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Eva Hesse Almqvist
Tore Mellberg

Åhörare
Åhörare

Paragraf 64–78
Sophie Persson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
Lennart Bondeson (KD), ordförande
Hossein Azeri (M), justerare
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§ 64 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

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

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

§ 65 Godkännande av dagordning
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen.
Nadia Abdellah (V) anmäler två övriga frågor till dagordningen gällande
tidsplan för Varberga bibliotek samt förvaltningens riktlinjer kring sponsring.
Följande ändring har gjorts i dagordningen:
Ärende nummer 4, Samlokalisering av Konsthall i Kulturkvarteret, bereds på
dagens sammanträde och beslutas på nämnden den 8e juni.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar.

§ 66 Beslut: Delårsrapport delår I
Ärendenummer: Km 8/2020
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat
underskott om 1 084 tkr. Den största avvikelsen finns inom Biblioteken där en
avtalstvist med en hyresgäst har resulterat i en förlikning med 0,5 mnkr i
skadestånd samt 0,3 mnkr i förlorade hyresintäkter för året 2020. Även Bio
Roxy och Hjalmar Bergmanteatern prognostiserar ett underskott med
intäktsbortfall om ca 0,4 mnkr till följd av coronaviruset.
Gällande det riktade effektiviseringskravet på inköp finns det i nuläget inga
större intjänade effekter att redovisa. Stöd behövs från Upphandlingsenheten
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för att påvisa var den riktade effektiviseringen på inköp kan hämtas hem, för
att inte effektiviseringen ska realiseras via budgetminskningar för personal och
andra satsningar inom verksamheterna.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2020 Kulturnämnden, 2020-05-15
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Sercan Eren (M) och Nadia Abdellah (V)
avstår från att delta i beslutet.

§ 67 Beredning: Samlokalisering av Konsthall i
Kulturkvarteret
Ärendenummer: Km 190/2020
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Anna-Karin Wulgué
Ärendebeskrivning

Kulturkvarteret ska vara en arena för upplevelser, utövande och lärande och
möjliggöra möten mellan alla typer av människor och intressen – över könsålders- och etnokulturella gränser. Genom att addera Konsthallen till
Kulturkvarterets organisation och vision tas ytterligare steg mot ett kulturellt
kraftverk för kommunens och regionens invånare. I och med att Örebro växer
ökar också Örebro konsthalls besökarantal. Det i sin tur ökar konsthallens
ansvar för den offentliga konsten. I samband med byggnationen av
Kulturkvarteret och ombyggnationen av före detta Riksbankshuset öppnas nu
en möjlighet att omlokalisera Konsthallen till nya anpassade lokaler. Genom en
placering av Konsthallen i Kulturkvarteret läggs den sista pusselbiten för att
skapa ett kulturkvarter i sin fulla kraft.
Beslutsunderlag

- Utvecklingsbehov Samlokalisering av Örebro konsthall och Kulturkvarteret
(Km 190/2020)
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Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 68 Beslut: Framflytt av OPENART 2021 till 2022
Ärendenummer: Km 216/2020
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Elin Persson
Ärendebeskrivning

OPENART är Skandinaviens största utomhusbiennal för samtidskonst och är
till sin räckvidd och innehåll en internationell biennal som ställer ut ca 100
konstverk av lokala, nationella och internationella konstnärer.
OPENARTs budgetram från Örebro kommun 2019 låg på 4,8 mnkr plus 3
mnkr som tillfällig ramförstärkning från KS. Sammanlagt med de presenterade
synbara externa intäkterna för 2019 så har OPENART barter och
kostnadslättnader som uppgår till 5,4 mnkr. De externa medlen kommer från
bland annat intäkter från försäljning, sponsring, bidrag, överskott och
personella resurser i förvaltningen, samt samarbeten.
I sin nuvarande form är därför OPENART beroende av yttre faktorer för att
kunna genomföra en biennal på samma nivå som tidigare år. Detta innebär att
OPENART påverkas till stor del av intresseförskjutningar, nya förutsättningar
hos externa parter och samhälle och inte minst nu av coronakrisen.
På grund av osäkra faktorer och förändrade förutsättningar föreslår
förvaltningen att flytta fram OPENART från 2021 till 2022.
OPENART-organisationen ser vikten av den kreativa närvaron även under
tiden mellan utställningarna och har som ambition att utveckla sin pedagogiska
verksamhet. Målet är att i och med det möta det efterfrågade behovet och
kunna göra nedslag med programpunkter och pedagogiska aktiviteter under
sommaren 2020 och 2021.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. OPENART:s utställning flyttas fram från sommaren 2021 till sommaren
2022, för att få utrymme att säkerställa verksamhetens ekonomiska behov.
2. OPENART arrangerar minst fem nedslag vardera under sommaren 2020
och 2021.
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Yrkande

Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att
undersöka ytterligare möjligheter till ekonomiskt stöd från näringslivet
till OpenARTs verksamhet 2021. Detta då det finns stora ekonomiska
utmaningar att genomföra OpenArt 2021 på grund av Coronasituationen.
Sercan Eren (M) yrkar bifall till Lennart Bondesons (KD) yrkande om
återremiss.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns två förslag till beslut
det vill säga återremittering av ärendet och att ärendet avgörs idag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar om
återremittering av ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet återremitteras.

§ 69 Beslut: Förändring av beräkningsunderlag till
fördelning av bidrag till studieförbunden 2022
Ärendenummer: Km 200/2020
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Coronapandemin innebär stora utmaningar för det svenska samhället. De
begränsade möjligheterna att träffas fysiskt drabbar bland annat
studieförbunden. Som för många andra verksamheter drabbas studieförbunden
av inkomstbortfall samtidigt som de fortfarande har fasta kostnader såsom
lokalhyra och personalkostnader.
Folkbildningsrådet har tagit flera beslut om dispenser för att underlätta för
studieförbundens verksamhet.
Örebro läns bildningsförbund har inkommit med ett brev med en önskan att
Örebro kommun fattar beslut i linje med Folkbildningsrådet; att bidragsnivån
ska ligga kvar på beslutad nivå, och att framtida bidrag inte ska baseras på 2020
års statistik.
Förvaltningen föreslår att bidragsnivån för 2020 ska ligga kvar på beslutad nivå,
samt att 2022 års bidrag ska baseras på 2019 års statistik.
Beslutsunderlag

Brev från Örebro läns bildningsförbund med anledning av coronapandemin.
”Studieförbunden – en samhällsresurs i Coronakrisen”. Km 200/2020 (202004-07)

6 (11)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Bidragsnivån till studieförbunden för 2020 års verksamhet kvarstår på
beslutad nivå.
2. Bidrag till studieförbunden för 2022 års verksamhet baseras på statistik från
2019 istället för 2020.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Bidragsnivån till studieförbunden för 2020 års verksamhet kvarstår på
beslutad nivå.
2. Bidrag till studieförbunden för 2022 års verksamhet baseras på statistik från
2019 istället för 2020.

§ 70 Information: Socioekonomisk segregation i Örebro
kommun
Handläggare: Mia Stålgren-Patiño
Ärendebeskrivning

Information om Socioekonomisk segregation i Örebro kommun, En
kartläggning och analys över skillnader mellan bostadsområden i Örebro
kommun, 2019-10-14.
Beslutsunderlag

Socioekonomisk segregation i Örebro kommun, En kartläggning och analys över
skillnader mellan bostadsområden i Örebro kommun, 2019-10-14
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 71 Information: Kulturkvarteret
Ärendenummer: Km 41/2020
Handläggare: Lars Thornberg, Karin Beckman
Ärendebeskrivning

Information och uppdatering kring pågående arbete med Kulturkvarteret.
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Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 72 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Information om att vinnare av Wadköpingsstipendiet utsetts och fått sitt pris.
Den 6e juni kl 13.00 sänds prisutdelningen digitalt via kommunens hemsida.
Information om gemensamt arbete kring kultursamverkan med regionen. En
samverkansdialog med regionen ägde rum fredag 15e maj och innehöll bland
annat genomgång av mål och förslag till handlingsplan.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 73 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om arbetet med barnkulturplanen som är igång igen efter ett
längre avbrott.
Information från Josiane Saade gällande en
förvaltningsövergripande lägesöversikt som gjorts bland föreningarna kopplat
till Coronasituationen i syfte att ge en nulägesöversikt. Alla föreningar som
erhållit bidrag från Kulturnämnden och Fritidsnämnden fick möjlighet att svara
på enkäten.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

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

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Ulf Lindin informerar om pågående planering av sommarens
lägerkolloverksamhet, bland annat utifrån nya direktiv från
Folkhälsomyndigheten som begränsar antalet barn som deltar.
Elisabeth Magnusson informerar om status för Bio Roxy där vårterminen nu
nått sitt slut och planering för sommaren pågår. Ansökan om intäktsbortfall
från statens kulturråd har gjorts. Bio Roxy har även blivit utsedd till en av
Sveriges åtta bästa biografer av tidskriften MovieZine.
Information från konsthallen om pingvinen utanför Rådhuset som blev stulen
och senare återfunnen. Ny utställning på konsthallen i lördags, tunnelprojekt i
sommar samt planering av visningar i sommar för OpenART och
Konsthallen.
Arbetet med OpenART pågår parallellt med ny hemsida, strategiskt arbete,
digitalisering och opencall.
Information från Lars Hilmersson kring Kulturskola och bibliotek.
Det finns en lista med Coronaåtgärder för biblioteken, bland annat digitala
författarbesök som har ägt rum och som kommer fortsätta arrangeras. "Take
away"-böcker är på gång. Bemanningen på biblioteken har förbättrats.
På Kulturskolan har undervisningen anpassats efter situationen där olika
konstformer kräver olika åtgärder. Bland annat sker en del av undervisningen
digitalt och utomhus och polistillstånd har ansökts för att få undervisa i
stans parker.
Den 6e juni producerar kulturskolan på uppdrag av Kommunstyrelsen en
konsert som kommer sändas live på kommunens äldreboenden.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 75 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 229/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 200408-200513
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 76 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 230/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Postlista Kn 200408-200513
Protokoll svg 200511
Årshjul 2020
Samrådsinformation
Remiss gångstrategi Örebro kommun
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 77 Övrig fråga från Nadia Abdellah (V) om biblioteket i
Varberga
Handläggare: Lars Hilmersson
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Ärendebeskrivning

Övrig fråga från Nadia Abdellah (V) gällande biblioteket i Varberga besvaras av
verksamhetschef Lars Hilmersson. För närvarande avvaktar vi ÖBO och
arbetar under tiden med mer uppsökande verksamhet. Efter ombyggnationen
öppnas biblioteket igen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 78 Övrig fråga från Nadia Abdellah (V) om sponsring
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Övrig fråga från Nadia Abdellah (V) gällande förvaltningens riktlinjer kring
sponsring bordläggs och besvaras på nästkommande sammanträde.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Övrig fråga från Nadia Abdellah (V) gällande sponsring bordläggs till
kommande sammanträde.
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