaningar som växer sig allt starkare för kommunerna. För
programområdet Samhällsbyggnad skriver Liberalerna i sin visionsbudget att ett
utvecklingsarbete ska ske med fortsatta satsningar på kulturverksamhet.

Liberalerna anser att förvaltningens förslag till verksamhetsplan med budget
som helhet är väl avvägd och balanserad utifrån förutsättningarna. Den
politiska inriktningen ger en bred översikt över viktiga kulturpolitiska mål med
stark utgångspunkt i det kulturpolitiska programmet vilket vi Liberaler ser
positivt på liksom de många hänvisningarna till programmet under
målområdena. Målområdena som till stora delar vilar på Agenda 2030 är viktiga
och förvaltningen har också tydligt markerat de mål som inte är relevanta för
nämnden. De föreslagna effektiviseringarna är hanterade utan alltför drastiska
nedskärningar som följd. Vi är positiva till avgiftsbefrielse för skolbio på Bio
Roxy och delar förvaltningens förslag till ökade avgifter för ämneskurser i
kulturskolan med möjlighet till avgiftsbefrielse för en kurs för barn i hushåll
med låg sammanlagd inkomst.
Liberalerna hade dock velat se en annan, tydligare inriktning att renodla
kulturverksamheterna i nämndens uppdrag. Detta inom nuvarande reglementes
ramar men med avsikt att på sikt se framväxten av en egen, självständig
kulturnämnd under kommunstyrelsen. Liberalerna anser inte att
kulturnämnden hör hemma i en programnämnd som till största delen handhar
gator, teknik och miljö. Vår uppgift är att över förvaltningsgränserna lyfta fram
de mjuka värden som kulturen förmedlar och bidra till en mänskligare, mer
socialt hållbart samhällsbygge.
Våra tydligaste prioriteringar är den breddkultur som finns representerad i det
civila samhället med kulturföreningar och studieförbund. Vi vill också värna
kulturskolan och biblioteket. Inom kulturskolan vill vi stärka kulturskolans
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öppna verksamheter och den nya viktiga sång och instrumentalverksamheten
El Sistema. Genom att skapa lokalt baserade ämneskurser i prioriterade
områden får de elever som börjat pröva på olika ämneskurser i den öppna
verksamheten känna sig omhändertagna i sitt lokala sammanhang. Övergången
till att integreras i kulturskolans cityförlagda ämneskurser underlättas på så sätt.
Kulturkollo och kulturfritids finns inom samma område och vi vill stärka dessa
verksamheter och utöka samarbete med övriga fritidsverksamheter. Vi anser
också att kulturprojektbidragen är otillräckliga i nuvarande omfattning.
Bibliotekets medieanslag behöver förstärkas, särskilt för barn och unga, den
kategori som tar del av utbudet allra mest och som därigenom är de som
drabbas hårdast. Örebro kommun ligger i jämförelse inom och utom vår
region väldigt lågt i statistiken. I förvaltningens förslag får inga nya
kulturföreningar möjlighet till bidrag. Det är en stor brist och sänder fel
signaler när värdet av civilsamhällets kultur poängteras i förvaltningens förslag.
Liberalerna vill föreslå effektiviseringar på flera andra verksamheter än de som
finns i förvaltningens förslag. Vi anser att Fritid ungdom borde bidra mer, inte
för att området skulle vara mindre viktigt, utan för att markera att Fritid
ungdom med vår grundsyn inte borde ligga inom kulturnämndens uppdrag och
att därför enhetens effektivisering måste bli större för att tillgodose de
kulturella kärnområdena. Vi tycker också att det kommunala bidraget till
fotbollssatsningen i Vivalla bör begränsas starkt för att upphöra 2021 eftersom
satsningen under lång tid fått stort stöd. Den förening som bildats bör nu klara
att stå på egna ben, inte minst ur rättvisesynpunkt mot andra föreningar.
Bibliotekslagen ger inget stöd för att konsumentvägledning hör hemma inom
folkbibliotekens uppdrag utan bör bekostas på annat sätt. Vi vill avveckla vårt
stöd så snart det är möjligt. Liberalerna vill också avvisa det utökade stödet till
Örebro Skateboard. Föreningen bör söka stöd på annat sätt än genom
Kulturnämnden.

Börje Ström

Anna Grevillius

YRKAR
avslag på förvaltningens förslag till Verksamhetsplan med
budget 2020 till förmån för Liberalernas visionsbudget 2020
framlagd i kommunfullmäktige 21-22 oktober 2019.
Om vårt förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till
förmån för eget yrkande.

Bifogas nedan: Kulturavsnitt i Liberalernas visionsbudget.
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Kulturavsnitt i Liberalernas Visionsbudget 2020 (sidan 37)

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. För att samordna den breda
kulturen med kompetens i samordning med alla aktörer inte minst med Region
Örebro Län behövs en egen Kulturnämnd med egen förvaltning och kulturchef.
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. Ett öppet samhälle behöver litteratur, konst och andra
kulturella uttryck som provocerar och utmanar. Därför ska den konstnärliga
friheten värnas. Det civila samhällets rika föreningsliv är en viktig grogrund för
kulturens utveckling.
Kulturföreningar och studieförbund
Kulturföreningarna bidrar till att öka människors livskvalité och frigör deras
skaparkraft. Därför ska de värnas. Inför tydliga och lättillgängliga regler för
bidragsgivning. Förbättra dialogen med både föreningar och aktiva. Ge dem
långsiktiga och hållbara förutsättningar genom avtal.
Biblioteken
Våra bibliotek står inför många utmaningar under kommande år. Läsförmågan i
Sverige sjunker och generellt ökar klyftan i kunskap och utbildning mellan olika
grupper i samhället. Våra bibliotek har en viktig roll i att vända på denna
utveckling genom deras uppdrag att stimulera barns och ungas intresse för läsning
och litteratur. Därför måste särskild uppmärksamhet riktas mot våra skolor som
enligt skollagen ska ge eleverna tillgång till skolbibliotek. Vi vill satsa på en
utveckling av skolbiblioteken och planera för en försöksverksamhet med
Fokusbibliotek med fackutbildade bibliotekarier på grundskolor.
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.
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2020-01-20

Yrkande/reservation
Kulturnämnden ärende nr 5 Km 484/2019

Verksamhetsplan och budget 2020
Vänsterpartiet yrkar avslag på majoritetens verksamhetsplan och budget till
förmån för Vänsterpartiets egen budget för Örebro kommun, Ett Örebro för
alla. I vänsterpartiets budget finns inga nedskärningar inom kulturområdet och
därigenom inga inskränkningar på bibliotekens öppettider.
Om detta yrkande inte får genomslag, reserverar Vänsterpartiet sig mot
majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget och hänvisar till
Vänsterpartiets egen budget för Örebro kommun.
För Vänsterpartiet, Örebro

Tore Mellberg
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Avslagsyrkande och reservation

Ärende 5,
Ärendenummer: Km 484/2019
Verksamhetsplan med budget 2020

Kulturnämnden
Örebro kommun
20 jan 2020

Moderaterna yrkar avslag på förvaltnings förslag och reserverar sig

mot förslaget till verksamhetsplan med budget till förmån för
Moderaternas budget 2020 framlagd i kommunfullmäktige för
Örebro kommun.
För Moderaternas grupp i Kulturnämnden,
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist(M)
Sercan Eren(M)
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Övrig fråga/yrkande, Kulturnämnden
2020-01-20
Vänsterpartiet har på avvägar fått vetskapen om att Varberga
bibliotek har stängts med hänvisning till beslut som fattats i
kulturnämnden. Vid närmare eftersökningar så visar det sig att det
beslut som det hänvisas till är Verksamhetsplan och budget 2019
men ingenstans i denna finns ett sådant beslut presenterat. Jag är
säker på att vi är flera ledamöter som hade reagerat på ett sådant
beslut och måste därför fråga huruvida formuleringarna är gjorda så
att styrande partier kan genomföra denna nedläggning utan att
oppositionen har en möjlighet att reagera.
Vänsterpartiet yrkar därför att Varberga bibliotek öppnas snarast
möjligt och utgår ifrån att framtida viktiga beslutsförslag, såsom
nedläggningen av ett bibliotek, förmedlas till hela kulturnämnden för
eventuellt beslut.
Det behövs nog inte sägas att en transparent och ärlig ärendegång
är basen i ett demokratiskt samhälle vilket jag utgår ifrån att styrande
partier kommer att hålla sig till i framtida beslut.
För Vänsterpartiet, Örebro kommun

Tore Mellberg
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