Km 356/2017

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2017-06-07
Klockan: 17:00 - 19:45
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Börje Ström (L)
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Björn Hagel (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Lennart Carlsson (M)
Helena Ståhl (SD)
Ammi Dahlén (MP)

§§ 63-80
§§ 63-72
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-73

Tjänstgörande ersättare
Birgitta Eklund (KD)

Ersättter Behcet Barsom (KD) på §§
63-80
Ersätter Carina Svedenberg Widqvist
(S) på §§ 63-80
Ersätter Johan Bergh (S) på §§ 63-80
Ersätter Anna-Maria Hedin (KD) på
§§ 63-80
Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på
§§ 73-74
Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på
§§ 75-80
Ersätter Ammi Dahlén (MP) på §§
74-80

Lena Ryö (S)
Linda Palmbrandt (S)
Birgitta Nordlöw (C)
Tore Mellberg (V)
Hanna Rimmerfors (M)
Mats-Olof Liljegren (L)

Närvarande ersättare
Tore Mellberg (V)
Hanna Rimmerfors (M)
Mats-Olof Liljegren (L)

§§ 63-72
§§ 63-74
§§ 63-73
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Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Anna-Karin Wulgué
Tina Ekblom, ekonom
Josiane Saade, planerare
Christer Moll, ungdomskonsulent

§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-80
§§ 63-72
§§ 63-71
§§ 63-80
§§ 63-80

Paragraf 63-80

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 14 juni 2017

Börje Ström, ordförande

Kåge Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 juni 2017.

§ 63 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Hossein Azeri (M)
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Hossein Azeri (M)

§ 64 Godkännande av dagordning
Handläggare: Börje Ström
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med tilläggen att två ledamotsinitiativ från Ammi
Dahlén (MP), rörande medborgardialog avseende Medborgarhuset respektive
kompetenslyft för framgångsrikt jämställdhetsarbete inom Kultur- och
fritidsförvaltningen, läggs till som ärende nr 4 och 5 och ett ledamotsinitiativ
från Helena Ståhl (SD) rörande övervakningskameror på biblioteken i
Brickebacken och Varberga läggs till som ärende nr 6.

§ 65 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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§ 66 Ledamotsinitiativ: Genomför en medborgardialog om
framtiden för Medborgarhuset i Örebro
Ärendebeskrivning
Ammi Dahlén (MP) har inkommit med ett ledamotsinitiativ rörande
medborgardialog om framtiden för Medborgarhuset i Örebro.
Ledamoten gör gällande att Medborgarhuset är i stort behov av renovering
och att det är dags att börja planera för Medborgarhusets framtid. Idag är
huset inte längre alla örebroares utan halva huset är uthyrt som kontor, den
andra halvan används till betalande konferensgäster och i restaurangdelen
huserar just nu Arbetsförmedlingen.
Ledamoten tycker att det är dags att återta den ursprungliga intentionen med
Medborgarhuset - ett hus för alla örebroare. När Stadsbiblioteket flyttar från
Olof Palmes torg kommer det inte längre finnas en naturlig icke-kommersiell
mötesplats på södercity. Ett öppnare, mer inkluderande Medborgarhus skulle
bidra till en mer levande och attraktiv innerstad. Miljöpartiet vill därför att
frågan om husets framtida användning ställs till de som det byggdes för,
nämligen örebroarna, genom en bred medborgardialog.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Genomför en medborgardialog om framtiden
för Medborgarhuset i Örebro"
Förslag till beslut
Ammi Dahlén (MP) föreslår att Kulturnämnden beslutar:
- Att en medborgardialog om Medborgarhusets framtida användning
genomförs.
Yrkande
Mötets ordförande Börje Ström (L) yrkar avslag på förslaget med hänvisning
till att Kulturnämnden inte äger den aktuella frågan.
Proposition
Mötets ordförande Börje Ström (L) ställer sitt yrkande under proposition och
finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Kulturnämnden beslutar att avslå förslaget.

§ 67 Ledamotsinitiativ: Kompetenslyft för framgångsrikt
jämställdhetsarbete i Kultur- och fritidsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Ammi Dahlén (MP) har inkommit med ett ledamotsinitiativ rörande
kompetenslyft för framgångsrikt jämställdhetsarbete i Kultur- och
fritidsförvaltningen.
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Ledamoten pekar på att Örebro kommun har högt ställda mål och ambitioner
för sitt jämställdhetsarbete och att kommunen av Sveriges Kommuner och
Landsting har utsetts till en modellkommun i ett pilotprojekt avseende
jämställdhetsintegrering.
Ambitionerna är således högt ställda men kräver att tjänstemännen ges
förutsättningar att kunna omsätta principerna och målen till praktik i den
löpande verksamheten.
Ledamoten anser därför att det är dags att lägga i en växel och visa på att
jämställdhetsfrågan är viktig och skall prioriteras enligt kommunens utsatta
mål. Miljöpartiet vill därför ge tjänstemännen ett kunskapslyft som ska leda till
ökad insikt och förståelse i hur ökad jämställdhet kan uppnås inom Kulturoch fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Kompetenslyft för framgångsrikt
jämställdhetsarbete i Kultur- och fritidsförvaltningen"
Förslag till beslut
Ammi Dahlén (MP) föreslår att Kulturnämnden beslutar:
- Att tjänstemän inom Kultur- och fritidsförvaltningen får en kortare
kompetensutveckling under hösten kring verktyg och metoder i hur
jämställdhetsarbetet kan integreras i sitt eget arbete.
Yrkande
Mötets ordförande Börje Ström (L) yrkar avslag på förslaget men med en
uppmaning till Miljöpartiet att återkomma med ett mer konkretiserat förslag i
frågan.
Proposition
Mötets ordförande Börje Ström (L) ställer sitt yrkande under proposition och
finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Kulturnämnden beslutar att avslå förslaget.

§ 68 Ledamotsinitiativ: Övervakningskameror på
biblioteken i Brickebacken och Varberga
Ärendebeskrivning
Helena Ståhl (SD) har inkommit med ett ledamotsinitiativ rörande att
Kulturnämnden ska verka för att övervakningskameror ska sättas upp på
biblioteken i Brickebacken och Varberga.
Ledamoten gör gällande att det på senaste tiden varit oroligheter och
incidenter på biblioteken i Brickebacken och Varberga och att denna
problemsituation skulle kunna minskas radikalt genom att de aktuella
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biblioteken kameraövervakades.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ" (2017-06-07)
Förslag till beslut
Helena Ståhl (SD) föreslår att Kulturnämnden beslutar:
- Att Kulturnämnden ska verka för att övervakningskameror och information
om att kameraövervakning sker sätts upp på lämpliga platser på biblioteken i
Brickebacken och Varberga.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Mötets ordförande Börje Ström (L) yrkar avslag på förslaget till beslut då
frågan om övervakningskameror inte ägs av Kulturnämnden.
Proposition
Mötets ordförande Börje Ström (L) ställer yrkandena under proposition och
finner att nämnden beslutar att avslå förslaget.
Helena Ståhl (SD) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst innebär
bifall till förslaget och en nej-röst innebär avslag på förslaget.
Omröstningsresultat:
Lena Ryö (S) - Nej
Börje Ström (L) - Nej
Hanna Altunkaynak (S) - Nej
Sigbritt Sundin (S) - Nej
Linda Palmbrandt (S) - Nej
Björn Hagel (S) - Nej
Birgitta Nordlöw (C) - Nej
Ingvar Bilock (C) - Nej
Kåge Svensson (V) - Nej
Hossein Azeri (M) - Nej
Gun Kornblad (M) - Nej
Lennart Carlsson (M) - Nej
Helena Ståhl (SD) - Ja
Ammi Dahlén (MP) - Nej
Birgitta Eklund (KD) - Nej
Mötets ordförande Börje Ström (L) finner att nämnden med resultatet 14 nejröster och 1 ja-röst beslutar att avslå förslaget.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
- Kulturnämnden beslutar att avslå förslaget.
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Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 69 Nämndsammanträde i augusti
Handläggare: Börje Ström
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade i § 131 år 2016 vilka dagar nämnden ska
sammanträda under 2017. Vid presidieberedningen den 22 maj 2017 fördes en
diskussion om att eventuellt ställa in det sammanträde som är inplanerat till
den 23 augusti 2017.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 23 augusti 2017.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 23 augusti 2017.

§ 70 Ansökan om bidrag till icke kommunal
kulturfastighet: Älvtomta koloniförening
Ärendenummer: Km 63/2017
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Älvtomta koloniförening har inkommit med en ansökan om 165 tkr för att
renovera sin paviljong, lottkiosk och staketstolpar. Föreningen ansöker också
om tillbyggnad av lottkiosken samt uppförande av ett fristående tak på
dansbanan. Tillbyggnaderna anses inte täcka syftet med bidraget, därför
föreslås beviljande av en mindre summa medel än vad föreningen har ansökt
om.
Lottkiosken och paviljongen är gemensamhetsanläggningar som ligger i
anslutning till dansbanan i Älvtomta koloniområde (Längbro 2:121). Platsen
är ett nav för arrangemang och möten, både för föreningsmedlemmar och
allmänheten. Älvtomta koloniförening uppskattar att de har ungefär 1500 2000 besökare/år. Uppskattningsvis är ca. 500 av dem barn.
Beslutsunderlag
- Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter från Älvtomta
koloniförening
- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till icke kommunala kulturfastigheter - Älvtomta
koloniförening" (2017-05-17)
- Bilaga 1: Stadsantikvariens yttrande (2017-05-10)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Yrkande
Mötets ordförande Börje Ström (L) yrkar på att nämnden ska fatta beslut
rörande aktuell ansökan redan vid dagens sammanträde då behov av
beredning inte bedöms föreligga.
Proposition
Mötets ordförande Börje Ström (L) börjar med att ställa sitt yrkande om att
beslut rörande aktuell ansökan ska fattas redan vid dagens sammanträde
under proposition och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Mötets ordförande Börje Ström (L) ställer därefter förvaltningens förslag till
beslut rörande Älvtomta koloniförenings ansökan under proposition.
Förvaltningens förslag lyder:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Älvtomta koloniförening 66 tkr för
renovering av byggnaderna lotterikiosken och paviljongen.
2. Medlen för bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunala kulturfastigheter.
Mötets ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med detta förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Beslut rörande aktuell ansökan fattas på dagens sammanträde.
2. Kulturnämnden beslutar att bevilja Älvtomta koloniförening 66 tkr för
renovering av byggnaderna lotterikiosken och paviljongen.
3. Medlen för bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunala kulturfastigheter.

§ 71 Lägesrapport rörande uppdragen i program- och
verksamhetsplan
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis ger lägesrapport rörande arbetet med uppdragen
i program- och verksamhetsplan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras 18:15 – 18:30.

§ 72 Konstnärligt råd
Handläggare: Anna-Karin Wulgué
Ärendebeskrivning
Konsthallschef Anna-Karin Wulgué informerar om arbetet med att inrätta ett
konstnärligt råd.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 73 Kulturkvarteret
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Lars Hilmersson informerar om Kulturkvarteret.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 74 Fritid Ungdoms verksamhet sommaren 2017
Handläggare: Ulf Lindin
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Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Ulf Lindin informerar om Fritid Ungdoms planerade
verksamhet för sommaren 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 75 Skateparken
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Christer Moll informerar om skateparken.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 76 Ordförandens information
Handläggare: Börje Ström
Ärendebeskrivning
Mötets ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades
på presidieberedningen den 22 maj 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 77 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om resultaten i förvaltningens medarbetarundersökning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 78 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 383/2017
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.

§ 79 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 384/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 80 Övriga frågor
Handläggare: Börje Ström
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Ledamotsinitiativ:
Genomför en medborgardialog om framtiden för
Medborgarhuset i Örebro
Medborgarhuset på söder är en av de mest spännande byggnaderna i Örebro. Huset
är unikt och mycket mer än bara en vacker byggnad. Den ursprungliga tanken med
huset var att det skulle vara en mötesplats för alla örebroare. Här kunde vi
organisera oss, dansa, dela kulturupplevelser med varandra och äta gott.
1965, när Örebro firade 700 år så öppnades huset och det slarvades inte när det
byggdes. Det finns en tanke bakom varenda detalj. Arkitekter och konstnärer
samarbetade, form och funktion gick hand i hand. Möbler och textilier var
specialdesignade, och det togs till och med fram en helt unik servis för restaurangen
– det sägs att den fortfarande finns kvar, nedpackad i lådor i källaren. Örebroarnas
medborgarhus skulle vara något riktigt fint.
Nu är huset i stort behov av renovering, och det är dags att börja planera för
Medborgarhusets framtid. Idag är den här platsen inte längre alla örebroares. Halva
huset är uthyrt som kontor, och den andra halvan används till betalande
konferensgäster. Och i restaurangdelen huserar just nu Arbetsförmedlingen.
Miljöpartiet tycker att det är dags att återta av den ursprungliga intentionen med
Medborgarhuset – ett hus för alla örebroare. När Stadsbiblioteket flyttar från Olof
Palmes torg kommer det inte längre finnas en naturlig icke-kommersiell mötesplats
på södercity. Ett öppnare, mer inkluderande Medborgarhus skulle bidra till en mer
levande och attraktiv innerstad. En mötesplats för skapande, kultur och föreningsliv.
Vi behöver offentliga icke-kommersiella rum. Platser där olika människor från hela
Örebro kan mötas. Det var tanken med Medborgarhuset, och nu vill vi att frågan om
husets framtida användning ställs till de som det byggdes för, nämligen örebroarna.
Vi vill börja utvecklingen av Medborgarhuset med en bred medborgardialog.

Miljöpartiet yrkar därför:
•

att en medborgardialog om Medborgarhusets framtida användning genomförs

Ammi Dahlén, ledamot Kultur- och fritidsnämnden
Fredrik Welander, ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Ledamotsinitiativ:
Kompetenslyft för framgångsrikt jämställdhetsarbete i Kulturoch fritidsförvaltningen
Örebro kommun har högt ställda mål och ambitioner för sitt jämställdhetsarbete.
De principer som ligger till grund för kommunens åtaganden är:
•
•
•
•

Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och
andra missgynnanden bekämpas.
Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå
jämställdhet.

Örebro kommun har också av Sveriges Kommuner och Landsting utsetts till
modellkommun i ett pilotprojekt om jämställdhetsintegrering. Kommunen har blivit
utvald utifrån sitt systematiska arbete i verksamheter och beslut. Ambitionerna är
alltså högt ställda. Det kräver att vi ger tjänstemännen förutsättningar att kunna
omsätta de här principerna och målen till praktik i den löpande verksamheten. Brist
på kompetens i jämställdhet och genus, och utan verktyg blir politikens intentioner
inte verkstad, och måluppfyllelse uppnås inte.
Vi i Miljöpartiet anser att vi behöver lägga i en växel och visa på att
jämställdhetsfrågan är viktigt och skall prioriteras enligt kommunens utsatta mål.
Därmed vill vi ge tjänstemännen ett kunskapslyft som ska leda till ökad insikt och
förståelse i hur vi uppnår ökad genus- och jämställdhet inom kultur- och fritid.
Miljöpartiet yrkar därför:
•

Att tjänstemän inom Kultur- och fritidsförvaltningen får en kortare
kompetensutveckling under hösten kring verktyg och metoder i hur
jämställdhetsarbetet kan integreras i sitt eget arbete.

Ammi Dahlén, ledamot Kultur- och fritidsnämnden
Fredrik Welander, ersättare Kultur- och fritidsnämnden

