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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 
KULTURNÄMNDEN 

 
 

Datum: Torsdag 15 december 2022 
  
Plats: Akustiken, Kulturkvarteret 

 
Tider: Kl 09.00-12.00 - Nämndsammanträde  
  

Kl 08.00-09.00 Gruppmöten; 
(KD, S & C –Akustiken, Kulturkvarteret) 

 (L & M – Debatten, Kulturkvarteret) 
 
 

Gruppmöten: 
KD, S och C den 5 december kl. 17.00-19.00 via teamslänk 

 
M och L den 6 december kl. 16.00-18.00, Engelbrektsgatan 29 

 
Varmt välkomna! 

 
Lennart Bondeson (KD) 

Ordförande  
 

Linda Palmbrandt (S) 
Vice ordförande 

  
Förhinder att delta i gruppmötet meddelas respektive gruppledare. Förhinder att delta i 

nämndsammanträdet meddelas nämndsekreterare, sophie.persson@orebro.se. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordinarie ledamöter 
 
Lennart Bondeson (KD), ordförande 
Linda Palmbrandt (S), 1:e vice ordförande 
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande 
Mirsad Omerbasic (S) 
Lena Ryö (S) 
Henry Pettersson (S) 
Anton Johansson (S) 
Ingvar Bilock (C)   
Birgitta Nordlöw (C) 
Christine Erdman (KD) 
Tore Mellberg (V) 
Hossein Azeri (M) 
Gun Kornblad (M) 
Eva Hesse Almqvist (M)  
Sigvard Blixt (SD) 
 
 
 

Tjänstepersoner 
 
Anna Nordlund, förvaltningschef 
Sophie Persson, nämndsekreterare 
Johan Mindelius, ekonom 
Lars Hilmersson, verksamhetschef  
Ulf Lindin, verksamhetschef  
Elisabeth Magnusson, 
verksamhetschef 
Helen Åhlén, planerare 
Karl Jensen, planerare 
Cecilia Eriksson, ekonom 
Susanne Seger, administrativ 
samordnare 
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent 
Josiane Saade, planerare 
Thomas Eek, planerare 
Tobias Carlsson, HR-strateg 
Kata Wennberg, enhetschef 
Elin Hagström, konstintendent 

Ersättare 
 
Erik Röjare (S) 
Ellen Leijen (S) 
Jacob Höglund (S) 
Paula Säker (KD)  
Romeo Granadino Martinez (C) 
Nadia Abdellah (V)  
Sercan Eren (M) 
Anna Grevillius (L) 
Joakim Sjögren (SD) 
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Kulturnämnden 
 
Datum: 2022-12-15 
Tid: 09:00–12:00  
Plats: Akustiken, Kulturkvarteret 
 

1 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Joakim Sjögren (SD) som ersättare. 

2 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. 

3 Information: Ekonomisk månadsuppföljning 
Ärendenummer: Km 12/2022 
Handläggare: Johan Mindelius 09:05-09:10 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsuppföljning för december. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

4 Beslut: Preliminär årsberättelse 2022 
Ärendenummer: Km 11/2022 
Handläggare: Helen Åhlén m.fl 09:10-09:20 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämndens preliminära årsberättelse med prognos 3 är en samlad 
bedömning av hur nämnden kommer att kunna uppfylla sina åtaganden för att 
bidra till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Bedömningen 
grundar sig på utfallet och arbetet under perioden 1 januari tom sista oktober, 
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med en prognos för helåret 2022. Nämndens uppföljning är fokuserad på 
avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen 
tillämpar. 

Beslutsunderlag 
Preliminär årsberättelse 2022 Kulturnämnden, 2022-11-30 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad 
för vidare hantering. 

5 Beslut: Tillsynsrapport 2022 
Ärendenummer: Km 6/2022 
Handläggare: Helen Åhlén, Karl Jensen, Cecilia Eriksson, Susanne Seger 09:20-
09:25 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kulturnämnden genomfört 
internkontroll enligt Tillsynsplan 2022. Internkontrollen är nämndens tillsyn av 
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av 
nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som 
genomfördes våren 2021. 

Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande 
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2022”: 

1. Systematiskt brandskyddsarbete 
2. Rutin för hantering av leverantörsfakturor 
3. Introduktion av nyanställda 

Av de tre granskade tillsynsområdena har endast ett område uppvisat vissa 
brister. Bristerna är framför allt av mindre karaktär men det finns utrymme för 
förbättringsarbetet. I övriga tillsynsområden kunde inga brister identifieras. I 
bilaga 2 redovisas samlat vilka åtgärder som föreslås genomföras samt 
detaljerat under varje granskningsområde. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 – Plan för uppföljning av intern kontroll (beslutad av Kn 
2021-12-13) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Tillsynsrapport 2022 – uppföljning av intern kontroll godkänns. 

2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom. 
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6 Beslut: Avtal Örebroandan 
Ärendenummer: Km 156/2022 
Handläggare: Elisabet Wallin 09:25-09:30 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningens förslag är att avtalet är ettårigt och ska gälla från 2023-01-01 till 
2023-12-31. Då kommunens nämndorganisation kommer att förändras från 
nyår och det blir en ny politisk majoritet får den nya nämnden ta ställning till 
om förvaltningen ska teckna ett längre avtal från år 2024. 

Avtalet innebär att Örebro Läns fotbollsförbund ska arrangera spontanidrott 
på fredagar och lördagar under skolåret. Verksamheten ska drivas i samverkan 
med föreningar i minst fyra stadsdelar. Prioriterat är stadsdelarna Vivalla, 
Baronbackarna, Brickebacken och Oxhagen. 

Då finansieringen kommer från både Kulturnämnden och Fritidsnämnden ska 
beslutet fattas av båda nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal mellan Örebro kommun och Örebro Läns Fotbollsförbund 
gällande Örebroandan 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:  

1. Kulturnämnden beslutar att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
teckna ett-årigt avtal med Örebro Läns Fotbollsförbund gällande 
Örebroandan. 

2. 350 000 kr (av totalkostnaden 700 000 kr) finansieras av Kulturnämndens 
rambudget för 2023. 

7 Beslut: Kulturprojektbidrag – Studieförbundet 
Vuxenskolan, Podcast för unga i utanförskap 
Ärendenummer: Km 411/2022 
Handläggare: Josiane Saade 09:30-09:35 

Ärendebeskrivning 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har inkommit med en ansökan om 
kulturprojektbidrag gällande ”Podcast för unga i utanförskap”. De söker 288 
tkr. I projektet vill de tillsammans med unga utveckla en podcast som lyfter 
viktiga frågor för dem. Deltagarna ska själva skapa innehåll och bjuda in gäster 
och skapa en plattform för dem att göra sin röst hörd. 

Förvaltningen föreslår ett beviljande på 35 tkr. Den föreslagna summan baseras 
på budgeten för kulturprojektbidrag som har inte har utrymme att bevilja en 
summa i paritet med det ansökta beloppet. 
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Detta har kommunicerats ut till SV som har uttryckt att de med det eventuellt 
mindre beviljat belopp skulle kunna genomföra ett eller två podcastavsnitt för 
att påbörja projektet och inte tappa de redan nu intresserade ungas intresse. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturprojektbidrag (2022-06-20) Km 411/2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Studieförbundet Vuxenskolans ansökan för projektet ”Podcast för unga i 
utanförskap” beviljas 35 tkr. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 

8 Beslut: Extra nämndsammanträde 12 januari 
Ärendenummer: Km 449/2021 
Handläggare: Sophie Persson 09:35-09:40 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att mandatperioden förlängts till och med 12 januari 2023 
föreslås nämnden ha ett avslutande sammanträde för att lägga eventuella 
anmälda delegationsbeslut till handlingarna. Sammanträdet föreslås äga rum 
den 12 januari.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Nämnden beslutar om ett extra nämndsammanträde den 12 januari 2023.  

9 Beslut: Förlängning av attesträtt 2022 
Ärendenummer: Km 525/2021 
Handläggare: Johan Mindelius 09:40-09:45 

Ärendebeskrivning 
Nämnden beslutar årligen om attestförteckning för förvaltningens 
fakturaattestanter. Nuvarande beslut om attestförteckning för år 2022 gäller 
t.om 2022-12-31. I och med att Kulturnämnden upphör vid årsskiftet behöver 
det tas ett tillfälligt beslut som förlänger förvaltningens attesträtter under 
början av 2023 till dess att den nya Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om 
attestförteckning för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Attestförteckning 2022, Km 525/2021 
Delegationsförteckning 2022, Km 517/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 
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- Attestförteckning 2022 för Kulturnämndens verksamheter, inklusive 
förändringar som gjorts under året enligt punkt 4.3 i delegationsförteckningen, 
förlängs till den 12 januari 2023. 

10 Beslut: Beslutanderätt av förvaltningsdirektören 1-12 
januari 2023 
Ärendenummer: Km 517/2021 
Handläggare: Sophie Persson 09:45-09:50 

Ärendebeskrivning 
Den nya förvaltningsorganisationen som träder i kraft 2023-01-01 innebär i 
vissa delar nya titlar och förändringar i chefsleden. I och med att den nya 
mandatperioden och politiska organisationen börjar gälla först från och med 
2023-01-12 kommer det finnas titlar i nuvarande delegationsordning och 
attestförteckning som formellt sett inte finns kvar från och med 2023-01-01. 
För att säkra upp och minimera risken att det eventuellt skulle behöva fattas ett 
beslut av förvaltningschefen, som efter nyår har titeln förvaltningsdirektör, 
föreslås nämnden besluta att under perioden 1-12 januari 2023 ge 
förvaltningsdirektören beslutanderätt på samtliga punkter i gällande 
delegationsordning för Kulturnämnden. Detta med undantag av de punkter där 
nämndens ordförande har beslutanderätt. Förvaltningsdirektören får i sin tur 
rätt att överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen och 
informerar nämnden om vem som har fått den vidaredelegerade 
beslutanderätten. Besluten anmäls till Kulturnämnden i vanlig ordning. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektören beslutanderätt 
på samtliga punkter i gällande delegationsordning för Kulturnämnden. Detta 
med undantag av de punkter där nämndens ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Kulturnämnden i vanlig ordning. 

 

Fika 09:50-10:10 
 

11 Beslut: Bidragsöversyn - Kulturnämndens 
föreningsbidrag 
Ärendenummer: Km 153/2020 
Handläggare: Thomas Eek, Josiane Saade 10:10-10:55 
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Ärendebeskrivning 
Utifrån de åtaganden som nämnden beslutade om i verksamhetsplan 2020 har 
en bidragsöversyn genomförts. En ny bidragsmodell har arbetats fram med 
förslag till bidragsgivning till olika typer av kulturverksamhet samt till 
studieförbund. Det finns även tydligare kopplingar mellan bidragsgivningen 
och styrdokument och program inom Örebro kommun. 

Förslaget är att besluta enligt det nya förslaget och att den nya bidragsmodellen 
införs från och med 1 januari 2024. 

Beslutsunderlag 
• Utredningen, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
• Allmänna villkor - Bidrag till ideella föreningar inom Kultur- och 

Fritidsnämnden 
• Allmänna villkor – Bidrag till studieförbunden 
• Hållbarhetskriterier för Kultur- och Fritidsnämndens bidragsgivning 
• Sammanställning av remissvar 
• Villkor – Bidrag till kulturverksamhet 
• Villkor – Bidrag till kulturell infrastruktur 
• Villkor – Bidrag till kulturarrangemang eller kulturaktivitet 
• Villkor – Studieförbundsbidrag 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden antar det nya bidragsmodellen inklusive allmänna villkor, 
hållbarhetskriterier och samtliga villkorsbilagor. 

2. Den nya bidragsmodellen träder i kraft från och med 1 januari 2024. 

12 Information: Uppföljning SAM (Systematiskt 
arbetsmiljöarbete) 
Ärendenummer: Km 653/2022 
Handläggare: Tobias Carlsson 10:55-11:05 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

13 Information: Redogörelse av 1%-investeringar i konst 
Ärendenummer: Km 634/2022 
Handläggare: Kata Wennberg, Elin Hagberg 11:05-11:25 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om 1 %-investeringar i konst.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

14 Ordförandens information 
Handläggare: Lennart Bondeson 11:25-11:30 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

15 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 11:30-11:35 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

16 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Lars Hilmersson, Ulf Lindin 11:35-11:40 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

17 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Km 656/2022 
Handläggare: Sophie Persson 11:40-11:45 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut för perioden 221031-221207 anmäls till nämnden via 
Meetings. 
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Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 221031-221207 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

18 Redovisning av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Km 179/2021 
Handläggare: Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut Km 179/2021 - Avtal, Rena Resan 
2021/2022 Region Örebro län, Jessie and Katey Studios Inc, OPENART. 

Beslutsunderlag 
Avtal Rena Resan, 2022-10-25 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

19 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Km 657/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

20 Övriga frågor 
Handläggare: Lennart Bondeson 
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