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Km 302/2019

Kulturnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-05-13
14:00–17:00
Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Lennart Bondeson (KD)
Börje Ström (L)
Lena Ryö (S)
Henry Pettersson (S)
Jennan Hannah (S)
Ingvar Bilock (C)
Birgitta Nordlöw (C)
Anna-Maria Hedin (KD)
Tore Mellberg (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)

§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43

Tjänstgörande ersättare
Annika Estholt (S) ersätter Linda Palmbrandt (S) §§ 31-43
Anton Johansson (S) ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 31-43
Sercan Eren (M) ersätter Eva Hesse Almqvist (M) §§ 31-43
Anna Grevillius (L) ersätter Sigvard Blixt (SD) §§ 31-43
Närvarande ersättare
Helena Astvald (S)
Linnea Hed (C)
Christine Erdman (KD)
Nadia Abdellah (V)

§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43
§§ 31-43

Övriga
Anna Nordlund
Sophie Persson
Helen Åhlén
Josef Ibrahim Norell
Fredrik Asplund
Josiane Saade
Christer Moll
Lars Hilmersson
Ulrika Johansson
Ulf Lindin
Jenny Nises

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Årsprocessledare
Ekonom
Ekonom
Planerare
Ungdomskonsulent
Kulturskolechef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Länsbildningskonsulent

1 (14)

ÖREBRO

Protokoll

Lars Thornberg

Projektledare

Paragraf 31–43

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 28 maj 2019.

Lennart Bondeson (KD), ordförande

Hossein Azeri (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 maj 2019.
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§ 31 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Hossein Azeri (M) utses att justera protokollet med Börje Ström (L) som
ersättare.
2. Protokollet justeras den 27 maj kl 09.30 i receptionen, Citypassagen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Hossein Azeri (M) utses att justera protokollet med Börje Ström (L) som
ersättare.
2. Protokollet justeras den 27 maj kl 09.30 i receptionen, Citypassagen.

§ 32 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.

§ 33 Beslut: Ombudgetering till förmån för Programnämnd
Barn och utbildning samt hantering av återstående
omprövningskrav om 1% för 2019
Ärendenummer: Km 297/2019
Handläggare: Anna Nordlund, Josef Ibrahim Norell, Ulrika Johansson, Ulf
Lindin, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fattat beslut att totalt 30 mnkr ska ombudgeteras från
övriga nämnder till Programnämnd barn och utbildning. Dessa ska finansieras
via utökade effektiviseringskrav. Av de 5 mnkr som tilldelats programområde
Samhällsbyggnad föreslås 1,6 mnkr ombudgeteras från Kulturnämnden.
Ärendet är berett på Kulturnämnden 2019-04-08.
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Enligt beslut i verksamhetsplan (Km 543/2018) återstår även 360 tkr av
nämndens tidigare omprövningskrav att hantera.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar om föreslagna effektiviseringsförslag till förmån för
Programnämnd barn och utbildning
2. Kulturnämnden beslutar att ändra avgifterna på Bio Roxy enligt Bilaga 1 från
och med 1 augusti 2019.
3. Kulturnämnden beslutar att hantera det återstående effektiviseringskravet
om 1% enligt uppdrag från Verksamhetsplan 2019 genom att minska
planeringsreserven med 360 tkr.
4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare och föreslå effektiviseringar
med konsekvensbeskrivningar för att hantera återstående summa. Beredning
och beslut av ärendet sker under hösten 2019.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Hossein Azeri (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Tore Mellberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till
förvaltningens förslag respektive Börje Ströms (L) Hossein Azeris (M)
och Tore Mellbergs (V) yrkande om avslag på förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar om föreslagna effektiviseringsförslag till förmån för
Programnämnd barn och utbildning
2. Kulturnämnden beslutar att ändra avgifterna på Bio Roxy enligt Bilaga 1 från
och med 1 augusti 2019.
3. Kulturnämnden beslutar att hantera det återstående effektiviseringskravet
om 1% enligt uppdrag från Verksamhetsplan 2019 genom att minska
planeringsreserven med 360 tkr.
4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare och föreslå effektiviseringar
med konsekvensbeskrivningar för att hantera återstående summa. Beredning
och beslut av ärendet sker under hösten 2019.
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Börje Ström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på förvaltningens förslag.
Hossein Azeri (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på förvaltningens förslag.
Tore Mellberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på förvaltningens förslag.

§ 34 Beslut: Delårsrapport med prognos 1, 2019
Ärendenummer: Km 8/2019
Handläggare: Josef Ibrahim Norell, Fredrik Asplund
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på
200 265 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 64 159 tkr förbrukats. Detta
motsvarar 32 procent av budgeten och är marginellt under riktvärde som gäller
för perioden (33,3 %).
Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat
överskott om 94 tkr. Mindre avvikelser finns bland annat i nämndens egna
budget (-116 tkr), överskott på Förvaltningsledning till följd av att
kompensationen för ny strategtjänst inte får full effekt under 2019 (173 tkr), ett
mindre överskott på Bibliotek/Kulturskola (60 tkr) samt ett mindre underskott
inom Allmänkulturverksamheten (-21 tkr).
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1, 2019 (2019-05-10)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 3.1.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 3.1.
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Börje Ström (L) och Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad
(M), Sercan Eren (M) och Tore Mellberg (V) deltar inte i beslutet.

§ 35 Beslut: Kulturprojektbidrag - Pennysound Studio,
Studieförbundet Vuxenskolan
Ärendenummer: Km 274/2019
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Studieförbundet Vuxenskolan har inkommit med en kulturprojektansökan om
150 tkr för projektet Pennysound Studio. Projektet syftar till att utveckla en
plattform för unga att producera hiphopmusik.
Projektet hette tidigare Gateway Music och startade i Örebro förra året med
stöd av Kulturnämnden. Konceptet har funnits i Stockholm sedan 2013 och
vänder sig till unga och unga vuxna mellan 15 – 25 år.
I år söker Studieförbundet Vuxenskolan projektmedel för deras ökade
kostnader som kopplas till det stora intresset för projektet. Idag har de kö till
verksamheten. Av den anledningen utökades personalstyrkan med en ledare på
en 50% anställning för att möta den stora efterfrågan.
Beslutsunderlag

- Ansökan om kulturprojektbidrag för ”Pennysound studio” Km 274/2019
(2019-03-27) från Studieförbundet Vuxenskolan.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bifalla Studieförbundet Vuxenskolans ansökan
om medel med 75 tkr.
2. Medel tas från den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bifalla Studieförbundet Vuxenskolans ansökan
om medel med 75 tkr.
2. Medel tas från den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag.

§ 36 Information: Örebro läns bildningsförbund
Handläggare: Jenny Nises
Ärendebeskrivning

Länsbildningskonsulent Jenny Nises besöker nämnden och ger en uppföljning
av det bidrag som nämnden tidigare beviljat till Örebro läns bildningsförbund.
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Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 37 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.

§ 38 Information: Remiss Regional Kulturplan
Ärendenummer: Km 266/2019
Handläggare: Anna Nordlund, Ulrika Johansson, Ulf Lindin, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Region Örebro län har remitterat ett förslag på ny regional kulturplan för åren
2020–2023 till bland annat Örebro kommun. Den regionala kulturplanen har
flera funktioner:
Den är en ansökan om statliga kulturmedel inom samverkansmodellen
En beskrivning av Region Örebro läns kulturarbete
En beskrivning av gemensam kulturutveckling i länet
En handlingsplan kopplad till den regionala utvecklingsstrategin
Kulturnämnden bedömer att kulturplanen är väl genomarbetad och ser att den
innehåller flera positiva förändringar jämfört med tidigare kulturplaner.
Kulturnämnden ser även att processen inför framtagandet av kulturplanen har
varit positiv. Trots detta har Kulturnämnden vissa synpunkter på kulturplanen,
bland annat kring hur de strategiska målen ska implementeras i berörda
verksamheter och vilken effekt som resursfördelningen har i detta avseende.

7 (14)

ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

- Örebro läns kulturplan 2020–2023: Tillsammans skapar vi ett bättre liv – med
kultur som kraft (remissversion 2019-03-14)
- Särskilt yttrande remiss regional kulturplan (L), 2019-05-13
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Börje Ström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 39 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Sercan Eren (M) och Lena Ryö (S) har blivit utsedda att delta i juryn för
utdelningen av Wadköpingstipendiet.
Den 8e juni är det invigning av OpenArt där Lennart Bondeson (KD) och
Kenneth Nilsson (S) håller invigningstal.
Information om invigningen av Vivallakullen den 5 juni.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 40 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information kring förvaltningens inflytt till Citypassagen.
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Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

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

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Ulf Lindin informerar om avslutningskväll i Brunnsparken för
högstadieskolorna samt om utbildning för fritidsledare kopplat
till socialtjänstanmälningar.
Lars Hilmersson informerar om föreställning på Hjalmar
Bergmanteatern samt nationaldagsfirande med Kulturskolan 6e juni.
Information om de 50 mnkr i statligt bidrag som kommer fördelas till olika
kommuner i Sverige och som inväntar beslut från riksdagen i juni.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 310/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 190403-190508
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 43 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 311/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Brev till nämnder och förvaltningschefer 2019
Kommunfullmäktige 2019-01-30 (2019-01-30 KF §17)
Arvodesriktlinjer - revidering januari 2019 beslutade av KF2019-01-30
Protokoll svg 190506 ej justerat
Protokoll § 11 förhandling 190430 inkl bilagor
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Kulturnämnden 2019-05-13

Avslagsyrkande och reservation

Ärende Km 297/2019

Liberalerna yrkar avslag och reserverar sig mot förvaltningens förslag till
ombudgetering till förmån för Programnämnd Barn och Utbildning
samt hantering av återstående omprövningskrav om 1% för 2019.
Kulturnämnden som under många år fått se uteblivna ramförstärkningar och
därmed krympande resurser för sina viktiga kulturverksamheter ska inte
behöva bära ansvar för Programnämnd Barn och Utbildnings bristande
ekonomiska planering. Den föreslagna extra besparingen på 1 578 tkr, som är
den största inom programområdet, innebär att ytterligare medel måste tas fram
som urholkar de berörda verksamheternas möjligheter att bedriva meningsfull
och kvalitativ verksamhet. Detta mot bakgrund att kulturnämnden, som har
barn och unga som en prioriterad grupp redan gör en stor insats genom
Kulturskolan, Fritidsgårdarna och kulturföreningarna. Därför är
besparingskravet felriktat. Liberalerna menar att Kulturnämnden ska undantas.
Istället för ytterligare besparingar inom kulturområdet borde nämnden få
resurser för områden som behöver förstärkas. Våra bibliotek ligger vid
jämförelse med länets övriga 11 kommuner näst sist i antal kronor per
innevånare enligt Myndigheten för Kulturanalys siffror för 2017. Som
jämförelse avsätter Laxå och Hällefors dubbelt så mycket. Örebro kommun
med sina stora resurser borde ligga i topp.
Liberalerna yrkar också avslag på hanteringen av återstående omprövningskrav
på 360 tkr om 1% som tas från planeringsreserven 2019. Åtgärden innebär att
krav på ytterligare neddragning av verksamheter måste ske i budget 2020.
För Liberalerna
Börje Ström

Anna Grevillius
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Avslagsyrkande och reservation
Ärende 3
Ärendenummer: Km 297/2019

Kulturnämnden
Örebro kommun
13 maj 2019

Moderaterna yrkar avslag och reserverar sig mot förvaltningens förslag

till ombudgetering till förmån för Programnämnd Barn och
Utbildning samt hantering av återstående omprövningskrav om 1 %
för 2019.

För Moderaternas grupp i Kulturnämnden,
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist(M)
Sercan Eren(M)
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Yrkande/reservation ärende Km 297/2019
Programnämnd Barn- och utbildning ska enligt beslut av Kommunstyrelsen få
ett tillskott på 30 mnkr. Finansieringen sker genom att övriga nämnder ska
effektivisera. För Kulturnämnden föreslås 1,6 mnkr.
Vänsterpartiet anser att om barn- och ungdomar via Programnämnd barn- och
utbildning ska erhålla ett tillskott på 30 mnkr så är det inte rimligt att detta ska
finansieras genom neddragning som drabbar just barn- och ungdomar.
Kulturnämndens prioriterade målgrupper är barn- och ungdomar.
Några exempel på neddragningar som föreslås: AK-medel för specifika
satsningar på barn och unga ska minska med 150 tkr, studiecirkel på
fritidsgårdarna med 150 tkr, gemensamma gårdsaktiviteter med 50 tkr.
Besparingar på kultur- och fritidsområdet riskerar att bli väldigt kostsamma för
kommunen i längden och inget som Vänsterpartiet ställer sig bakom.
Att de föreslagna besparingarna delvis kan finansieras med andra (statliga)
medel är ett dåligt försvar för de föreslagna neddragningarna. På så vis kommer
ju Kulturnämndens budget att förlora ett annars välkommet och behövligt
tillskott.
Vänsterpartiet föreslår således
att de föreslagna ombudgeteringarna i Kulturnämnden avslås
För den händelse att de föreslagna ombudgeteringarna ändå beslutas,
reserverar sig Vänsterpartiet enligt ovanstående motivering.
Vänsterpartiet Örebro

Tore Mellberg

13 (14)

ÖREBRO

Protokoll

Särskilt Yttrande

Kulturnämnden 2019-05-13

Ärende 8 Information: Remiss Regional Kulturplan
Km 266/2019
Ett förslag till remissvar för Region Örebro Läns nya regionala kulturplan för
2020-2023 har tagits fram av Kultur- och fritidsförvaltningen och överlämnats
till kommunstyrelseförvaltningen för vidare behandling och slutligt remissvar
till Regionen. Remissen har hanterats enligt den ordning om handläggande av
remisser som finns under 1.7 i delegationsordningen, där planerare utformar
remissen. Eftersom denna remiss berör verksamhetens mål, inriktning,
omfattning och kvalitet faller den enligt Liberalernas syn under ärenden som
inte får delegeras och borde ha behandlats politiskt. Förvaltningen har anfört
kort remisstid för sin hantering. Det finns anledning att starkt ifrågasätta
kommunstyrelseförvaltningen sätt att genom den snäva tidsramen hindra en
demokratisk process.
Liberalerna instämmer i remissens omdöme att förslaget är väl genomarbetat
och innehåller flera positiva förändringar gentemot kulturplanen 2016-2019.
Däremot anser vi inte att remissen på ett korrekt sätt beskriver förhållandet
mellan de bundna medlen till de större institutionerna, lokala kulturföreningar
och organisationer och de rörliga medlen till övrig kulturverksamhet. Begrepp
som förvaltande och statisk framställs som negativa omständigheter för
institutionerna medan kulturplanen framhåller långsiktigt hållbara verksamheter
som eftersträvansvärda. Krav på att institutioner ska medverka till att nya
grupper ska få tillgång till kultur är tydligt formulerat och ett krav för att få
statliga medel.
Liberalerna instämmer i remissens konstaterade att det finns en utmaning i att
få effekt inom kulturplanens övergripande målsättningar kring solidariskt
fördelad kultur och kultur och hälsa utifrån fördelade medel. Detta är särskilt
tydligt för kommunens största kulturaktör på regional nivå, Länsmusiken, som
i sitt huvuduppdrag från regionen har att nå en ny och bredare publik i hela
regionen med fokus på barn och unga.
Samtidigt är länsmusikens prioriterade uppdrag Örebro kommuns
kulturpolitiska program tillsammans med bolagets ägardirektiv. Det
kulturpolitiska programmets övergripande mål och konkreta mål kring rätten
att ta del av kultur, utöva kultur, påverka kultur och synliggöras i kulturen
harmonierar väl med den regionala kulturplanens strategiska inriktning. Det är
inte svårt att konstatera att sammanvägningen mellan de olika uppdragen inte
låter sig göras på något fullgott sätt med de resurser som står till buds för
närvarande.
För Liberalerna
Börje Ström

Anna Grevillius
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