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Kulturnämnden 
 
Datum: 2022-03-14 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Lennart Bondeson (KD) §§ 39-52 
Linda Palmbrandt (S) §§ 39-52 
Börje Ström (L) §§ 39-52 
Lena Ryö (S) §§ 39-52  
Henry Pettersson (S) §§ 39-52 
Anton Johansson (S) §§ 39-52 
Ingvar Bilock (C) §§ 39-52 
Birgitta Nordlöw (C) §§ 39-52 
Christine Erdman (KD) §§ 39-52 
Tore Mellberg (V) §§ 39-52 
Hossein Azeri (M) §§ 39-52 
Gun Kornblad (M) §§ 39-49 
 
Tjänstgörande ersättare 
Romeo Granadino Martinez (C) ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 39-52 
Sercan Eren (M) ersätter Eva Hesse Almqvist (M) §§ 39-52 
Joakim Sjögren (SD) ersätter Sigvard Blixt (SD) §§ 39-52 
Anna Grevillius (L) ersätter Gun Kornblad (M) §§ 50-52 
 
Närvarande ersättare 
Nadia Abdellah (V) §§ 39-52 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Johan Mindelius Ekonom 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
Lars Hilmersson Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Josiane Saade Planerare 
Helen Åhlén Planerare 
Susanne Seger Administrativ samordnare 
Tobias Kandenäs Lärare 
 
Paragraf 39–52 
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Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Lennart Bondeson (KD), ordförande 
 
 
 
Börje Ström (L), justerare  
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§ 39 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Hossein Azeri (M) som ersättare. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Hossein Azeri (M) som ersättare. 

§ 40 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Ärende 14 flyttas till punkt 5 i dagordningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar. 

§ 41 Information: Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Km 12/2022 
Handläggare: Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för mars månad. 

Förbrukningen t.o.m. sista februari visar ett utfall på 13 %, vilket är under det 
riktvärde som gäller för perioden på 17 %. Flera oregelbundenheter finns inom 
nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året. 

För Biblioteket förklaras avvikelsen framförallt av bokförda bidrag och 
ersättningar som inte hör till perioden. Justerat för det visar Biblioteket en 
förbrukning om 15 %. Kulturskolans förbrukning för perioden påverkas även 
av bidrag och ersättningar som inte hör till perioden. Justerat för det visar 
Kulturskolan en förbrukning om 23 %. Justerat för detta för nämnden som 
helhet visar förbrukningen istället 18 % för perioden. 
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Bio Roxy har för perioden en låg förbrukning vilket framförallt beror på bidrag 
som avser en längre tidsperiod än två månader samt att det för perioden till 
viss del saknas bokförda internhyror. 

För perioden har det inte gjorts någon prognos för helåret. Prognosarbetet 
kommer att påbörjas inom de kommande veckorna och presenteras i maj i 
samband med delårsrapport 1. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, 2022-03-14 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 42 Beslut: Kulturprojektbidrag Folkuniversitetet 
Ärendenummer: Km 54/2022 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Folkuniversitetet söker 52 450 kr i Kulturprojektbidrag för att finansiera 
projektet ”Forma din framtid – Utveckling av människor genom kunskap och 
kreativa uttryck.” 

Projektet syftar till att stärka och utveckla människor genom att ge dem 
kunskap bland annat i sömnad, broderi, måla med sitt barn, akvarellmålning 
och genomföra gemensamma utställningar men även genom att göra 
deltagarna uppmärksamma på sina rättigheter och skyldigheter i samhället. 

Förvaltningen föreslår ett beviljade på 26 500 kr för att täcka ledarkostnaden 
som fokuserar på det kreativa arbetet med deltagarna. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om kulturprojektbidrag för projektet ”Forma din framtid - 
Utveckling av människor genom kunskap och kreativa uttryck”. Km 54/2022 
(2021-11-17) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Folkuniversitetet ansökan om medel med 
26 500 kr. 

2. Medlen tas från den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Folkuniversitetet ansökan om medel med 
26 500 kr. 

2. Medlen tas från den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 

§ 43 Redovisning av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Km 33/2022 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut Km 33/2022 - Studiefrämjandet, Terelas 
skogar. 

Följande delegationsbeslut redovisas på nästa sammanträde: Km 33/2022 - Allt 
mellan oss, ABF. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nytt delegationsbeslut väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nytt delegationsbeslut väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde. 

§ 44 Beslut: Uppskjuten revidering av kulturpolitiska 
programmet 
Ärendenummer: Km 127/2022 
Handläggare: Sophie Persson, Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Det kulturpolitiska programmet för Örebro kommun är ett stöd för beslut när 
det gäller de prioriteringar som ska göras så att alla invånare kan ta del av och 
skapa kultur. Programmet antogs av Kommunfullmäktige den 22 maj 2018 (§ 
87) och visar på inriktning, strategier och mål för kulturpolitiken under 
perioden 2018–2022. 

Regelbunden uppföljning är en förutsättning för att kunna bedöma effekten av 
gjorda insatser. Det kulturpolitiska programmet ska enligt beslutet revideras 
under 2022 och därefter under varje mandatperiod. På grund av 
coronapandemin som startade 2020 har arbetet med att uppnå målen i 
programmet inte varit möjlig. Förvaltningen föreslår därför att giltighetstiden 
förlängs och att revideringen av programmet skjuts upp. 
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Beslutsunderlag 
Kulturpolitiskt program för Örebro kommun, 2018-05-22 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Nuvarande kulturpolitiskt program ska gälla till och med senast juni 2024. 

2. Arbetet med revidering av programmet påbörjas 2023. 

  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Nuvarande kulturpolitiskt program ska gälla till och med senast juni 2024. 

2. Arbetet med revidering av programmet påbörjas 2023. 

  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

§ 45 Information: Alla barns rätt till kultur 
Handläggare: Tobias Kandenäs 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om arbetet med alla barns rätt till kultur och systematiskt 
arbete med barnkultur i skolan. Syftet är att tillgängliggöra kulturen och skapa 
likvärdiga förutsättningar för att alla barn och unga ska ha inflytande samt växa 
och lära med kulturen som verktyg. Information bland annat om enkätsvar 
från skolorna, digital utbudskatalog, kulturombud och samverkan med skolan. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden  beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 46 Information: Temanämnd i Odensbacken april 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Information om nämndsammanträdet 21 april där vi planerar för en heldag 
tillsammans med Fritidsnämnden, med fokus på Odensbacken som 
kommundel. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 47 Information: Säkerhetspolitiskt läge 
Handläggare: Susanne Seger 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om kommunens hantering av ny krissituation med 
anledning av situationen i Ukraina. Samordningsfunktionen i kommunen under 
ledning av säkerhetsavdelningen. Förvaltningarna utser en kontaktperson för 
respektive förvaltning. För närvarande har kommunen tre fokusområden; 
försörjningsfrågor, cyberattacker och flyktingvågen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 48 Ordförandens information 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information om medverkan i litteraturpolitiskt toppmöte i Göteborg den 3-4 
mars. 100 inbjudna politiker och tjänstepersoner från branschen. Konferensen 
handlade mycket om skolbiblioteken, läsning och hur skillnaderna mellan barn 
och unga ser ut runt om i landet. 

Information om Agenda KULTUR den 3-4 maj som arrangeras av Region 
Örebro län. En representant från varje parti får anmäla sig. 
 
Utdelning av kulturpriset den 24 mars där Kulturnämnden bjuds in att delta i 
Kulturkvarteret klockan 16.00. 

Vice ordförande Linda Palmbrandt (S) informerar om budgetmötet med 
nämnderna inom programområde samhällsbyggnad utifrån investeringar i 
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kommunen. Kulturnämnden har lyft ett par prioriterade objekt till 
programnämnden. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 49 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Nya krissituationen tar kraft och energi och samordning sker löpande. Fokus 
på flyktingmottagande för både akut skede och kommande arbete. Sker i bred 
samverkan. 

Alla barns rätt till kultur och samverkan med skolan fortsätter, samt samverkan 
med regionen. 
 
Trainstationbussen för digitalt lärande hos kommuninvånare och personal 
har ingivits. Fortsatt arbete sker med att sjösätta nya utbudet av digitala verktyg 
på biblioteket i samverkan med Trainstation.   

Arbete pågår med att säkerställa lovverksamhet för 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för allmänkultur Elisabeth Magnusson informerar: 

Ansökningsförfarandet för årets Wadköpingsstipendie är nu igång med två 
kategorier, "Till den kommande lovande konsthantverkaren" och "Till 
den etablerade konsthantverkaren". 
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Föreställning IMPURO med flamencodansaren och koreografen Sofia Castro 
17/3 på Hjalmar Bergmanteatern. 

Ansökningar till Dansresidenset i sommar har inkommit. Ett samarrangemang 
mellan Allmänkultur, RÖL och Kulturkvarteret. Uttagningen sker inom kort. 

Utdelning av Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne och Millencolin music 
prize sker torsdag 24/3 kl. 16 på foajéscenen på Kulturkvarteret. 

Nästa utställning på konsthallen pågår 26 mars - 29 maj med konstnärerna Lina 
Bjerneld och Susanna Jablonski. 

Örebro kommun och Konsthallen utlyser en upphandling av konstkonsulter 
för framtida gestaltningsprojekt. Uppdraget är att tillsammans med ansvariga 
på Örebro konsthall ta fram underlag för att planera och projektleda 
konstnärlig gestaltning inom Örebro kommun. 

Gratisvisning på Bio Roxy förra söndagen av en film om ett Ukrainskt 
barnhem där man som besökare också fick ta del av information hur man 
kunde bidra till olika hjälporganisationer. Utsåld exklusiv livekonsert i lördags 
med BTS, ett sydkoreanskt pojkband. Konserten livesändes i över 60 länder.  

Open Art - Ett pressmeddelande gick ut i förra vecken med besked om vilka 
konstnärer som deltar i år. Barnens jury, Folkets jury och Konstjuryn 
presenterades också. 

Verksamhetschef för fritid ungdom Ulf Lindin informerar 
om fritidsgårdarnas deltagande i insamling till Ukraina genom Rädda 
barnen. Att barn och unga får göra bra saker för andra är 
också en skyddsfaktor. Förberedelse inför flyktingmottagande beroende på hur 
det kommer se ut i närområdet. Kan bland annat handla om 
språkkompetens för att möta barn och unga. 

Förberedelser inför kommande lov med bland 
annat simskola och skolavslutningsarrangemang. Samarbete med regionen för 
att få fler barn och unga att vaccinera sig. Regionens vaccinationssamordnare 
har deltagit på fritidsgårdarnas ledningsgrupp. 

Information till alla fritidsgårdar från Socialtjänstens droggrupp i hur vi kan få 
stöd med att arbeta bättre mot hedersvåld och förtryck och hur vi kan bidra till 
projektet GVI (Gruppvålds intervention) som handlar om att få stopp på det 
dödliga våldet. 

Verksamhetschef för kulturskola/bibliotek Lars Hilmersson informerar utifrån 
situationen i Ukraina och bibliotekets arbete med källkritik och desinformation 
via webb och sociala medier.  

Kulturskolan fokuserar på att möta barns frågor på bästa sätt och 
verksamheten har börjat diskutera mottagande och eventuella aktiviteter för 
inkommande familjer. 

Information om bibliotekens digitala uppdrag. Utbildning för hela länet som 
Örebro ansvarar för hölls för första gången i torsdags med bland andra Olof 
Sundin och Pelle Snickars. 
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Information utifrån trygghetsarbetet. Studiebesök till Stockholm för att 
jämföra och ta del av deras erfarenheter i arbetet med bibliotekssocionom. 

Kulturskolans musikallinje - Relativitetsteorin onsdag till lördag denna vecka. 
Öppet hus 26 mars.  

Stödgala för Ukraina nu på söndag i Kulturkvarteret. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Km 173/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut för perioden 220209-220309 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 220209-220309 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 52 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Km 174/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Postlista Kn 220209-220309 
Reviderat Landsbygdsprogram 
Inbjudan demokratikonferens 
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Protokoll samverkan 220307 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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