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Paragraf 79–93
Sophie Persson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
Lennart Bondeson (KD), ordförande
Nadia Abdellah (V), justerare
Börje Ström (L), justerare § 84
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§ 79 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Nadia Abdellah (V) utses till justerare med Sigvard Blixt (SD) som ersättare.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Nadia Abdellah (V) utses till justerare med Sigvard Blixt (SD) som ersättare.
Börje Ström (L) justerar paragraf 84.

§ 80 Godkännande av dagordning
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen.
Informationen om Kulturkvarteret flyttas till punkt 5 i dagordningen.
Nadia Abdellah (V) anmäler jäv i ärende 6 beslut om framflytt av OpenART
2021 till 2022. Börje Ström (L) justerar paragrafen i protokollet.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar.

§ 81 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 511/2019
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsuppföljning för juni månad.
Förbrukningen t.o.m. sista maj visar ett utfall på 43 % vilket är något över det
riktvärde som gäller för perioden på 42 %. Avvikelserna på enhets- och
verksamhetsnivå beror till stor del av oregelbundna kostnader och intäkter
samt bokförda ersättningar och statliga bidrag som inte hör till perioden.
I jämförelse med ekonomiska uppföljningen i delårsbokslut 1, justeras
prognosen till ett lägre underskott om 50 tkr. Det är Bio Roxy som ansökt och
fått ta del av regeringens stödpaket till kulturen. Bidraget som fördelas ut
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genom Filminstitutet syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som
har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter
med anledning av coronaviruset. I övrigt är prognosen för året oförändrat.
De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är dock
osäkra. Troligtvis kommer det att finnas både kostnadsökningar och
kostnadsminskningar inom verksamheterna. Även intäktsströmmarna kan
komma att påverkas om de nationella restriktionerna fortgår även under
hösten. En mer fördjupad ekonomisk analys görs i samband med delårsbokslut
2.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 82 Beslut: Samlokalisering av Konsthall i Kulturkvarteret
Ärendenummer: Km 190/2020
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Anna-Karin Wulgué
Ärendebeskrivning

Kulturkvarteret ska vara en arena för upplevelser, utövande och lärande och
möjliggöra möten mellan alla typer av människor och intressen – över könsålders- och etnokulturella gränser. Genom att addera Konsthallen till
Kulturkvarterets organisation och vision tas ytterligare steg mot ett kulturellt
kraftverk för kommunens och regionens invånare. I och med att Örebro växer
ökar också Örebro konsthalls besökarantal. Det i sin tur ökar konsthallens
ansvar för den offentliga konsten. I samband med byggnationen av
Kulturkvarteret och ombyggnationen av före detta Riksbankshuset öppnas nu
en möjlighet att omlokalisera Konsthallen till nya anpassade lokaler. Genom en
placering av Konsthallen i Kulturkvarteret läggs den sista pusselbiten för att
skapa ett kulturkvarter i sin fulla kraft.
Beslutsunderlag

- Utvecklingsbehov Samlokalisering av Örebro konsthall och Kulturkvarteret
(Km 190/2020)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att samlokalisera Örebro konsthall med
Kulturkvarteret i f.d. Riksbankshuset.
2. Eventuella tillfälliga ökade kostnader i form av dubbel hyra 2021 –
2023 äskas från Programnämnd Stadsbyggnad alternativt
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Kommunstyrelsen motsvarande summa om 160 tkr + 572 tkr + 286
tkr.
3. Kulturnämnden beslutar att övriga utökade kostnader med 743 tkr
hanteras inom Kulturnämndens budgetram från 2021 och framåt
genom omprioriteringar.
Yrkande

Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar att beslutssats 2 utgår
med motiveringen att ökade kostnader i form av dubbel hyra 2021 – 2023 inte
längre är aktuella.
Proposition

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden
beslutar att beslutssats 2 utgår.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut det vill säga
förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 1 och 3 och att nämnden
beslutar enligt detta.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att samlokalisera Örebro konsthall med
Kulturkvarteret i f.d. Riksbankshuset.
2. Kulturnämnden beslutar att övriga utökade kostnader med 743 tkr hanteras
inom Kulturnämndens budgetram från 2021 och framåt genom
omprioriteringar.

§ 83 Information: Kulturkvarteret
Ärendenummer: Km 41/2020
Handläggare: Lars Thornberg, Karin Beckman
Ärendebeskrivning

Information och uppdatering kring pågående arbete med Kulturkvarteret.
Information om att restaurangupphandlingen nu är klar med STÅ Pintxos &
Vänner.
Arbete pågår med flyttprocessen och en tjänst som flyttgeneral med tillträde 1a
september är utannonserad. Enligt planering kommer biblioteket flytta i maj
2021 och övriga verksamheter flyttar i juli.
Information om att Lars Thornberg snart går i pension och närvarar på
nämnden för sista gången idag.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 84 Beslut: Framflytt av OpenArt 2021 till 2022
Ärendenummer: Km 216/2020
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Elin Persson
Ärendebeskrivning

På sammanträdet den 18 maj 2020 beslutade Kulturnämnden § 68 att
återremittera ärendet om framflytt av OpenART 2021 till 2022. Detta för att
undersöka ytterligare möjligheter till ekonomiskt stöd från näringslivet
till OpenARTs verksamhet 2021.
OPENART är Skandinaviens största utomhusbiennal för samtidskonst och är
till sin räckvidd och innehåll en internationell biennal som ställer ut ca 100
konstverk av lokala, nationella och internationella konstnärer.
OPENARTs budgetram från Örebro kommun 2019 låg på 4,8 mnkr plus 3
mnkr som tillfällig ramförstärkning från KS. Sammanlagt med de presenterade
synbara externa intäkterna för 2019 så har OPENART barter och
kostnadslättnader som uppgår till 5,4 mnkr. De externa medlen kommer från
bland annat intäkter från försäljning, sponsring, bidrag, överskott och
personella resurser i förvaltningen, samt samarbeten.
I sin nuvarande form är därför OPENART beroende av yttre faktorer för att
kunna genomföra en biennal på samma nivå som tidigare år. Detta innebär att
OPENART påverkas till stor del av intresseförskjutningar, nya förutsättningar
hos externa parter och samhälle och inte minst nu av coronakrisen.
På grund av osäkra faktorer och förändrade förutsättningar föreslår
förvaltningen att flytta fram OPENART från 2021 till 2022.
OPENART-organisationen ser vikten av den kreativa närvaron även under
tiden mellan utställningarna och har som ambition att utveckla sin pedagogiska
verksamhet. Målet är att i och med det möta det efterfrågade behovet och
kunna göra nedslag med programpunkter och pedagogiska aktiviteter under
sommaren 2020 och 2021.
Beslutsunderlag

Partnerskapsanalys av näringslivets förmåga att stötta OPENART 2021, 202006-01
Yrkande från Moderaterna
Yrkande från Liberalerna
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. OPENART:s utställning flyttas fram från sommaren 2021 till sommaren
2022, för att få utrymme att säkerställa verksamhetens ekonomiska behov.
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2. OPENART arrangerar minst fem nedslag vardera under sommaren 2020
och 2021.
Yrkande

Börje Ström (L) och Anna Grevillius (L) lämnar följande yrkanden:
1. Avslag till att flytta fram OPENART:s utställning till sommarens 2022.
2. Att OPENART genomförs sommaren 2021 i den omfattning som är möjlig
med bibehållande av sitt starka varumärke och kvalitet.
3. Att kulturnämnden ansöker om en förlustgaranti hos Kommunstyrelsen för
att säkerställa genomförandet av OPENART 2021 vid intäktsbortfall från
externa och interna parter genom Coronakrisen.
4. Att uppmana Kommunstyrelsen att via
Näringslivskontoret/kommunstyrelseförvaltningen söka nya vägar för ökat och
förnyat samarbete med näringslivet och kommunala bolag omkring
OPENART.
Hossein Azeri (M) och Sercan Eren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tillägg:
1. Kultur och fritidsförvaltningen ska inte längre vara huvudman för Open Art.
2. Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att hitta externa aktörer som
kan ta huvudansvar för Open Art.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner först att det finns två förslag till
beslut i beslutspunkt 1 det vill säga förvaltningens förslag till beslut
respektive Börje Ströms (L) och Anna Grevillius
(L) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut i beslutspunkt 2
det vill säga förvaltningens förslag och att nämnden beslutar enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Hossein Azeris (M) och Sercan Erens (M)
tilläggsyrkanden 1 och 2 under proposition och finner att nämnden beslutar att
avslå dessa.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. OPENART:s utställning flyttas fram från sommaren 2021 till sommaren
2022, för att få utrymme att säkerställa verksamhetens ekonomiska behov.
2. OPENART arrangerar minst fem nedslag vardera under sommaren 2020
och 2021.
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Reservation

Börje Ström (L) och Anna Grevillius (L) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget avslagsyrkande.
Hossein Azeri (M) och Sercan Eren (M) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till Moderaternas tilläggsyrkanden.
Sigvard Blixt (SD) avstår att delta i beslut om avslag i Hossein Azeris (M) och
Sercan Erens (M) tilläggsyrkande punkt 2.
Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§ 85 Beslut: Nytt datum för nämnd i september
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutade den 11 november 2019 i § 71 vilka dagar nämnden
ska sammanträda under 2020. Förvaltningen föreslår att nämnden flyttar
sammanträdet som är inplanerat den 14 september till den 24 september i syfte
att hinna färdigställa delårsrapporten för delår II.
Sammanträdet den 24 september hålls i Ateljén, Föreningarnas hus.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att flytta septembernämnden den 14 september till
den 24 september 2020.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att flytta septembernämnden den 14 september till
den 24 september 2020.

§ 86 Beredning: Remiss - Gångstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Km 196/2020
Handläggare: Karl Jensen
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har tagit emot remissversion av gångstrategi för Örebro
kommun. Syftet med den nya gångstrategin är att beskriva mål och
ställningstaganden samt peka ut prioriterade insatsområden för att stärka gång
som transportmedel.
Örebro kommun ska arbeta för gångvänlighet genom att planera för korta
avstånd mellan målpunkterna och skapa ett sammanhängande gångnät med
god orienterbarhet, framkomlighet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
Gångmiljöerna ska dessutom vara attraktiva att vistas i.

8 (13)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

I gångstrategin beskrivs strategiska inriktningar för gångvänlig planering samt
utgångspunkter inom åtgärdsområden för att förbättra gångnätet. Uppföljning
ska ske via indikatorer för att säkerställa att det fortlöpande arbetet bidrar till
måluppfyllelse.
Beslutsunderlag

Remissversion av Gångstrategi för Örebro kommun.
Remissversion av Gångstrategi för Örebro kommun – underlagsrapport
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 87 Information: Utveckling av Tybbleparken
Handläggare: Anna-Karin Wulgué, Josiane Saade, Anders Wickström
Ärendebeskrivning

Nämnden ges information om utvecklingen av grönområdena i Tybbleparken.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 88 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Information om inbjudan från arkivcentrums ordförande och tjänstepersoner.
Information om Wadköpingsstipendiet 2020 där följande stipendiater i helgen
tog emot pris från Kulturnämnden;
Anna Höggren – tilldelades 20 000 kr i kategorin för den etablerade
konsthantverkaren.
Maria Grönlund – tilldelades 30 000 kr i kategorin för den kommande lovande
konsthantverkaren.
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Mona Malmqvist Sjöstedt – hedersomnämnande.
Catarina Hällzon – hedersomnämnande.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 89 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om pågående arbete med handlingsplanen för regionala
kulturplanen som också kommer tas med in i budgetprocessen.
Information om sommaraktiviteter och sommarbidrag 2020 i Örebro
kommun.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

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

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Information från Lars Hilmersson på Kulturskola och bibliotek:



Sommarbidragen för 2020 och kulturskolans kulturkollo som kommer
utökas vilket innebär fler antal grupper i mindre storlek.
Beslut från statens kulturråd om stärkta bibliotek och kulturskolor som
kommer gå till fortsättning av
teckenspråkssatsning, ungdomsverksamhet och meröppet på
biblioteken samt till Närkulturskolan i Vivalla och kurser i skrivande
och film.
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Digitala nationaldagen som finns tillgänglig på hemsidan
ovh producerades av kulturskolan i samarbete med Seeuslive och
medborgarskolan. Innehåller bland annat klipp från de besök
som kulturskolan gjort på samtliga äldreboenden i kommunen.
Information och förtydligande av svar på övrig fråga från förra
nämnden gällande biblioteket i Varberga.
Bibliotekets arbete utifrån Corona-pandemin.

Information från Ulf Lindin på Fritid ungdom:




Fritidsgårdarnas lokala arrangemang för sommarlovsfirande
högstadieelever.
Samverkan inom partnerskapet och gratisaktiviteter samt lägerkollon
som snart börjar.
Spontanidrotten som startades för ett par veckor sedan och som nått ut
till ett stort antal barn och unga.

Information från Elisabeth Magnusson på Allmänkultur:










Extramedel till Bio Roxy som kommer möjliggöra matinéer under
sommaren. Arbete pågår även med byggnation av en ramp i anslutning
till bion och e-tjänst som ska möjliggöra att förskola och skola kan
boka skolbio via nätet.
Ny utställning "Textilt" på Örebro konsthall med invigning på lördag
den 13 juni.
Konsthallens planering inför sommaraktiviteter 2020 med bland
annat pop up-verksamhet i hästhagen och guidade visningar av den
offentliga konsten, Stadsodling och bygglek i Oscarsparken med öppet
fyra dagar i veckan.
Örebro konsthall driver ett Tunnelprojekt som leds av konstnären
Cecilia Jansson tillsammans med åtta feriearbetare i samarbete med
Trainstation i Vivalla.
OpenArts planerade sommararktiviteter; Guidningar, Open Art Walk,
Öppet hus och öppen verkstad på OpenART-kontoret.
Pop-up-dans i stadsparken för barn och unga 8-18 år varje tisdag hela
sommarlovet.
Utökat uppdrag till föreningen Bunkern som kommer genomföra
söndagsmålning vid Konstväggen.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 91 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 274/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 200513-200603
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 92 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 275/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Postlista 200513-200603
Samrådsbrev planprogram för Holmen
Minnesanteckningar asyl och flyktingmottagning maj 2020
Årshjul 2020
Protokoll samverkan 2020-06-01, bilaga 1-5
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 93 Svar på övrig fråga 2020-05-18 gällande sponsring
Handläggare: Sophie Persson
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Ärendebeskrivning

Övrig fråga från Nadia Abdellah (V) gällande sponsring bordlades
på nämndsammanträdet den 18 maj och besvaras på dagens sammanträde.
Riktlinjer för mottagande av sponsring antogs av Kommunstyrelsen den 15
november 2004 och redogör bland annat för de förhållanden som kräver
beaktande vid kommunens prövning om ett sponsorstöd eller en gåva ska
accepteras.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Liberalerna
YRKANDE

Ärende 5 Beslut: Framflytt av OPENART 2021 till 2022
Kulturnämnden 8 juni 2020 Ärendenummer: Km 2016/2020

OPENART är och har varit och en succé för Örebro. För besöksnäringen, för konstintresset men också
för konstskaparna och konstnäringen. Liberalerna var en av initiativtagarna och har under alla år
stöttat OPENART. Därför är vi bekymrade över att detta för Örebro så viktiga evenemang föreslås bli
inställt 2021 och framflyttat till 2022.
Vi känner väl till alla de skäl som lagts fram för förslaget till beslut och har respekt för det gedigna
arbete som ligger bakom analys och motiveringar för att skjuta upp OPENART. Likaväl måste risker
vägas mot betydelsen av ett stort evenemang i Örebro nästa sommar. Utan OPENART kommer
Örebro inte kunna erbjuda något av liknande stora betydelse. Konsten och kulturens betydelse för
människors möjlighet att lyfta blicken över nedslående omständigheter är betydelsefull för hennes
mentala hälsa. OPENART:s betydelse för detta är många eniga om och kan knappast överskattas.
Eftersom förberedelsearbetet med OPENART löpt enligt plan fram till nuvarande pausläge och en
utomhusutställning enligt OPENART-ledningen ändå bedöms genomförbar med hänsyn taget till
eventuellt fortsatta gällande restriktioner 2021 är det finansieringsfrågan som är avgörande.
Liberalerna menar att det nu är Kommunstyrelsen som måste ta ansvar för att säkerställa ekonomin
genom att även 2021 utlova en förlustgaranti. OPENART:s vara eller icke vara är en fråga på
kommunstyrelsenivå både idag och för framtiden. Med all respekt för att summan som krävs måste
bli betydligt större än 2019 ska den vägas mot den stora betydelse utställningen kommer att ha för
Örebro som kommun och för alla som berörs. Genom att kommunen på detta sätt visar sin tydliga
vilja att genomföra OPENART 2021 kommer det att ge en signal till näringslivet att öka sin insats både
ekonomiskt och med olika barter.
Liberalerna yrkar därför
-

Avslag till att flytta fram OPENART:s utställning till sommarens 2022
Att OPENART genomförs sommaren 2021 i den omfattning som är möjlig med bibehållande
av sitt starka varumärke och kvalitet.
Att kulturnämnden ansöker om en förlustgaranti hos kommunstyrelsen för att säkerställa
genomförandet av OPENART 2021 vid intäktsbortfall från externa och interna parter genom
Coronakrisen.
Att uppmana kommunstyrelsen att via Näringslivskontoret/kommunstyrelseförvaltningen
söka nya vägar för ökat och förnyat samarbete med näringslivet och kommunala bolag
omkring OPENART

Börje Ström

Anna Grevillius

Digitalt justerat
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Open Art 2021 till 2022
Open Art har varit ett positivt inslag i stadsbilden och lockat turister från både
Sverige och utlandet. Det är dock viktigt i den rådande ekonomiska situationen att ta
ansvar för örebroarnas pengar, vilket vi moderater är beredda att göra. Moderaterna har
tidigare framfört att den nuvarande driftsformen inte är optimal och hållbar i länden. Vi
vill att andra aktörer tar över Open Art och att Örebro Kommun genom Kultur och
fritidsförvaltningen är en part som bidrar till evenemanget. Det skulle begränsa den
ekonomiska belastningen på medborgarna och samtidigt bibehålla evenemangets
attraktionskraft. Kommunen har startat och bedrivit Open Art i många år. Det är dags att
intressenter och externa aktörer tar över och vidareutvecklar Open Art.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

OpenArt:s utställning flyttas fram från sommaren 2021 till sommaren
2022, för att få utrymme att säkerställa verksamhetens ekonomiska behov

att

OPENART arrangerar minst fem nedslag vardera under sommaren 2020
och 2021, samt att

att

Kultur och fritidsförvaltningen inte längre ska vara huvudman för Open
Art

att

Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att hitta externa aktörer som
kan ta huvudansvar för Open Art

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Moderaternas grupp i Kulturnämnden
Hossein Azeri (M),

Gun Kornblad (M),
Eva Hesse Almqvist(M)
Sercan Eren(M

