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Kulturnämnden 
 
Datum: 2021-08-23 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Lennart Bondeson (KD) §§ 102-106, §§ 108-116 
Linda Palmbrandt (S) §§ 102-116 
Börje Ström (L) §§ 102-116 
Lena Ryö (S) §§ 102-116 
Henry Pettersson (S) §§ 102-116 
Ingvar Bilock (C) §§ 102-116 
Christine Erdman (KD) §§ 102-116 
Tore Mellberg (V) §§ 102-116 
Hossein Azeri (M) §§ 102-116 
Eva Hesse Almqvist (M) §§ 102-116 
Sigvard Blixt (SD) §§ 102-116 
 
Tjänstgörande ersättare 
Maja Gullberg (S) ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 102-116 
Anton Johansson (S) ersätter Annika Estholt (S) §§ 102-116 
Paula Säker (KD) ersätter Birgitta Nordlöw (C) §§ 102-116 
Anna Grevillius (L) ersätter Anna Grevillius (L) §§ 102-116 
Nadia Abdellah (V) ersätter Lennart Bondeson (KD) § 107 
 
Närvarande ersättare 
Joakim Sjögren (SD) §§ 102-116 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Lars Hilmersson Verksamhetschef 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Jenny Nielsen Ekonom 
Cecilia Eriksson Ekonom 
Elin Persson Enhetschef 
Umair Chaudry Projektledare 
Josiane Saade Planerare 
Karin Beckman Chef Kulturkvarteret 
Daniela Redzic Alkaissi Utvecklingsstrateg 
Karl Jensen Planerare 
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Helen Åhlén Planerare 
Elisabet Wallin Ungdomskonsulent 
 
Paragraf 102–116 
 
 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
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Lennart Bondeson (KD), ordförande 
 
 
 
Börje Ström (L), justerare  
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§ 102 Protokolljusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Sigvard Blixt (SD) som ersättare. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Börje Ström (L) utses till justerare med Sigvard Blixt (SD) som ersättare. 

§ 103 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. 

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för augusti månad. 

Förbrukningen t.o.m. sista juli visar ett utfall på 51 %, vilket är lägre än 
riktvärde som gäller för perioden på 58,3 %. 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 – juli. Justerat för det 
visar Biblioteken och Kulturskolan en förbrukning om 54 % vardera och för 
hela nämnden justeras förbrukningen till 56 %. 

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 september. 

Prognosen i övrigt är oförändrad mot förra perioden och kommer istället att 
justeras i delår 2 rapporten. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 105 Information: Mål och budgetprocess 2022 
Handläggare: Jenny Nielsen 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om tidsplan för mål och budgetprocessen 2022. 
Budgetdiskussioner och samverkansprocess sker löpande fram till nämndbeslut 
av Verksamhetsplan med budget i januari 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 106 Beslut: Förändrat upplägg för 52:ans Kultur och 
fritidscenter i Baronbackarna 
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. 

Beslutsunderlag 
Aktivitetsplan Baronbackarna 52:an, 2021-08-13  
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Biblioteksverksamheten på 52:an i Baronbackarna förändras genom att det 
bemannade öppethållandet ersätts av utökad uppsökande verksamhet, 
programverksamhet i samarbete med fritidsgården och bokbilsbesök. 

Yrkande 
Tore Mellberg (V) yrkar om följande tillägg till förvaltningens förslag: 

1. Biblioteksverksamheten på 52:an i Baronbackarna förändras genom att det 
bemannade öppethållandet tillfälligt, under en begränsad tid av ett år, ersätts 
med utökat uppsökande verksamhet, programverksamhet i samarbete med 
fritidsgården och bokbilsbesök. 

2. Att under nedstängningen utreda hur verksamheten kan förbättras och att 
bibliotekets demokratiuppdrag tas i tydligt beaktande. 

3. Resultatet av utredningen redovisas för Kulturnämnden om ett år. 

  

Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag till Tore Mellbergs (V) 
tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer Tore Mellbergs (V) tilläggsyrkande 
under proposition och finner att nämnden beslutar att avslå denna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Biblioteksverksamheten på 52:an i Baronbackarna förändras genom att det 
bemannade öppethållandet ersätts av utökad uppsökande verksamhet, 
programverksamhet i samarbete med fritidsgården och bokbilsbesök. 

Reservation 
Tore Mellberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
tilläggsyrkande. 

§ 107 Beredning: Kulturprojektbidrag – Örebro 
kammarmusikförening, Diamonds in the rough 
Ärendenummer: Km 268/2021 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Örebro Kammarmusikförening söker 60 tkr i kulturprojektbidrag 
för projektet Diamonds in the rough. Under hösten 2021 vill föreningen 
anordna en kostnadsfri konsert genom ett samarbete med unga tonsättare, 
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musiker och tjejer/transpersoner/ickebinära elever i en musikklass på 
Karolinska gymnasiet tillsammans med Örebro Kammarstråkar. 

De unga tonsättarna tillsammans med gymnasieeleverna ska komponera 
musiken till konserten. Syftet med projektet är att skapa ett intresse för 
tonsättning genom att introducera komposition av nutida konstmusik för 
gymnasieeleverna och på sätt gynna deras kreativa och konstnärliga intresse. 
Föreningen hoppas att gymnasieelevernas kontaktnät även kan bidra till att nå 
en ny publik som får möta den nutida konstmusiken. 

Förvaltningen föreslår ett beviljande om 50 tkr då projektet bedöms kunna 
anpassas utifrån en minskad budgetram. 

Beslutsunderlag 
Ansökan Örebro Kammarmusikförening, 2021-06-22 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 108 Information: Openart 2022 
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Elin Persson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om pågående planering inför OpenART 2022. 

Information bland annat om nytt team, konstvecka med fokus på 
skapandeverksamhet, konstproduktion och förberedelser inför hösten samt 
nya digitala kanaler i form av hemsida och app. 

Information om Openarts samarbete med Exmuro, systerutställning i Québec 
samt lokalt samarbete med Trainstation Vivalla. 

Redovisning av Openarts budget 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 109 Information: Kulturkvarteret 
Ärendenummer: Km 41/2020 
Handläggare: Karin Beckman 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om pågående arbete med Kulturkvarteret. 

Stort antal besökare i Kulturkvarteret som nu öppnat upp vilket varit mycket 
positivt. Det är fortfarande en del frågetecken som behöver hanteras och det 
kommer ta tid att få allting på plats.  

Stort intresse från olika håll av att boka lokalerna samt att göra studiebesök i 
byggnaden. 

Nytt kring invigningen av huset är att det blir ett invigningsår med start 4 sept i 
samband med Live at Heart. Vi bjuder på inträde och håller en ceremoni vid 
öppningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 110 Information: IT-avdelning informerar om byte av 
plattform för ipads 
Handläggare: Umair Chaudry 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om byte av plattform för iPads. 

Syftet med projektet är att införa en gemensam manageringsplattform för 
kommunens samtliga enheter (mobiltelefoner, läsplattor och datorer) och 
därmed nyttja funktioner och tjänster i MS365-avtalet. 

Byte av system innebär att vi kommer kunna hantera våra läsplattor och andra 
mobila enheter på ett gemensamt, likvärdigt och kostnadseffektivt sätt över 
hela kommunen. 

Omställningen påbörjas idag och ska vara klar senast den 24 september. 
Möjlighet till fysisk support erbjuds.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 111 Ordförandens information 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information om visning i somras av Kulturkvarteret dit ordföranden med flera 
var inbjudna. I samband med det informerades det bland annat 
kring samarbetet mellan konserthuset, länsmusiken och Kulturkvarteret samt 
om de medel som ansökts från Kulturrådet för att finansiera besök från 
kommunens förskolor.  

Besök sker imorgon av Västerås kommuns Kulturnämnd (presidium sam 
Kulturchef) i Kulturkvarteret. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 112 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Information om arbete med barnkulturplanen genom omdisponering av medel 
från förvaltningsledning. Information om samarbetet med skolan som påbörjas 
under hösten där vi kommer möjliggöra för alla förskoleklasser att besöka 
Kulturkvarteret.  

Information om pågående organisationsförändring som kommer påverka 
nämndorganisationen och förvaltningsorganisationen. Kommunstyrelsen tar 
beslut i september kring nämndorganisationen. 

Kopplat till coronapandemin så är förvaltningen fortsatt i stabsläge dock i 
mindre omfattning utifrån rådande läge. 

Förvaltningschefen riktar ett tack till all personal som på olika sätt arbetat med 
alla sommarlovsaktiviteter denna sommar. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för Kulturskola/bibliotek Lars Hilmersson informerar om att 
verksamheterna nu är på plats i de nya lokalerna och att stämningen är mycket 
positiv. Vissa inkörningsproblem i övergångsfasen är märkbara. Videofilm med 
presentation av Kulturkvarteret har sänts ut till alla förskolor. Coronapandemin 
påverkar fortfarande verksamheterna till viss del. Information kring pågående 
arbete med trygghetsgruppen och utbildning till dessa. 

Verksamhetschef för allmänkultur Elisabeth Magnusson informerar kring de 
sommaraktiviteter som arrangerats i år och som varit välbesökta. Statistik 
återkommer till nästa nämndsammanträde. Bio Roxy har startat upp igen och 
skolbion startar vecka 38. Konsthallen har nu flyttat in helt i de nya lokalerna i 
Kulturkvarteret med nya öppettider. Information om pågående utställning. 
Information om Dansscen Örebro med dansföreställningar på Hjalmar 
Bergmanteatern under hösten, bland annat den 19 september med Oüm med 
Cie Massala där allmänkultur också deltar i en workshop kopplat till 
föreställningen. 

Verksamhetschef för Fritid ungdom Ulf Lindin informerar kring 
verksamheternas sommaraktiviteter. Mera kring statistiken återkommer längre 
fram. Generellt mycket positiv respons från deltagarna. Förhoppningen är att 
vi kan arbeta mer som normalt nu i höst. Dock en del oro kring otrygghet i en 
del utav våra stadsdelar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 114 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Km 357/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 210614-210818 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 115 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprov) 
Ärendenummer: Km 33/2021 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Km 33/2021 gällande kulturprojektbidrag 
föreningen kvinnoverk. Sommarrevy Wadköping. 

Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande 
nämndsammanträde: Km 324/2021 - Avtal genomförande av konstnärlig 
gestaltning Kornellens vård och omsorgsboende. 

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. Ärende Km 324/2021 redogörs på kommande nämndsammanträde. 

§ 116 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Km 358/2021 
Handläggare: Sophie Persson 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Postlista KN 210614-210818 
Protokoll samverkan 210816, bilaga 1-6 
Beslut Kommunfullmäktige 2021-06-14 § 218 
Beslut KSUS 2021-06-01 § 36 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.
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Datum: 2021-08-23 Tilläggsyrkande  
Kulturnämnden   

 
 
5 Beslut: Förändrat upplägg för 52:ansKultur och fritidscenter 
 
Vi ser med oro på den verksamhetsförändring som håller på att ske inom 
bibliotekets filialverksamhet i Örebro kommun. Tidigare har Varbergas 
bibliotek upphört. Nu finns ett förslag på att bemanningen på Baronbackarnas 
bibliotek avslutas.  

Om nu utlåning av böcker minskar, krävs att man noga utreder vad skälet är till 
detta. Har vi rätt utbud? Behöver samarbetet mellan skolan och biblioteket 
förbättras? Beror minskningen på Coronapandemin? Gör biblioteket rätt 
saker?  

Vi förstår att det allmänt är ett problem att besöksantalet och utlåningen är 
låg. Samtidigt är biblioteket en viktig fast punkt för de boende i området. 
Bibliotekets uppdrag är inte bara utlåning och att besökare kommer för att läsa 
tidningar och böcker. Det finns också ett demokratiuppdrag som det är viktigt 
att värna om och förvalta. Bibliotekens verksamhet är en viktig del i 
upprätthållandet av vår demokrati och ska erbjuda en möjlighet till 
samhällsinformation, värdering av webbplatser och att granska all information 
som är lättillgänglig på sociala medier. Man ska till exempel få råd med att 
värdera om ett erbjudande av köp på nätet är seriöst eller ej.  

Vi kan ändå förstå att man vill utnyttja personalen på ett mer effektivt sätt 
genom utökad uppsökande verksamhet, gemensam programverksamhet och 
bokbilsbesök.  

 
Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 

 
Att Biblioteksverksamheten på 52:an i Baronbackarna förändras 

genom att det bemannade öppethållandet tillfälligt, under en 
begränsad tid av ett år, ersätts med utökat uppsökande 
verksamhet, programverksamhet i samarbete med fritidsgården 
och bokbilsbesök. 

 
Att under nedstängningen utreda hur verksamheten kan förbättras 

och att bibliotekets demokratiuppdrag tas i tydligt beaktande. 
 
Att  resultatet av utredningen redovisas för Kulturnämnden om ett 

år. 

 
I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

   
 

Tore Mellberg 

Vänsterpartiet 
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