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Paragraf 86–93 och 95–101

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

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

Kulturnämnden beslutar:
- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Gun Kornblad (M) som ersättare.

§ 87 Godkännande av dagordning
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 88 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 12/2021
Handläggare: Jenny Nielsen
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för juni månad.
Förbrukningen t.o.m. sista maj visar ett utfall på 40 %, vilket är under det
riktvärde som gäller för perioden på 41,7 %. Flera oregelbundenheter finns
inom nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året.
För Biblioteken och Kulturskolan förklaras avvikelsen framförallt av bokförda
bidrag och ersättningar som inte hör till perioden januari – maj. Justerat för det
visar Biblioteken en förbrukning om 39,6 % och Kulturskolan visar en
förbrukning om 48,97% och för hela nämnden justeras förbrukningen till
44,22 %.
De ekonomiska konsekvenserna till följd av lättnader av restriktioner kopplade
till Coronapandemin medför en osäkerhetsfaktor i nämndens ekonomi.
Troligtvis kommer det precis som förra året att finnas både kostnadsökningar
och kostnadsminskningar inom verksamheterna. Hur nämndens ekonomi
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påverkas i sin helhet kommer att analyseras mer djupgående delårsrapporten
som presenteras i augusti.
Prognosen i övrigt är oförändrad mot delår 1 rapporten.
Prognosen för nämndens investeringar visar inte på några ändringar mot delår
1 rapporten. Nämnden förväntas fortfarande göra ett överskott med 7 484 tkr
mot budgeten och avser 1% Konstutsmyckningen.
Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport maj 2021, 2021-05-15
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 89 Beslut: Hyresavtal Nya Teatern
Ärendenummer: Km 339/2020
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Nya Teatern amatörteaterförening bildades 1982 under namnet Örebro
Amatörteaterförening. 1984 flyttade föreningen in i delar av det tidigare
Folkets Hus, idag Kulturhuset. Folkets Hus sa upp Nya Teatern som hyresgäst
från och med 2002. Olika alternativa lokaler var under påseende tills beslutet
landande i att flytta in i Röda Kvarn där föreningen huserar än idag.
Kulturnämnden har via kommunens lokalförsörjningsenhet (LFE) ett
hyreskontrakt med ÖBO som är den nuvarande hyresvärden. Avtalet gäller
fram till 2022-12-31 och förlängs med 60 månader åt gången om det inte sägs
upp nio månader före kontraktets utgång. Kulturnämnden har i sin tur ett
hyreskontrakt med Nya Teatern som förlängs 12 månader åt gången med en
uppsägningstid på 9 månader.
Den beräknade hyresnivån för 2021 är 1 348 tkr. Varje år ökar hyreskostnaden
enligt index vilket Kulturnämnden får kompensation för.
Det nuvarande hyresförhållandet med Nya Teatern innebär indirekt att
föreningen får en indexuppräkning av sitt bidrag årligen. Nya Teatern är
därmed den enda av de föreningar som erhåller kulturföreningsbidrag som
också får indexuppräkning samt bedriver sin verksamhet kostnadsfritt i en
lokal bekostad av Kulturnämnden.
Med beaktning av likställighetsprincipen föreslår Kultur- och
fritidsförvaltningen att Kulturnämnden inte ingår i ett nytt hyreskontrakt
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gällande Nya Teaterns verksamhet efter att det nuvarande avtalet mellan ÖBO
och Örebro kommun, Kulturnämnden har gått ut 2022-12-31.
Beslutsunderlag

-

Hyreskontrakt för lokal (Km 393/2011)
Hyreskontrakt Nya Teatern (Km 154/2017)
Nya Teatern, Storgatan 21, historik lokalen (Km 339/2020)
Inventeringslista Nya Teatern (Km 339/2020)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden ingår inte i ett nytt hyreskontrakt med en ny fastighetsägare
gällande Nya Teaterns verksamhet.
2. Kulturnämnden förlänger inte hyreskontraktet med ÖBO gällande
Fastigheten Källan 10, Röda Kvarn.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden ingår inte i ett nytt hyreskontrakt med en ny fastighetsägare
gällande Nya Teaterns verksamhet.
2. Kulturnämnden förlänger inte hyreskontraktet med ÖBO gällande
Fastigheten Källan 10, Röda Kvarn.

§ 90 Beslut: Utökad verksamhet Fritte, teckenspråkig
fritidsgård HT 2021
Ärendenummer: Km 242/2021
Handläggare: Ulf Lindin, Maria Nyström
Ärendebeskrivning

Kultur avslog 2020 Scenits ansökan (Km 517/2019) om medel för att hålla den
teckenspråkiga fritidsgården Fritte öppen en extra kväll i veckan samt att utöka
verksamhetsutvecklarens tjänstgöringsgrad.
Efter fortsatta dialoger har Kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att
utreda möjligheterna att ge Scenit och Fritte ett tillfälligt stöd för höstterminen
2021. Stödet skulle innefatta ett anslag på 160 tkr till Scenit för att under
höstterminen 2021 utöka Frittes öppethållande med en extra kväll i veckan,
samt utöka verksamhetsutvecklares tjänstgöringsgrad från 50% till 100%.
Utöver detta uppmanas också föreningen söka finansieringsbidrag och
projektmedel från andra parter för att kunna utveckla sin verksamhet över tid.
Fritte har sina lokaler i Kulturhuset och är öppet två kvällar i veckan för
teckenspråkiga ungdomar från årskurs 6. Verksamheten finansieras med en
budget från Kulturnämnden på 500 tkr.
Sedan Scenit tog över driften av den teckenspråkiga fritidsgårdsverksamheten
från kommunen 2018 har besökarantalet ökat stadigt. Fritte når en utsatt
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målgrupp och bedömningen är att det finns ett underlag och behov för att
utöka verksamheten.
Beslutsunderlag

- Föreningen Scenits ansökan om ökad budget för Fritte, 2020-10-07
- Nämndärende enligt Km 517/2019
- ”Mår alla bra?”, Rapportserie från Liv och hälsa ung-undersökningarna 2017 i
Mellansverige.
- ”Livskvalitet bland döva unga vuxna.” en kvalitativ intervjustudie.
- Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad 2017–2019
- Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget för 2021
med plan för 2022–2023
- Liv Hälsa ung 2020
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att ge ett tillfälligt ekonomiskt stöd på 160 tkr till
föreningen Scenit.
2. Det ekonomiska stödet ska användas till att hålla Fritte öppet en extra dag i
veckan under höstterminen 2021.
3. Vidare ska det ekonomiska stödet finansiera en utökad tjänstgöringsgrad för
Frittes verksamhetsutvecklare från nuvarande 50% till 100%.
4. I och med det utökade ekonomiska stödet uppmanas Fritte att söka
finansieringsbidrag och projektmedel från andra parter för att kunna utveckla
sin verksamhet över tid.
5. Det ekonomiska stödet finansieras från enhetens Fritid Ungdoms
driftsbudget 2021. Inför drift från 2022 och framåt föreslås att frågan tas upp i
Kulturnämndens budgetarbete.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att ge ett tillfälligt ekonomiskt stöd på 160 tkr till
föreningen Scenit.
2. Det ekonomiska stödet ska användas till att hålla Fritte öppet en extra dag i
veckan under höstterminen 2021.
3. Vidare ska det ekonomiska stödet finansiera en utökad tjänstgöringsgrad för
Frittes verksamhetsutvecklare från nuvarande 50% till 100%.
4. I och med det utökade ekonomiska stödet uppmanas Fritte att söka
finansieringsbidrag och projektmedel från andra parter för att kunna utveckla
sin verksamhet över tid.
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5. Det ekonomiska stödet finansieras från enhetens Fritid Ungdoms
driftsbudget 2021. Inför drift från 2022 och framåt föreslås att frågan tas upp i
Kulturnämndens budgetarbete.

§ 91 Beredning: Förändrat upplägg för 52:ans Kultur och
fritidscenter
Ärendenummer: Km 290/2021
Handläggare: Ulf Lindin, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Besöksantalet och utlåningen i biblioteksverksamheten 52:ans kultur- och
fritidscenter har varit låg under en längre tid vilket gör att en bemannad
biblioteksverksamhet inte längre känns motiverad. Personalen har därför
föreslagit hur resurserna skulle kunna utnyttjas bättre genom en utökad
uppsökande verksamhet, gemensam programverksamhet och bokbilsbesök.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 92 Information: Kulturkvarteret
Ärendenummer: Km 41/2020
Handläggare: Karin Beckman
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om pågående arbete med Kulturkvarteret.
Inflytt av verksamheter och möbler flyter på. Bokhyllor och böcker är nu på
plats.
Informationsdisken bemannad under sommaren. Restaurangen öppnar sista
veckan i augusti. Miljönämnden tar beslut angående alkoholserveringen den 23
juni.
För övrigt pågår förberedelser inför invigningen i oktober.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
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- Informationen tas till protokollet.

§ 93 Information: Samverkan med länsmuseet
Handläggare: Birgitta Johansen
Ärendebeskrivning

Med bakgrund av Kulturpolitiska programmet ska Kulturnämnden söka
samverkan med andra aktörer i kommunen för att uppnå gemensamma mål.
Birgitta Johansen, landsantikvarie/länsmuseichef, informerar nämnden om
Örebro länsmuseums organisation och uppdrag, samt om samverkan med
andra aktörer i länet.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 95 Information: Bidragsöversyn
Handläggare: Josiane Saade, Thomas Eek
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om förvaltningens pågående bidragsöversyn.
Information ges kring reviderad tidsplan för översynen, allmänna villkor för
bidrag till ideella föreningar, hållbarhetskriterier med mera.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 96 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Information om utdelning av Wadköpingsstipendiet den 4 juni. I kategorin för
den etablerade konsthantverkaren tilldelas Mona Malmqvist Sjöstedt 12 500 kr
ur Wadköpingsstipendiet. I kategorin för den kommande lovande
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konsthantverkaren tilldelas Cecilia Lundh, Daria Edström och Fredrik Spåre
12 500 kr var och juryns hedersomnämnande går till Hugo Hedberg och
Maryna Korniierska.
Information om gemensam budgetdag med förvaltningen och Fritidsnämndens
presidium den 3 juni.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 97 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om att man just nu ser över stabsorganisationen i
förvaltningen och eventuella förändringar i samband med att samhället nu
öppnar upp. Veckovisa informationsbrev kan komma att påverkas av detta.
Information om pågående arbete med barnkulturplanen och fördjupad dialog
med skolan kring fortsatt arbete.
Ansökan inskickad internt i kommunen för att stärka psykisk hälsa har blivit
beviljad med ett engångsbelopp om 688 tkr, för 2021, och kommer
gå till barnkulturarbetet.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

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

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
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Lars Hilmersson informerar kort om kulturkollo och verksamheternas inflytt i
Kulturkvarteret.
Information om beslut från statens kulturråd inkom igår. 1,2 mnkr har beviljats
till stärkta bibliotek varav en del är teckenspråksverksamhet och den större
delen är verksamhet för ungdomar.
Elisabeth Magnusson informerar om de sommaraktiviteter som kommer ske
inom allmänkulturs enheter. Exempelvis dans, workshops, familjedagar vid
konstväggen, familjebio, konstguidningar och bygglek. Kulturpriset har
tilldelats Björn Johansson och Millencolin Music prize tilldelades Hanna Järver.
OpenART är i kontakt med ett 60-tal konstnärer inför 2022. Officiell invigning
av OPENART 2022 för allmänhet planerad lördag 18 juni
och utställningsperioden 18 juni – 4 september.
Bio Roxy visar film igen och kommer ha sommarstängt från midsommar med
undantag för knattebio och familjevisningar som visas under sommaren.
Medel har beviljats för psykisk hälsa och suicidprevention och man kommer
erbjuda filmvisningar.
Delar av Konsthallen flyttad, kontoret kvar på Olaigatan till augusti. Invigning
av nya konsthallen 28 augusti med utställning av Del LaGrace Volcano,
Örebrobaserad fotograf. Konstapp med syfte att tillgängliggöra den offentliga
konsten lanseras i september.
Konstprojekt (tidigare Tunnelprojekt) är igång och leds av en lokal konstnär
med hjälp av en handledare och 8 ferieungdomar. Platsen för den konstnärliga
gestaltningen är en basketplan i Brickebacken i samarbete med KFUM basket.
Konsthallschefen har fått nytt jobb och rekrytering kommer påbörjas i augusti.
Fråga från förra nämnden besvaras angående Richard Brixels skulptur Näcken
som tidigare stod i Wirensalen. Örebroporten har beslutat donera den till
Örebro kommun för att placera utomhus, troligtvis längs med Svartån.
Ulf Lindin informerar om omställningen till sommarverksamheterna som
kommer trappas upp i samband med att samhället nu börjar öppnas
upp. Hittills har det varit många besökare och deltagare och positiva signaler
har kommit från alla verksamheter.
10,2 mnkr har beviljats till kommunen för brottsförebyggande arbete. KSUS
har beslutat om att använda en del av dessa medel till bland annat
fältassistenter och familjeverksamheter i stadsdelarna.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 301/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 210520-210614
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 100 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprov)
Ärendenummer: Km 243/2021
Handläggare: AnnaKarin Wulgué
Ärendebeskrivning

Redogörelse av delegationsbeslut Km 243/2021 gällande avtal för konstnärlig
gestaltning - minnesmärke för den första demonstration för homosexuellas
rättigheter.
Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande
nämndsammanträde.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde.

11 (12)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

§ 101 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 302/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll samverkan, 2021-06-07
Postlista KN 210520-210614
Årshjul 2021 Kulturnämnden
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Yrkande

Ärende 5
Ärendenummer: Km 208/2021
”Konstpolicy”

Kulturnämnden
Örebro kommun
17 juni 2021

En hållbar konstutveckling i kommunen
Moderaterna är positiva till att det tagits fram en konstpolicy med rutiner och riktlinjer
för upphandling, inköp och förvaltning av kommunens konst. Att hantera konsten på ett
professionellt sätt är viktigt för örebroarna och då speciellt i tider av ansträngd ekonomi.
Den offentliga konsten är en stor del i att Örebro är en attraktiv stad och det är viktigt
att den konst som finns i kommunens ägo används. Vi vet dock att det idag finns cirka
2000 konstverk i kommunens ägo som inte används.
Örebromoderaterna vill se över den ”1 % -regeln” som innebär att kommunen vid varje
ny- och ombyggnation som överskrider 20 basbelopp ska köpa in konst motsvarande en
procent av kostnaden för byggnationen. Vi anser att en omvärdering av 1 % regeln i
syfte att minska anslaget behövs och därmed att punkten om 1%-regeln tas bort från
dokumentet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att Kulturnämnden
beslutar
att

Ta bort punkt 6 (1 % -regeln för inköp av konst till ny- och
ombyggnation inom kommunen, kommunala bolag och för lokaler där
kommunen är hyresgäst)
Ta bort punkt 7 som följd av borttagandet av punkt 6 (medel från 1%regeln ska fördelas utifrån en gemensamt framtagen strategisk plan.
Platser, områden och byggnader där gestaltningsarbete inte tidigare skett
är särskilt prioriterade vid arbetet med ny konst)

att

i övrigt bifalla förslaget till beslut

Om kulturnämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.
För Moderaternas grupp i Kulturnämnden

Hossein Azeri (M)

