Protokoll
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Kulturnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-03-11
14:00–17:00
Sessionssalen, SBH II

Närvarande ledamöter
Lennart Bondeson (KD)
Linda Palmbrandt (S)
Börje Ström (L)
Lena Ryö (S)
Ingvar Bilock (C)
Birgitta Nordlöw (C)
Anna-Maria Hedin (KD)
Tore Mellberg (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Sigvard Blixt (SD)

§§ 17-30
§§ 17-30
§§ 17-30
§§ 17-22
§§ 17-30
§§ 17-30
§§ 17-22
§§ 17-30
§§ 17-30
§§ 17-30
§§ 17-30

Tjänstgörande ersättare
Annika Estholt (S) ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 17-30
Helena Astvald (S) ersätter Henry Pettersson (S) §§ 17-30
Linnea Hed (C) ersätter Jennan Hannah (S) §§ 17-30
Sercan Eren (M) ersätter Eva Hesse Almqvist (M) §§ 17-30
Nadia Abdellah (V) ersätter Lena Ryö (S) §§ 23-30
Christine Erdman (KD) ersätter AnnaMaria Hedin (KD) §§ 23-30
Närvarande ersättare
Anna Grevillius (L)
Bo Ammer (SD)

§§ 17-30
§§ 17-30

Övriga
Anna Nordlund
Sophie Persson
Helen Åhlén
Susanne Högling
Josef Ibrahim Norell
Elisabet Wallin
Lars Hilmersson
Lars Thornberg
Ulf Lindin
Ulrika Johansson
Agnes Johansson

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Årsprocessledare
Verksamhetscontroller
Ekonom
Ungdomskonsulent
Kulturskolechef
Projektledare
Verksamhetschef
T.f. verksamhetschef
Registrator
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Sten Lang
Ewa Wasberg

Åhörare
Åhörare

Paragraf 17–30

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 26 mars 2019.

Lennart Bondeson (KD), ordförande

Gun Kornblad (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 mars 2019.
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§ 17 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Gun Kornblad (M) utses att justera protokollet med Sigvard Blixt (SD) som
ersättare.
2. Protokollet justeras den 25 mars kl 10.00 i Stadsbyggnadshus I.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Gun Kornblad (M) utses att justera protokollet med Sigvard Blixt (SD) som
ersättare.
2. Protokollet justeras den 25 mars kl 10.00 i Stadsbyggnadshus I.

§ 18 Godkännande av dagordning
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Lena Ryö (S) anmäler en övrig punkt till dagordningen gällande utbildning
om funktionsrätt.
Börje ström (L) anmäler en övrig fråga till dagordningen gällande bilaga 4
under inkomna skrivelser.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar.

§ 19 Beslut: Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Km 543/2018
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2019 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling. Den utgår ifrån
kommunens Övergripande strategier och budget som är beslutade i
Kommunfullmäktige samt Programplan med budget för programområde
Samhällsbyggnad. Även det kulturpolitiska programmet, beslutat i
Kommunfullmäktige, har stor bäring på nämndens arbete. Genom att arbeta
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med åtaganden och utvecklingsuppdrag inom samtliga strategiområden samt
förvalta nämndens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt, bidrar
kulturnämnden till utvecklingen mot att bli Skandinaviens mest attraktiva
medelstora stad.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2019, 2019-02-08
Yrkande Börje Ström (L), 2019-03-11
Yrkande Hossein Azeri (M), 2019-03-11
Yrkande Tore Mellberg (V), 2019-03-11
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Kulturnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
under förutsättning att nr 4 och 5 på sidan 22 gällande besparingar av
biblioteket utgår med motiveringen att nämnden står inför ett omfattande
effektiviseringskrav.
Börje Ström (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för egna
ramar framförda i Liberalernas Välfärdsbudget 2019 i kommunfullmäktige 1011 december 2018 samt i bifogade prioriteringar för Kulturnämnden.
Sigvard Blixt (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag under förutsättning att
bibliotekets öppettider inhiberas.
Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Sercan Eren (M) yrkar avslag på
förvaltningens förslag till förmån för Moderaternas egen budget tidigare lagd i
Kommunfullmäktige.
Tore Mellberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Vänsterpartiets egen budget tidigare lagd i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer förslagen under proposition
och finner att nämnden beslut enligt förvaltningens förslag med ändringen att
punkt 4 och 5 på sidan 22 utgår.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Kulturnämnden fastställs med
ändringen att punkt 4 och 5 på sidan 22 utgår.
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2. Förvaltningen får i uppdrag att ompröva budgeten för att täcka kostnaderna
utifrån ändringarna i beslutssats 1 ovan och återkommer till nämnd med
förslag på åtgärder.
3. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation

Börje Ström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Sercan Eren (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Tore Mellberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 20 Beredning: Investeringsplan
Ärendenummer: Km 45/2019
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Från och med budgetår 2012 ersattes tidigare investeringsbudget med ett
investeringsprogram. Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra
nivån på investeringsprogrammet. Planeringsperioden är de närmaste fyra åren
med en framåtblick ytterligare tre år.
Programnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna, prioritera
och godkänna verksamheternas behov av investeringar inom programområdet.
I samband med att Kulturnämndens verksamheter har tagit fram
investeringsprogram för 2020 - 2023 har även revideringar för 2019
identifierats.
Beslutsunderlag

Kulturnämndens investeringsplan 2020-2023, 2019-03-06
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 21 Information: Tillsynsrapport 2018 – extra internkontroll
registerutdrag
Ärendenummer: Km 308/2018
Handläggare: Elisabeth Wallin
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Ärendebeskrivning

Från och med våren 2017 har en ny rutin införts för all ny personal och
praktikanter från eftergymnasiala utbildningar inom Fritid ungdoms
verksamhetsområde. Rutinen innebär att registerutdrag från
belastningsregistret ska uppvisas före det första anställningstillfället.
I tillsynsrapporten 2018 var kontrollen av registerutdrag ett
granskningsområde. Två fritidsgårdar visade sig ha allvarliga brister i rutinen att
kontrollera registerutdragen. Kulturnämnden beslutade då om att en extra
kontroll ska göras för dessa fritidsgårdar för perioden
den 1 maj-31 december 2018.
Den extra kontrollen är nu genomförd.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2018, 2018-10-24
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 22 Information: Kulturkvarteret
Handläggare: Lars Thornberg, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

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

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 23 Information: Uppföljning GDPR
Handläggare: Agnes Johansson
Ärendebeskrivning

Agnes Johansson informerar nämnden om förvaltningens arbete
och implementering av den nya dataskyddsförordningen GDPR.

6 (14)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 24 Information: Nämndens arbetsgivaransvar
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

§ 25 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelse samt vad som sades på
presidieberedningen den 25 februari 2019.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 26 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information kring förslaget av ny förvaltningsorganisation.
Övrig fråga anmäld av Börje Ström (L) besvaras i samband med
informationen.
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Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 27 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Ulf Lindin, Ulrika Johansson, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. Verksamhetschef för
Fritid ungdom informerar om att Fritidsgårdarna nu har HBTQ-diplomerats.
Verksamhetschef för Kulturskolan informerar om avslutad rekrytering av
enhetschef.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 170/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut perioden 190207-190307
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 29 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 171/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll samverkan 190305 ej justerat
Bilaga 1-4
Protokoll § 11 förhandling 190301
Postlista 190207-190307
Inbjudningar
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 30 Övriga frågor
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Övrig punkt anmäld av Lena Ryö (S):
Ledamoten ger en återkoppling till nämnden från utbildning kring
funktionsrätt 8 mars.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Kulturnämnden 2019-03-11

YRKANDE

Ärendenr Km 543/2018

Ärende 3 VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET
Verksamhetsplan med budget 2019 anger en delvis ny inriktning för nämndens
arbete. Arbetet med tillämpliga mål för kulturnämnden utifrån Örebro
kommuns fyra strategiområden har lyfts fram som ännu mer centralt i
planeringen av nämndens verksamhet och utveckling. Den starka betoningen
på förbättringsområden, indikatorer och utfall är positivt, men egentligen något
självklart. Effekterna mot medborgarna är alltid det viktigaste och måste stå i
fokus.
Vi liberaler känner dock oro över att nämnden ska få nya utvecklingsuppdrag
löpande under året från kommundirektörens styrgrupp. Vi menar att det
försvårar förvaltningens långsiktiga planering som finns tydligt beskriven i 2.3
Verksamhetsåret 2019.
I denna planering ser vi positivt på den tydliga markeringen att det
kulturpolitiska programmets politiska mål ska prioriteras och konkretiseras
inom nämndens verksamhetsområde. Vi vill betona att detta program är
gemensamt parlamentariskt framtaget dokument och att det därför är angeläget
att de prioriteringar som föreslås också kan bli föremål för dialog inom
nämnden. Vi är dessutom angelägna att kulturnämnden som ansvarig för
programmets innehåll främjar dess implementering i alla förvaltningar.
I den framåtblick (2.4) för hela mandatperioden ser vi oss också positivt på att
nämnden vill
skapa förutsättningar för långsiktig strategisk planering. Detta bör enligt vår
mening kopplas samman med den nödvändiga volymkompensation för den
växande kommunen som nämnden efterfrågat under många år.
Liberalerna är kritiska till verksamhetsplanen på flera punkter. Vi liberaler har
alltid ställt skola, bildning och civilsamhällets behov högt i våra prioriteringar.
Därför vill vi hålla fast vid en utökad satsning på kultur för lust och lärande
genom kulturskolan och inte som föreslås i verksamhetsplanen dra ner på en
skola. Detta oavsett att KLL kan genomföras och bekostas av annan nämnd i
Nikolaiskolan. Vi vill också att studieförbunden och kulturföreningarna ska få
mer resurser för sin bildningsverksamhet.
Vi saknar också målområde 1 ur ÖSB under ”Människors egenmakt” (4.2) Där
står att människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka, att Örebro
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kommun ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska beslut och att
medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster ska fortsätta
utvecklas. Vi menar att nämnden har stora möjligheter att bidra till dessa mål.
Biblioteken är mycket angelägna för oss liberaler. Böcker öppnar nya världar
för människor och är grunden för bildning, påverkar barn och ungas möjlighet
till goda skolresultat och utgör en fysisk mötesplats som samtidigt är en neutral
frizon. Därför värnar vi dess status och menar att biblioteket fortfarande
behöver en egen heltids bibliotekschef. Vi yrkar därför på att denna ordning
återställs. Detta kan ske när kulturkvarterets driftsorganisation slutligt fastställs
där fler uppdrag kan tillkomma och förutsättningarna för chefsorganisationen
förändras.
Bland effektiviseringskraven är vi också kritiska till att Stadsbiblioteket inte
längre kommer hålla öppet på söndagar och Haga bibliotek inte längre på
lördagar. Vi vill återställa detta effektiviseringskrav och hänvisar till
biblioteksplanens första mening om inriktning där det står att kärnan i
bibliotekets verksamhet skall vara tillgänglighet. Att då stänga två bibliotek på
helgdagar är direkt i strid med biblioteksplanen. I den mån besöksantalet
behöver höjas finns åtgärder att åter uppmärksamma medborgarna på
möjligheten och inte minst att stimulera barnfamiljerna att ta vara på
bibliotekens erbjudande.

Börje Ström och Anna Grevillius, Liberalerna
YRKAR
avslag på förvaltningens förslag till förmån för egna ramar
framförda i Liberalernas Välfärdsbudget 2019 i
kommunfullmäktige 10-11 december 2018 samt i bifogade
prioriteringar för Kulturnämnden.
Om vårt förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till
förmån för eget yrkande.

11 (14)

ÖREBRO

Protokoll

BILAG A

Liberalernas prioriteringar i Kulturnämndens VP med budget 2019 (tkr)
Kulturföreningarna
Studieförbunden
Återbesatt bibliotekschefstjänst
Borttaget effektiviseringskrav bibliotek
Borttaget effektiviseringskrav kulturskola

450
300 Kompensation tidigare neddragning
300 halvår
600 bl.a söndags och lördagsöppet
250 Kultur för lust och lärande
1900
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Yrkande
Ärende 3
Ärendenummer: Km 543/2018
”Beslut: Verksamhetsplan med budget 2019”

Kulturnämnden
Örebro kommun
11 mars 2019

Moderaterna yrkar avslag på förvaltningens förslag till Verksamhetsplan
med budget till förmån för egen, i Kommunfullmäktige tidigare lagd budget
för Örebro.
Om Moderaternas förslag faller i Kulturnämnden är detta tillika en
reservation till förmån för eget yrkande.

För Moderaternas grupp i Kulturnämnden,
Hossein Azeri (M)
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2019-03-11

Yrkande/reservation
Kulturnämnden ärende nr 4 Km 543/2018

Verksamhetsplan och budget 2019
Vänsterpartiet yrkar avslag på majoritetens verksamhetsplan och budget till
förmån för Vänsterpartiets egen budget för Örebro kommun. I vänsterpartiets
budget finns inga nedskärningar inom kulturområdet och därigenom inga
inskränkningar på bibliotekens öppettider.
Om detta yrkande inte får genomslag, reserverar Vänsterpartiet sig mot
majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget och hänvisar till
Vänsterpartiets egen budget för Örebro kommun.
För Vänsterpartiet, Örebro

Tore Mellberg
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