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'

ÖREBRO

Kulturnämnden
Datum: 2017-11-15
Klockan: 17:00 - 20:00
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Carina Svedenberg Widqvist (S), 1:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Björn Hagel (S)
Anna-Maria Hedin (KD)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Lennart Carlsson (M)
Helena Ståhl (SD)
Ammi Dahlén (MP)
Tjänstgörande ersättare
Mats-Olof Liljegren (L)

§§ 109-128
§§ 109-128
§§ 109-128
§§ 109-128
§§ 109-128
§§ 109-128
§§ 109-117
§§ 109-128
§§ 109-128
§§ 109-128
§§ 109-128
§§ 109-128

Ersätter Börje Ström
(L) på §§ 109-111,
113-122 samt 124-128
Ersätter Johan Bergh
(S) på §§ 109-128
Ersätter Gun
Kornblad (M) på §§
109-128
Ersätter Börje Ström
(L) på § 112 och
ersätter Ingvar Bilock
(C) på §§ 118-128
Ersätter Börje Ström
(L) på § 123

Lena Ryö (S)
Birgitta Eklund (KD)

Birgitta Nordlöw (C)

Linda Palmbrandt (S)

Närvarande ersättare
Linda Palmbrandt (S)
Mirsad Omerbasic (S)

§§ 109-122, 124-128
§§ 109-128
1

Birgitta Nordlöw (C)
Tore Mellberg (V)

§§ 109-111, 113-117
§§ 109-128

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
§§ 109-128
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
§§ 109-128
Nina Glimvall, verksamhetschef
§§ 109-128
Ulf Lindin, verksamhetschef
§§ 109-128
Lars Hilmersson, verksamhetschef
§§ 109-128
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef §§ 109-128
Helen Åhlén, årsprocessledare
§§ 109-128
Gustav Axberg, planerare
§§ 109-120
Tina Ekblom, ekonom
§§ 109-128
Stefan Nilson, planerare
§§ 109-128
Ann-Sofi Hägerås, registrator
§§ 109-120
Susanne Seger, administrativ samordnare §§ 109-120
Annica Ericson, administrativ samordnare§§ 109-128
Mats Öhlund, enhetschef
§§ 109-119
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
§§ 109-119
Christer Moll, ungdomskonsulent
§§ 109-128
Paragraf 109-128

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 23 november 2017.

Behcet Barsom, ordförande

Ammi Dahlén, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 november 2017.

§ 109 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Ammi Dahlén (MP)
Ersättare: Gun Kornblad (M)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Ammi Dahlén (MP)
Ersättare: Mats-Olof Liljegren (L)

§ 110 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende nr 15 "Svar till
Jämställdhetsdelegationen rörande handlingsplan mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck" blir ärende nr 11 på dagordningen.

§ 111 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 255/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Ekonom Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 112 Medel för särskilda integrationsinsatser
Ärendenummer: Km 298/2017
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har under 2017 medel avsatta för särskilda
integrationsinsatser. Nämnden har tidigare under året tagit beslut om insatser
motsvarande 1 753 tkr av de budgeterade 3 500 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit fram förslag på ytterligare
insatser inom ramen för särskilda integrationsinsatser. Föreslagna insatser att
fördela medlen till är:
- Mötesplats Brickebacken
- Utveckling Träffpunkt Oxhagen
- Ekängs IP - en levande mötesplats
- Poesinätverk
- Örebroandan
- Kultur för unga i Oxhagen
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Särskilda integrationsinsatser" (2017-09-19)
- Ansökningar från föreningar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att 190 tkr ombudgeteras från nämndens
planeringsreserv för att öka de avsatta medlen för särskilda
integrationsinsatser till totalt 3690 tkr.
2. Kulturnämnden beslutar att 1927 tkr för särskilda integrationsinsatser
fördelas i enlighet med förvaltningens förslag på fördelning.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar på att samtliga föreslagna bidrag reduceras med 10 %
med motiveringen att budgeten för särskilda integrationsinsatser då endast
skulle överskridas marginellt.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut.
Dels förvaltningens förslag och dels Helena Ståhls (SD) yrkande att samtliga
föreslagna bidrag reduceras med 10 %. Ordförande ställer förslagen under
proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att 190 tkr ombudgeteras från nämndens
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planeringsreserv för att öka de avsatta medlen för särskilda
integrationsinsatser till totalt 3690 tkr.
2. Kulturnämnden beslutar att 1927 tkr för särskilda integrationsinsatser
fördelas i enlighet med förvaltningens förslag på fördelning.
Mats-Olof Liljegren (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 113 Ansökan om bidrag: KFUM Örebro
Ärendenummer: Km 475/2017
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
KFUM Örebro ansöker om 600 tkr för att kunna genomföra höst- och
sportlovskollo (lovkollo) för 52 barn á 6 dygn per lov åren 2018-2020 vid
föreningens anläggning Kilsbergsgården.
Målgruppen är barn i grundskolans årskurs 4-7 som innevarande år ansökt om
plats på föreningens sommarkollo eller deltagit i deras dagkolloverksamhet i
Hästhagen, två verksamheter som når barn från hela Örebro.
KFUM Örebro grundades 1890 och har i många år bedrivit verksamhet riktat
till barn och unga i Örebro. Sedan 2005 genomför föreningen via avtal med
Örebro kommun sommarkollo för 438 barn i grundskolans årskurs 2-6.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag för höst- och sportlovskollo KFUM" (2017-09-28)
- Ansökan från KFUM Örebro om bidrag till höst- och sportlovskollo för
barn i årskurs 4-7.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja KFUM Örebros ansökan för höst- och
sportlovskollo åren 2018-2020 för barn i grundskolans årskurs 4-7 med 450
tkr.
2. Medlen till bidraget tas från planeringsreserven.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att KFUM Örebro ska beviljas 228
tkr för höstlovskollo under perioden 2018-2020 och att medlen till bidraget
tas från planeringsreserven.
Mats-Olof Liljegren (L) och Ammi Dahlén (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
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Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut.
Dels förvaltningens förslag och dels ordförandens eget yrkande att KFUM
Örebro ska beviljas 228 tkr till höstlovskollo under perioden 2018-2020.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja KFUM Örebro 228 tkr till
höstlovskollo åren 2018-2020 för barn i grundskolans årskurs 4-7 .
2. Medlen till bidraget tas från planeringsreserven.
Reservation
Mats-Olof Liljegren (L), Ammi Dahlén (MP) och Kåge Svensson (V)
reserverar sig mot beslutet.

§ 114 Ombudgetering av planeringsreserv
Ärendenummer: Km 511/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har en planeringsreserv uppgående till 1 027 tkr, vilket skapar
möjligheter för tillfälliga satsningar inom nämndens verksamheter. Med
anledning av detta föreslås att en ombudgetering görs från planeringsreserven
till verksamheterna och tre specifika aktiviteter. Det rör sig om kompensation
för återföring av den sociala investeringen El Sistema, medel till Örebroandan
i Brickebacken samt medel till möbel- och textilinköp till biblioteken. De
föreslagna aktiviteterna uppgår till totalt 375 tkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ombudgetering av planeringsreserv" med bilaga (201710-04)
- Ansökan från Korskyrkan om bidrag till fritidsgårdsverksamhet (2017-1016)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar från
planeringsreserven, uppgående till totalt 375 tkr, enligt förvaltningens förslag.
Medlen återförs till planeringsreserven i budget 2018.
Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) gör följande tilläggsyrkande:
- Korskyrkan beviljas 60 tkr i bidrag till fritidsgårdsverksamhet på
Adolfsbergsgården i enlighet med inkommen ansökan. Medlen till bidraget tas
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från planeringsreserven.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till beslut, vilket blir beslutspunkt 1. Dels ordförandens
tilläggsyrkande om att bevilja Korskyrkan 60 tkr i bidrag till
fritidsgårdsverksamhet, vilket blir beslutspunkt 2.
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer förslagen under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag avseende
beslutspunkt 1 och att nämnden avseende beslutspunkt 2 beslutar att bifalla
ordförandens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar från
planeringsreserven, uppgående till totalt 375 tkr, enligt förvaltningens förslag.
Medlen återförs till planeringsreserven i budget 2018.
2. Korskyrkan beviljas 60 tkr i bidrag till fritidsgårdsverksamhet på
Adolfsbergsgården i enlighet med inkommen ansökan. Medlen till bidraget tas
från planeringsreserven.

§ 115 Ansökan om kulturprojektsbidrag: Kulturföreningen
Stationen
Ärendenummer: Km 458/2017
Handläggare: Stefan Nilson
Ärendebeskrivning
Historiskt sett har Örebro haft flera alternativa och omtalade ickekommersiella musikscener för livemusik: Huset och Rockmagasinet för att
nämna några. Kulturföreningen Stationen har anordnat en alternativ
musikscen för livemusik på olika platser inom kommunen med olika grader av
varaktighet. Scener som ofta försvunnit för att lokalerna inte fungerat
optimalt, tagits i anspråk för andra ändamål eller varit på olämpliga platser
genom att verka störande på omgivningen.
Nu har föreningen hittat vad man kallar den ideala lokalen för livemusik. Den
är centralt belägen med modernt utrustat kök, ny ventilation och bra
evakueringsvägar. Lokalerna ligger så till att inget boende finns i närheten som
kan störas. Kulturföreningen Stationen söker nu bidrag för att kunna anpassa
lokalen och utrusta den för föreningens verksamhet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kulturprojektsbidrag: Kulturföreningen Stationen" (201709-25)
- Ansökan från Kulturföreningen Stationen (2017-08-25)

7

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att avslå Kulturföreningen Stationens ansökan om
medel till "Musikscen för alla".
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att avslå Kulturföreningen Stationens ansökan om
medel till "Musikscen för alla".

§ 116 El Sistema
Ärendenummer: Km 550/2017
Handläggare: Mats Öhlund
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 (§ 184) att ge
Kulturnämnden, Grundskolenämnden och Förskolenämnden i uppdrag att
genomföra implementering i ordinarie verksamhet av El Sistema.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få i uppdrag att implementera El
Sistema inom befintlig ram fr o m 2018. Kostnaden på 1 miljon kronor
föreslås fördelas lika mellan Kulturnämnden, Grundskolenämnden och
Förskolenämnden.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "El Sistema" (2017-10-26)
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 184 år 2017
- Slutrapport sociala investeringar Partnerskap Varberga/Oxhagen El Sistema
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
implementera El Sistema inom befintlig ram från 2018.
2. Kulturnämnden bekostar en tredjedel av den totala kostnaden på 1 miljon
kronor.
Yrkande
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar på att ett särskilt yttrande från Liberalerna tas
till protokollet.
Kåge Svensson (V) yrkar på att ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet tas till
protokollet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns fyra beslutspunkter.
Dels förvaltningens förslag till Kulturnämnden, vilket blir beslutspunkt 1 och
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2. Dels Mats-Olof Liljegrens (L) yrkande att ett särskilt yttrande från
Liberalerna ska tas till protokollet, vilket blir beslutspunkt 3, och Kåge
Svenssons (V) yrkande att ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet ska tas till
protokollet, vilket blir beslutspunkt 4.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
rörande beslutspunkt 1 och 2. Avseende beslutspunkt 3 och 4 ställer
ordförande frågan om nämnden bifaller Mats-Olof Liljegrens (L) och Kåge
Svenssons (V) yrkanden att få lämna särskilda yttranden som tas till
protokollet och finner att nämnden bifaller yrkandena.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
implementera El Sistema inom befintlig ram från 2018.
2. Kulturnämnden bekostar en tredjedel av den totala kostnaden på 1 miljon
kronor.
3. Ett särskilt yttrande från Liberalerna tas till protokollet.
4. Ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet tas till protokollet.

§ 117 Sammanträdestider 2018
Ärendenummer: Km 523/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 (§ 186) att
rekommendera driftnämnderna att under år 2018 förlägga sina sammanträden
till veckorna 3, 7, 11, 15, 20, 23, 34, 37, 41, 46 och 49.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation arbetat
fram ett förslag till sammanträdestider som följer Kommunstyrelsens
rekommendation vad avser sammanträdesveckor. Förslaget till beslut följer
även med ett undantag Kulturnämndens tradition att sammanträda på
onsdagar. Undantaget beror på att nationaldagen infaller på onsdagen vecka
23 och sammanträdet föreslås därför äga rum på måndagen denna vecka
istället. Föreslagen starttid för sammanträdena är kl. 14.00.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Sammanträdestider 2018" (2017-10-23)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att under år 2018 sammanträda kl. 14.00
onsdagarna den 17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 22 augusti,
12 september, 10 oktober, 14 november, 5 december samt måndagen den 4
juni.
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Yrkande
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar på att starttiden för sammanträdena
ska vara kl. 17.00.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut
avseende starttiden för sammanträdena. Dels förvaltningens förslag att
sammanträdena ska starta kl. 14.00 och dels ordförandens eget förslag att
sammanträdena ska starta kl. 17.00. Ordförande ställer förslagen under
proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens
förslag. Mats-Olof Liljegren (L) begär votering.
Votering verkställs där ledamöterna lägger sin röst på antingen kl. 14.00 eller
kl. 17.00.
Omröstningsresultat:
Följande ledamöter röstar på att sammanträdena ska starta kl. 14.00: MatsOlof Liljegren (L), Anna-Maria Hedin (KD), Kåge Svensson (V), Helena Ståhl
(SD), Ammi Dahlén (MP).
Följande ledamöter röstar på att sammanträdena ska starta kl. 17.00: Carina
Svedenberg-Widqvist (S), Hanna Altunkaynak (S), Sigbritt Sundin (S), Lena
Ryö (S), Björn Hagel (S), Ingvar Bilock (C), Hossein Azeri (M), Birgitta
Eklund (KD), Lennart Carlsson (M), Behcet Barsom (KD).
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att nämnden med resultatet 10-5
beslutar att sammanträdena ska starta kl. 17.00.
Ordförande ställer sedan förvaltningens förslag på datum för sammanträdena
2018 under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Kulturnämnden beslutar att under år 2018 sammanträda kl. 17.00
onsdagarna den 17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 22 augusti,
12 september, 10 oktober, 14 november, 5 december samt måndagen den 4
juni.

§ 118 Revidering av lokalförsörjningsplan
Ärendenummer: Km 549/2017
Handläggare: Helena Bokvist
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplan 2019-2022 för programområde Samhällsbyggnad
bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos och beskriver
förvaltningarnas behov av verksamhetslokaler och anläggningar under de
närmaste fyra åren. Lokalförsörjningsplanen beslutas av programnämnd
Samhällsbyggnad och ligger till grund för investeringsplanen. Som en del av
lokalförsörjningsplanen beskrivs de behov som finns inom Kulturnämndens
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ansvarsområde och redovisar kort- och långsiktiga behov av lokaler och
anläggningar vad gäller volymökningar, nya verksamheter, samt planerade
förbättringar och renoveringar. Som underlag används förutom
befolkningsprognosen identifierade behov av verksamheterna inom
ansvarsområdet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Lokalförsörjningsplan 2019-2022 Kulturnämnden" (201710-26)
- Lokalförsörjningsplan 2019-2022 Kulturnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 119 Svar till Jämställdhetsdelegationen rörande
handlingsplan mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck
Ärendenummer: Km 486/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Årsprocessledare Helen Åhlén informerar om det svar som förvaltningen
lämnat på Jämställdhetsdelegationens frågor rörande arbetet med
handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck.
Beslutsunderlag
- Svar till Jämställdhetsdelegationen
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras 18:00 – 18:20.
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§ 120 Tillsynsrapport 2017
Ärendenummer: Km 295/2017
Handläggare: Helen Åhlén m.fl.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kulturnämnden
genomfört internkontroll enligt Tillsynsplan 2017. Internkontrollen är
nämndens tillsyn av förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten.
Valet av nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys
som genomfördes våren 2016.
Med utgångspunkt i genomförd riskanalys valdes följande
granskningsområden ut till "Tillsynsplan 2017":
1. Skada på Kulturskolans lokaler
2. Kommunikation gällande IT
3. Handlingar på ärendekortet i ärendehanteringssystemet
4. Riktlinjer för representation, personalförmåner och gåvor
5. Medarbetare avslutar sin anställning
6. Rutiner för arbetsplatsträffar (APT)
Av de sex granskade tillsynsområdena har fem områden uppvisat lindrig brist
som innebär att rutiner i huvudsak följs, men vissa förbättringsområden finns.
Samtidigt är det verksamheternas mål att inga områden ska uppvisa brister.
Vilka åtgärder som föreslås genomföras redovisas samlat i bilaga 2 samt
detaljerat under varje granskning. I tillsynen gällande rutiner för
arbetsplatsträffar har framkommit att minnesanteckningar inte diarieförs
enligt gällande rutiner. Då minnesanteckningar är en offentlig handling har
detta identifierats som en allvarlig brist. Förutom de i handlingen redovisade
förslagen på åtgärder har kontakt etablerats med berörda verksamheter för att
säkerställa att arbetet med att följa gällande rutiner redan påbörjats.
I granskningen har förvaltningen konstaterat att granskningsområdet
"Kommunikation gällande IT" inte omfattas av vad en internkontroll har
möjlighet att granska. Detta då granskningsområdet vare sig utgörs av en rutin
eller praxis inom förvaltningen utan mer syftar till att genomlysa ett externt
förvaltningsarbetssätt. Förvaltningen har istället genomfört en inledande
problembeskrivning där både interna förväntningar på Avdelning
digitalisering och interna behov av IT-stöd har undersökts. Detta redovisas i
bilaga 3.
Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som
medelhög, då den interna kontrollen fungerar, dock med förbättringsbehov.
Det samlade resultatet för årets redovisade tillsyner och säkrade rutiner
medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som acceptabel.
Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2017 - Uppföljning av intern kontroll. Kulturnämnden.
- Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad 201612-15 § 151)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 121 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Km 434/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet enligt de mål och
riktlinjer som bestämts av Kommunfullmäktige. Nämnden ska också enligt
kommunallagen säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Inför
nästkommande år ska nämnden därför fatta beslut om en plan för uppföljning
av intern kontroll senast i december.
Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i
verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de risker
som finns och åtgärder för att minska riskerna. Ur ett större perspektiv har
nämnden och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att
säkerställa att vi har ordning och reda genom intern kontroll. Den interna
kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.
Kulturnämnden utför årligen risk- och väsentlighetsanalyser inom områdena
verksamhet, ekonomi och personal. Syftet är att identifiera vilka potentiella
risker som kan hindra verksamheten att nå sina mål för 2018. Utifrån den
samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder i en tillsynsplan som
nämnden ska fastställa. Beslutet ska fattas senast december månad året före
tillsynsåret.
Förvaltningens förslag är att kontrollera rutin för underhåll av Örebro
kommuns konstsamling (riskvärde 4) som kommer att granskas genom att de
förvaltningsinterna rutinerna för tillsyn av konstsamlingens vård och
underhåll kontrolleras kompletterat med intervju med konsthallschefen. Om
verksamheternas abonnemang följs upp eller inte (riskvärde 2) ska granskas
genom både intervjuer med budgetansvariga samt stickprov av
abonnemangsfakturor.
En nu rutin som infördes våren 2017 för fritidsgårdarna är rutin för
registerutdrag (riskvärde 4) av nyanställd personal. Granskning kommer att
ske genom att kontrollera att tjänsteanteckning gjorts på avsedd registermall
för samtlig personal som anställts under granskningsperioden. För övriga
identifierade områden ansvarar respektive verksamhetschef för att det arbetet
bedrivs i de ordinarie verksamhetsprocesserna.
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Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av intern kontroll. Kulturnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 122 Bidrag till studieförbunden 2018
Ärendenummer: Km 173/2017
Handläggare: Stefan Nilson
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman
fördelas sedan mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell
som bygger på statens fyra syften med stöd till folkbildningen. Denna
fördelningsmodell utgår från ett grundbidrag, antal genomförd verksamhet i
kommunen samt antal timmar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till studieförbunden" (2017-10-23)
- Ansökningar från studieförbund
- Beräkning bidrag studieförbunden i Örebro 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 123 Kulturföreningsbidrag 2018
Ärendenummer: Km 346/2017
Handläggare: Stefan Nilson
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av kulturföreningsbidrag till
föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande
år.
För 2018 har 26 föreningar ansökt om kulturföreningsbidrag. Sju föreningar
har ett treårsavtal, två av dem 2016-2018, fem 2017-2019. Tre föreningar är
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nya sökande föreningar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturföreningsbidrag 2018" (2017-10-23)
- Inkomna ansökningar om kulturföreningsbidrag
- Förvaltningens förslag kring fördelning av kulturföreningsbidrag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 124 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 30 oktober 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 125 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 126 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 558/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 127 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 559/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 128 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Liberalerna
Kulturnämnden 2017-11-15

BESLUT: EL SISTEMA
ÄRENDE 8 ÄRENDENUMMER: KM 550/2017

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsens beslut § 184 att implementera El Sistema efter satsningen inom den sociala
investeringen Partnerskap Varberga/Oxhagen är positivt. Mindre positivt är att det vid
kommunstyrelsens sammanträde 12 september 2017 beslutades att Kulturnämndens bidrag till
implementeringen skulle vara 1/3 av kostnaden på 1 mnkr årligen.
Denna kostnad på 333 tkr per år är kännbar för kulturnämnden, som under en lång rad år inte fått
någon ramförstärkning utan istället ålagts omprövningskrav. Inför 2018 års budget med nya
omprövningskrav innebär detta att ytterligare områden måste komma ifråga för neddragningar. Från
kultur och fritidsförvaltningen har detta påpekats men vädjan att undantas från
implementeringskostnaden har inte hörsammats.
El Sistema-projektet har enligt slutrapporten bidragit till stärkt självkänsla, koncentrationsförmåga,
förbättrade språkkunskaper, ökat självförtroende och lugn hos barnen. Det har dessutom skapat en
stolthet hos både barn och föräldrar och har ökat föräldrarnas engagemang och delaktighet i skolans
verksamhet. Slutrapporten kommer också fram till att på sikt kommer denna satsning få positiva
kommunal- och samhällsekonomiska effekter. Därför finner vi det anmärkningsvärt att dessa
slutsatser inte motiverar en ramförstärkning hos den nämnd som i framtiden genom kulturskolan har
det yttersta ansvaret för verksamheten. Liberalerna har i sin budget "Liberala ramar 2018" anslagit
1 mnkr för att stödja och utveckla El Sistema, pengar som vi vill lägga på att ge ramförstärkning till
kulturnämnden.
Liberalerna, som under många år har påpekat kulturnämndens behov av ramförstärkning, vill i detta
särskilda yttrande markera att vi är missnöjda med kommunstyrelsens beslut och att kulturnämnden
bör kompenseras för den ålagda implementeringskostnaden.

2017-11-15 för Liberalerna

Mats-Olof Llljegren

Örebro den 17 november 2017
KULTURNÄMNDEN
Särskilt yttrande

§ 8: El Sistema
V anser att El Sistema är en bra satsning som också bör fortsätta. Det visar
också den slutrapport som Kulturnämnden tagit del av. El Sistema har
genomförts som ett projekt inom ramen för Social investering.
Kommunstyrelsen har, i enlighet med förslaget i El Sistemas slutrapport,
beslutat att El Sistema ska implementeras och kostnaden ska tas till en
tredjedel av vardera Kulturnämnd, Förskolenämnd och Grundskolenämnd. V
anser att denna merkostnad borde öka resp. nämnds ram i motsvarande grad.
Risken är annars att annan verksamhet tvingas minska sina kostnader.

För vänsterpartiet
Kåge Svensson

