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§ 161 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Börje Ström (L) utses till justerare med Hossein Azeri (M) som ersättare.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Börje Ström (L) utses till justerare med Hossein Azeri (M) som ersättare.

§ 162 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.

§ 163 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 12/2021
Handläggare: Cecilia Eriksson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för december.
Förbrukningen t.o.m. sista november visar ett utfall på 88 %, vilket är lägre än
riktvärde som gäller för perioden på 91,7 %. Flera oregelbundenheter finns
inom nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året.
För Biblioteken och Kulturskolan förklaras avvikelsen framförallt av bokförda
bidrag och ersättningar som inte hör till perioden januari – november. Justerat
för det visar Biblioteken en förbrukning på 99 % och Kulturskolan visar en
förbrukning på 96 % och för hela nämnden justeras förbrukningen till 93 %.
De ekonomiska konsekvenserna till följd av lättnader av restriktioner kopplade
till Coronapandemin medför en osäkerhetsfaktor i nämndens ekonomi. Precis
som förra året finns det både kostnadsökningar och kostnadsminskningar
inom verksamheterna.
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Prognosen har ändrats sedan förra perioden. I och med att Biblioteket och
Kulturskolan har flyttat in i nya lokaler på Kulturkvarteret i år samtidigt som de
har kvar hyreskostnader året ut för gamla lokaler visar prognosen ett
underskott. Det kommer dock inte påverka nämndens resultat nästa år.
Prognosen för nämndens investeringar visar ett överskott med 7 934 tkr mot
budgeten. Av detta avser 6 512 tkr Konstutsmyckning 1 % och 172 tkr avser
Tegelbruket. Den övriga avvikelsen på 1 250 tkr avser inventarier samtliga
verksamheter och även där beräknas inte hela budgeten utnyttjas i år.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 164 Beslut: Nulägesöversikt 2021
Ärendenummer: Km 293/2021
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten för Kulturnämnden är en samlad analys av nämndens
nuläge med nedslag i bland annat nämndens starkaste respektive svagaste
resultat, nämndens största nuvarande utmaningar samt olika trender som kan
påverka nämnden framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge en konkret bild
av nämndens nuläge. Denna översikt kommer att ingå som underlag i
budgetarbetet inför Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2023.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt 2021, 2021-11-29
Förslag till beslut

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Nämnden beslutar om att godkänna nulägesöversikten.
2. Nämnden beslutar om att överlämna nulägesöversikten till
Kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg;
I stycket om "prioriterade områden i nämndens arbete framåt" flyttas punkt 8
upp "Fortsätta arbetet med att stärka betydelsen av kulturens vikt för demokratins
utveckling i dagens samhälle..." så att den hamnar först.
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Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer Börje Ströms (L) tilläggsyrkande
under proposition och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Nämnden beslutar om att godkänna nulägesöversikt 2021.
2. Nämnden beslutar om att överlämna den reviderade nulägesöversikten
2021 till Kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

§ 165 Beslut: Lokalförsörjningsplan 2023-2026
Ärendenummer: Km 434/2021
Handläggare: Marie Hillius, Albin Muhr
Ärendebeskrivning

Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har
tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa förvaltas
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Detta
är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom
lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering och ett
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programnämnden ska varje år, som en del av sin budget- och
verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan som innehåller ett
fyraårigt perspektiv. Denna ligger sedan till grund vid framtagandet för
investeringsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga
behov av lokaler vad gäller volymökningar, nya verksamheter,
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar. I
planen beskrivs även de behov som man kan se idag ur ett åttaårigt perspektiv.
Kulturnämndens lokalförsörjningsplan beskriver förvaltningens behov de
närmaste fyra åren med framåtblick ytterligare fyra år. Lokalförsörjningsplanen
ligger till grund för införandet av Kulturnämndens behov i
lokalförsörjningsplanen för programområdet.
Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan Kulturnämnden 2023-2026, 2021-11-20
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2023-2026 och
överlämnar den till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande

Nadia Abdellah (V) yrkar att i Lokalförsörjningsplanen på sida 28 lägga till
texten ”En plan ska snarast tas fram för att skyndsamt öppna
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biblioteksverksamhet i Varberga i tillfälliga lokaler fram till att det nya
biblioteket är redo att användas.”
Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på Nadia Abdellahs (V)
tilläggsyrkande.
Proposition

Ordföranden ställer Nadia Abdellahs (V) tilläggsyrkande under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2023-2026 och
överlämnar den till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse
Almqvist (M) deltar inte i beslutet.
Reservation

Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget
yrkande.

§ 166 Beslut: Investeringsplan 2023-2026
Ärendenummer: Km 402/2021
Handläggare: Cecilia Eriksson, Ulf Lindin, Elisabeth Magnusson, Lars
Hilmersson
Ärendebeskrivning

Kulturnämndens investeringsplan för 2023 - 2026 innehåller fem objekt.
I takt med att staden växer har behovet av framtida kultur- och fritidscenter
identifierats i bland annat Södra ladugårdsängen och Varberga. Kultur- och
fritidscenter är ett samarbete mellan verksamheter som tillsammans skapar
mervärden i framförallt närområdet. Genom att flera verksamheter samverkar
ökar det möjliga utbudet genom exempelvis bättre öppettider och fler kulturoch fritidsaktiviteter. Erfarenheter från redan införda kultur- och fritidscentra i
Örebro visar en mer jämställd besöksstatistik i denna form av samarbete.
Örebro kommun avsätter inga årliga medel för konst på allmän platsmark och
de investeringar som gjorts har tillkommit i tillfälliga satsningar. Dessa
satsningar har de senaste åren varit starkt koncentrerad till Örebros stadskärna.
Offentlig konst på landsbygden har inte varit möjlig utifrån den 1%-regeln som
Örebro kommun tillämpar sedan 1968, som är kopplad till byggnation och inte
allmän platsmark. Därför identifieras i denna plan två förslag på
konstinvesteringar på landsbygden.
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I planen synliggörs även behovet av underhåll av befintliga konstverk, där
nämnden är i behov av engångskompensation för att finansiera kommande
underhållskostnader.
I nämndens lokalförsörjningsplan 2023 – 2026, har nämnden identifierat ett
flertal behov för såväl administrativa lokaler som verksamhetslokaler.
Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för investeringsplanen men utifrån ett
ansträngt ekonomiskt läge inom kommunen görs valet att inte lyfta in de
enskilda behoven i investeringsplanen.
Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2026, 2021-11-08
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer investeringsplan 2023 - 2026.
2. Kulturnämnden överlämnar investeringsplan 2023 - 2026 till programnämnd
Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
3. Kulturnämnden begär tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för ökade övriga
verksamhetskostnader till följd av investeringsobjekten.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer investeringsplan 2023 - 2026.
2. Kulturnämnden överlämnar investeringsplan 2023 - 2026 till programnämnd
Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
3. Kulturnämnden begär tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för ökade övriga
verksamhetskostnader till följd av investeringsobjekten.
Börje Ström (L) Hossein Azeri (M) Gun Kornblad (M) Eva Hesse Almqvist
(M) deltar ej i beslutet.

§ 167 Beslut: Tillsynsrapport 2021
Ärendenummer: Km 6/2021
Handläggare: Helen Åhlén, Agnes Johansson, Kim Lindberg, Cecilia Eriksson
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kulturnämnden genomfört
internkontroll enligt Tillsynsplan 2021. Internkontrollen är nämndens tillsyn av
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av
nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som
genomfördes våren 2020.
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Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2021”:
1. Efterlevnad av rutiner kring synpunktshantering som ej inkommer till
funktionsbrevlådan
2. Efterlevnad av riktlinjer för representation, personalförmåner och
gåvor
3. Uppföljning av dialog på APT om vad kränkande särbehandling är
Av de granskade tillsynsområdena har två av områdena uppvisat vissa brister
som innebär att rutiner i huvudsak följs, men vissa förbättringsområden finns.
I granskningarna konstateras att förvaltningens medarbetare till stor
utsträckning har kännedom om de rutiner och riktlinjer som finns, men inom
båda områden presenteras förslag till åtgärder. För det tredje granskade
området har inga brister identifierats. I bilaga 2 redovisas samlat vilka åtgärder
som föreslås genomföras samt detaljerat under varje granskningsområde.
Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som
medelhög. Den interna kontrollen bedöms fungera men med mindre
förbättringsbehov. Den interna kontrollen sker med smärre undantag från
kontrollbeskrivningen. Det samlade resultatet för årets redovisade tillsyner
medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som god.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2021 – Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad Kn 202012-07)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern kontroll godkänns.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja uppdragen som
redovisas i förslag till åtgärder.
3. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern kontroll godkänns.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja uppdragen som
redovisas i förslag till åtgärder.
3. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.

§ 168 Beslut: Tillsynsplan 2022
Ärendenummer: Km 7/2021
Handläggare: Helen Åhlén
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Ärendebeskrivning

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 år 2022. 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 granska:
Systematiskt brandskyddsarbete inom verksamhetsprocessen (riskvärde 3).
Granskningen syftar till att få en bild över om verksamheterna arbetar utifrån
det kommungemensamma materialet: ”metodstöd för det systematiska
brandskyddsarbetet”.
Rutin för hantering av leverantörsfakturor inom ekonomiområdet (riskvärde
Granskningen kommer omfatta ett urval av externa fakturor under ett tertial[1]
för år 2022. Kontrollen kommer att granska huruvida konto och andra
koddelar är korrekt hanterade utifrån fakturornas karaktär. I samband med
detta kommer även fakturornas attester att granskas.
Introduktion av nyanställda inom personalområdet (riskvärde 2). Granskningen
syftar till att få kännedom om på vilket sätt förvaltningen arbetar med
kommunens introduktionsrutin för administrativ personal som har möjlighet
till distansarbete.
För övriga områden som identifierades under risk- och väsentlighetsanalysen
ansvarar respektive verksamhetschef för att det arbetet bedrivs i de ordinarie
verksamhetsprocesserna.
Beslutsunderlag

Genomförd riskanalys 2021-05-04 inför Kulturnämndens tillsynsplan, bilaga 1.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under
2022, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande
nämndspecifika granskningsområden;
•
•
•

Systematiskt brandskyddsarbetet
Rutin för hantering av leverantörsfakturor
Introduktion av nyanställda

2. Tillsynsplan 2022 – Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under
2022, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande
nämndspecifika granskningsområden;
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•
•
•

Systematiskt brandskyddsarbetet
Rutin för hantering av leverantörsfakturor
Introduktion av nyanställda

2. Tillsynsplan 2022 – Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.

§ 169 Beslut: Nya deltagaravgifter för lägerkollo från 2022
Ärendenummer: Km 137/2020
Handläggare: Ulf Lindin, Maria Nyström
Ärendebeskrivning

Föreningen KFUM Örebro genomför via avtal med Kulturnämnden sedan
2005 lägerkollo med övernattning under sommaren. Kollot är populärt och har
mellan 200–300 barn i kö som blir utan plats varje år.
Deltagaravgifterna är i förhållandevis låga och har varit desamma sedan 2005.
Avgiften för kollo baseras på hushållens inkomst och i uttagningsprocessen går
störst behov först utifrån hushållets ekonomi, vårdnadshavares civilstånd och
andra sociala faktorer som påverkar barnet.
För att möjliggöra fler kolloplatser föreslås en förändring av deltagaravgifterna.
Förslaget är en låg höjning för de med lägst inkomst för att de ska ha fortsatt
råd att delta på kollo, samt en större höjning för de med högre inkomst, men
ändå till en nivå som anses skälig.
Avgiftsförändringen föreslås gälla även för kollo för både grundskolekollo och
kollo för barn med särskilda behov.
För att förenkla avgiftshanteringen föreslås också färre avgiftsintervall.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar om nya deltagaravgifter för Kollo för grundskolan som
KFUM Örebro bedriver på uppdrag av Kulturnämnden.
2. Kulturnämnden beslutar om nya deltagaravgifter för Kollo för barn med
särskilda behov som KFUM Örebro bedriver på uppdrag av Kulturnämnden.
3. Kulturnämnden beslutar att upprätta ett tilläggsavtal där de nya
deltagaravgifterna regleras.
Yrkande

Nadia Abdellah (V) yrkar att;
1. Ärendet återremitteras för att möjliggöra för flerlåginkomsttagare att söka.
2. Förvaltningen ser över hur vi tillgängliggör kolloverksamhet för de som har
det sämst ställt.
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Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer först Nadia Abdellahs (V) yrkande
om återremiss under proposition och finner att nämnden beslutar att ärendet
avgörs idag.
Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet från Nadia Abdellah (V), om att
förvaltningen ser över hur vi tillgängliggör kolloverksamhet för de som har det
sämst ställt, under proposition, och finner att nämnden beslutar att avslå
denna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar om nya deltagaravgifter för Kollo för grundskolan som
KFUM Örebro bedriver på uppdrag av Kulturnämnden.
2. Kulturnämnden beslutar om nya deltagaravgifter för Kollo för barn med
särskilda behov som KFUM Örebro bedriver på uppdrag av Kulturnämnden.
3. Kulturnämnden beslutar att upprätta ett tilläggsavtal där de nya
deltagaravgifterna regleras.
Reservation

Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 170 Beslut: Samråd - planprogram för Tybbleängen (Sam
523/2020)
Ärendenummer: Km 515/2021
Handläggare: Karl Jensen
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har tagit emot samrådsversion av Planprogram för
Tybbleängen.
Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede ta ett grepp om hela
områdets utveckling innan man fördjupar förslaget i detaljplaner.
Tybbleängen föreslås utvecklas till en levande och hållbar stadsdel med
bostäder, arbetsplatser, service och handel. Tybbleängen ska även skapa bättre
kopplingar mellan omkringliggande stadsdelar.
Beslutsunderlag

Samråd planprogram Tybbleängen, 2021-10-29
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Samrådssvar på samrådsversion av Planprogram för Tybbleängen överlämnas
till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
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Yrkande

Börje Ström (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag med hänvisning
till Liberalernas avslagsyrkande i Programnämnd samhällsbyggnad.
Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse Almqvist (M) yrkar
avslag till förvaltningens förslag med hänvisning till Moderaternas
avslagsyrkande i Programnämnd samhällsbyggnad.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer Börje Ströms (L), Hossein Azeris
(M), Gun Kornblads (M) och Eva Hesse Almqvists (M) avslagsyrkande under
proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Samrådssvar på samrådsversion av Planprogram för Tybbleängen överlämnas
till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse
Almqvist (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Liberalernas och
Moderaternas yrkande i Programnämnd samhällsbyggnad.

§ 171 Beredning: Verksamhetsplan med budget 2022
Ärendenummer: Km 10/2021
Handläggare: Cecilia Eriksson, Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

Muntlig information och beredning av ekonomin kopplat till Kulturnämndens
verksamhetsplan med budget 2022.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 172 Beredning: Revidering av biblioteksplan för Örebro
kommun
Ärendenummer: Km 483/2021
Handläggare: Lars Hilmersson, Kim Lindberg
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Ärendebeskrivning

Biblioteksplanen är ett politiskt kommunövergripande styrdokument för
biblioteksverksamhet med kommunal huvudman och regleras i bibliotekslagen.
Det förslag till revidering som tagits fram är en mindre uppdatering och
modernisering av 2017 års plan med avsikten att ett nytt uppdrag ska tas fram
för en mer genomgripande revidering i nästa steg.
Ambitionen i arbetet har varit att behålla inriktningen i biblioteksplanen från
2017, med en varsam språklig uppdatering och modernisering. Arbetsgruppen
har genomfört en utvärdering och smärre revidering av nuvarande och
sammanställt några rekommendationer för arbetet med nästa plan
Remissversionen följer strukturen från biblioteksplanen från 2017, vilket
innebär att folkbiblioteksdelen är relativt detaljerad. I skolbiblioteksdelen har
en anpassning gjorts till de rekommendationer Skolverket ger utifrån
skrivningarna om skolbibliotek i skollagen.
Beslutsunderlag

Remissversion, Örebro kommuns biblioteksplan 2021, Ks 1229/2021
Biblioteksplan 2017, Ks 395/2017
Uppdragsdirektiv, biblioteksplan, Kn 483/2021
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 173 Beredning: Mediepolicy för Örebro bibliotek
Ärendenummer: Km 461/2021
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Örebro biblioteks uppdrag utgår i första hand från Bibliotekslagen (SFS
2013:801) och Biblioteksplanen för Örebro kommun (2017). Mediepolicyn för
Örebro stadsbibliotek utgörs av en värdegrund och en användarpolicy. Den
innehåller även övergripande riktlinjer för förvärv och gallring. Mediepolicyn
uppdateras vartannat år.
Beslutsunderlag

Mediepolicy 2022-2023 för Örebro bibliotek
Förslag till beslut

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

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

§ 174 Beredning: Ansökan Örebroandan 2022
Ärendenummer: Km 516/2021
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning

Örebro Läns Fotbollsförbund ansöker om 700 000kr för att driva
Örebroandan år 2022. Verksamheten har funnits sedan 2009/2010. Från år
2021 finns pengarna avsatta i både Kulturnämndens och Fritidsnämndens
budgetram.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden och
Fritidsnämnden att bevilja 350 000 kr vardera. Totalt 700 000 kr.
Fritidsnämnden förslås även att bevilja fri lokalupplåtelse i de områden som
Örebroandan är aktiv.
En ansökan om 200 000 kr har även skickats från Fotbollsförbundet till
Örebrobostäder.
Beslutsunderlag

Ansökan från Örebro Läns Fotbollsförbund datum, 2021-11-11
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 175 Beredning: Bidrag till studieförbunden 2022
Ärendenummer: Km 365/2021
Handläggare: Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman på
5 334 500 kr fördelas mellan de olika studieförbunden genom en
fördelningsmodell som utgår från ett grundbidrag, antal studietimmar samt
antal målgruppstimmar.
Under 2020 inkom Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) med ett brev det
framgick en önskan att Örebro kommun inte skulle använda 2020 års statistik
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som grund för fördelning av bidrag på grund av coronapandemin.
Kulturnämnden beslutade att bidraget för 2022 års verksamhet som vanligtvis
skulle baseras på 2020 års statistik istället skulle baseras på 2019 års statistik
(Km 200/2020).
Nio av tio studieförbund har via ÖLBF lämnat in justerad statistik för 2017 –
2019 (Km 82/2021 och Km 294/2021). Utöver det har Kulturens
Bildningsförbund lämnat in ytterligare justerad statistik från 2015 – 2019
gällande felaktigt schablonmässigt rapporterad verksamhet i Kulturens regi
som framkom efter en visselblåsning. (Km 401/2021).
Detta innebär att 2019 år statistik som Örebro kommun har som grund för
fördelning för 2022 har justerats utifrån inlämnade uppgifter, vilket gör att det
blir en annat utfall än för innevarande år, vilket innebär en förändrad
fördelning mellan studieförbunden.
Beslutsunderlag

- Inkomna ansökningar och bilagor om bidrag till studieförbunden 2022 (Km
365/2021)
- Fördelning studieförbund 2022 (Km 365/2021)
- Justerad statistik (Km 294/2021 och Km 401/2021)
Förslag till beslut

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

Lena Ryö (S) deltar inte i beredningen på grund av jäv.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 176 Beredning: Kulturföreningsbidrag 2022
Ärendenummer: Km 366/2021
Handläggare: Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Kulturföreningsbidraget ges till föreningar som berikar utvecklingen av
kulturlivet i Örebro kommun. Totalt har 29 föreningar sökt
kulturföreningsbidrag för 2022 års verksamhet. Nio av dessa föreningar erhöll
inte kulturföreningsbidrag under innevarande år.
De senaste åren har ingen märkbar uppräkning av kulturföreningsbidraget
gjorts vilket innebär att de befintliga föreningarna som erhåller
kulturföreningsbidrag inte har fått kompensation för den generella ökade
kostnadskurvan i samhället.
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Det bedöms inte finnas möjlighet att minska tillräckligt mycket på vissa
föreningars bidrag för att prioritera andra föreningars verksamhet. Det bedöms
inte heller finnas ekonomiskt utrymme att bevilja alla sökande föreningar som
tidigare ej erhållit kulturföreningsbidrag.
Två föreningar som erhöll Kulturföreningsbidrag 2021 har inte sökt bidrag för
2022. Det gäller Örebro Folkdansgille och Föreningen Galleri Black Door. De
erhöll tillsammans ett bidrag på 37 400 kr. Den summan föreslås fördelas till
Föreningen Spelrum Örebro som söker 50 tkr.
Beslutsunderlag

- Inkomna ansökningar och bilagor om Kulturföreningsbidrag 2022 (Km
366/2021)
- Förvaltningens förslag på fördelning av Kulturföreningsbidrag 2022 (Km
366/2021)
Förslag till beslut

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

Lena Ryö (S) och Nadia Abdellah (V) deltar inte i beredningen på grund av jäv.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 177 Beredning: Hyresavtal Nya Teatern
Ärendenummer: Km 339/2020
Handläggare: Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

I juni 2021 beslutade Kulturnämnden att inte ingå i ett nytt hyreskontrakt med
en ny fastighetsägare gällande Nya Teaterns verksamhet. Kulturnämnden
beslutade också att inte förlänga hyreskontraktet med ÖBO gällande
fastigheten Källan 10, Röda Kvarn.
I nästa steg föreslår förvaltningen att fasa ut hyresbidraget till Nya Teatern då
det inte är förenligt med likställighetsprincipen. Förslaget är en treårig
utfasning.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
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- Ärendet är berett.

§ 178 Information: OpenArt 2022
Ärendenummer: Km 616/2021
Handläggare: Elin Persson, Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om pågående arbete inför OpenART 2022.
Statusuppdatering av utställningsarbetet. Information om utveckling av
programverksamheten med tematiskt arbete, samverkan med stadsdelar,
externa parter och interna verksamheter inom Kultur och
fritidsförvaltningen. Information om delaktighet i konsten samt om ekonomin.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 179 Information: Sommaraktiviteter 2021 och Lov Örebro
Ärendenummer: Km 532/2021
Handläggare: Maria Nyström, Daniella Redzic Alkaissi
Ärendebeskrivning

Sommaren 2021 förväntades likt 2020, att se annorlunda ut för de flesta
kommuninvånare. Personer skulle av allt att döma tvingas fortsätta
distanseringen till andra människor. Isolering innebär en kraftigt ökad risk för
psykisk ohälsa. Samtidigt bedömdes fler än vanligt stanna hemma på den
geografiska platsen Örebro kommun under sommaren. Det fanns därmed ett
stort behov av att erbjuda invånarna att delta i hälsofrämjande, stimulerande
och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Örebro
kommun har en viktig roll när det gäller att, inom ramen för de begränsningar
som gäller utifrån smittspridningsrisk, stimulera till upplevelser även under
dessa förutsättningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kommunledningen att ta
fram ett förslag till utformning av uppdrag med syftet att stimulera till
aktiviteter och upplevelser under sommaren 2021 för Örebroarna, samt
underlätta kommunikationen kring aktiviteterna och upplevelserna. Dialog
fördes med berörda förvaltningschefer och VD för Örebrokompaniet.
Uppdraget finansierades av 1500 tkr från Kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter, samt genom satsningen ”Förhållningssätt för krisstöd till föreningar
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utifrån coronapandemin” (Ks 475/2021) där en del var tillfälligt bidrag på 500
tkr som föreningar kunde söka medel från för sommaraktiviteter.
Beslutsunderlag

Uppdragsdirektiv sommaraktiviteter 2021
Protokollsutdrag KS 2021-04-13 § 81
Sammanställning tillfälligt bidrag till sommaraktiviteter 2021
Slutrapport Örebro bucketlist 2021
Slutrapport sommaraktiviteter 2021
Sammanställning LOV Örebro sommaren 2021
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 180 Information: Kulturkvarteret
Ärendenummer: Km 41/2020
Handläggare: Karin Beckman
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om pågående arbete med Kulturkvarteret.
Information om hyreskostnader och övriga kostnader för verksamheterna i
Kulturkvarteret.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 181 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Litteraturens dag den 20 november i Kulturkvarteret och lunch med Göran
Greider.
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Välkomstmöte den 2 december för vår fristadskonstnär Abdalla Basher som
tidigare blivit uppskjutet.
Utdelning av kulturpris till Hjalmar Bergmans minne till årets nykomling den 9
december i P4 Örebro.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 182 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Statusuppdatering utifrån coronapandemin. Anpassade verksamheter samt
månadsbrev till nämnden med information.
Arbete och planering inför mål och budget pågår.
Ny förvaltningsorganisation kommer presenteras inom kort efter beslut av
Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

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

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Verksamhetschef för Fritid ungdom Ulf Lindin informerar;
- Planering av aktiviteter inför jullovet men bevakar coronaläget för att anpassa
utifrån restriktioner och lämplighet.
- Samverkan mellan fritidsklubbarna och KFUM Örebro för att nå fler från
våra stora bostadsområden med erbjudande om lägerkollo.
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- Bevakning av statliga medel för lovverksamhet inför kommande sommar.
- Fortsatt arbete utifrån problematisk lägesbild kring upplevd trygghet i några
stadsdelar.
- Fritidsklubbar för att få fler att söka till kollo, aktiviteter på fritidsgårdar där
kolloledare kommer ut och gör reklam. Timanställning av personal till kollo.
Verksamhetschef för Allmänkultur Elisabeth Magnusson informerar;
- Arrangemang inom allmänkultur och Folkhälsomyndighetens riktlinjer där
bedömningar görs om publiken överstiger 100 personer eller inte.
- Ordförandebeslut om att inte sälja fler än 100 biljetter till varje företällning på
salong 1, Bio Roxy. Ca 3150 skolbarn har gått på skolbio under hösten.
- Positiva recensioner av pågående utställning Le Rond Universel 3 i NA av
Konstkritikerns Stefan Nilsson med rubriken; En av de viktigare utställningarna
som visats på ÖBKHL på länge. Utställningen pågår till 2 januari. Kommande
utställning; Sophi Vejrich 15 januari - 13 mars 2022.
- Invigning av minnesmärke fredagen den 17 december kl 11.00 utanför entrén
till Rådhuset. 50 år sedan den första demonstrationen för bi- och
homosexuellas rättigheter.
Verksamhetschef för Kulturskola/bibliotek Lars Hilmersson informerar om;
- Litteraturens lördag med närmare 4000 besökare.
- Processer kopplat till Kulturkvarteret som görs för första gången och innebär
ett stort arbete för att få verksamhet och drift att samspela.
- Vision och mål i Kulturkvarterets trygghetsarbete.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 184 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 549/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 211103-211208 anmäls till nämnden via
Meetings.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut perioden 211103–211208
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Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 185 Redovisning av delegationsbeslut (stickprov)
Ärendenummer: Km 400/2021
Handläggare: Karin Thorn
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut Km 400/2021 - avtal Teaterföreställning
Bokstavsmonstret, 2021-10-08.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nytt delegationsbeslut väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nytt delegationsbeslut väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde.

§ 186 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 550/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Postlista 211103-211208
Protokoll samverkan 211206
Beslut Kommunfullmäktige 2021-11-17 § 310
Inbjudan valkonferens 2022
Information från ICORN
Konstnärspolitisk konferens i Stockholm 26 april
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Digitalt justerat
Örebro den 13 december 2021
Kulturnämnden

Tilläggsyrkande/Reservation
Km 434/2021

§ 5 Tilläggsyrkande gällande beslut om
Lokalförsörjningsplan 2023-2026
Sedan Varberga bibliotek stängdes ner har det varit svårt att få
klarhet kring när det nya biblioteket kommer att stå klart.
Biblioteken är en viktig plats för demokrati likväl som en viktig
aktör i arbetet med läsfrämjande verksamhet.
I ett samhälle där vi ser sjunkande skolresultat och fler barn som
inte kan läsa kan vi inte samtidigt försvåra för våra medborgare att
nå denna viktiga verksamhet.
Vänsterpartiet yrkar därför:
Att

att i Lokalförsörjningsplanen på sida 28 lägga till
texten ”En plan ska snarast tas fram för att skyndsamt
öppna biblioteksverksamhet i Varberga i tillfälliga
lokaler fram till att det nya biblioteket är redo att
användas.”

Om ovanstående yrkande faller, gäller det här yrkandet som en
reservation.
För Vänsterpartiet
Nadia Abdellah

Digitalt justerat
Örebro den 13 december 2021
Kulturnämnden

Yrkande/Reservation
Km 137/2020

§ 9 Yrkande gällande beslut om Nya
deltagaravgifter för lägerkollo från 2022
Vänsterpartiet anser att förslaget om höjda deltagaravgifter i
överlag går att acceptera beroende på att det genomförs på ett bra
sätt men att det är några åtgärder som behöver genomföras för att
kunna bifalla förslag om nya deltagaruppgifter.
Vänsterpartiet tycker att det är beklagligt att liggande förslag
medför att de familjer som har absolut lägst inkomst och som
behöver kolloverksamheten allra mest får en ökad avgift. Vi vet att
verksamheter så som kollo är avgörande för att dessa grupper ska
få det bättre och för att de överhuvudtaget ska få någon semester
då föräldrarna inte har råd att göra annat. 50 kronor är kanske inte
mycket pengar för vissa men för en familj som behöver vända på
varenda krona så är 50 kronor mycket. Den höjda avgiften kanske
blir en anledning att inte ha råd att kunna skicka sitt/sina barn på
kollo framöver.
Därför anser vi att avgiften för den grupp som tjänar 150 000 eller
mindre snarare borde sänkas och skillnaden kompenseras genom
att höja den något för de grupperna med högst inkomst.
Vi i Vänsterpartiet ser att det är skäligt att sänka avgiften för den
grupp med lägst inkomst till 500 kronor och fördela om de
avgifterna på de grupper med familjer som har hög inkomst.
Vi ser även att det i relation till resten av grupperna är lågt antal
sökande hos de med lägst inkomst. Det är något vi ställer oss
frågande till hur det kommer sig och att det borde ses över/utredas
varför och hur det går att ändra.
I konsekvensanalysen tas höginkomsttagarnas perspektiv upp och
det håller vi med om. Det vi saknar är att låginkomsttagarnas
perspektiv tas upp och anser att denna konsekvens bör tas med i
beaktande.
Barnfattigdomen är hög och något vi behöver kämpa för att
motverka. Att eventuellt stänga ute och slå på de som inte har råd
är inte rätt väg att gå.

Digitalt justerat
Örebro den 13 december 2021
Kulturnämnden

Yrkande/Reservation
Km 137/2020

Vänsterpartiet yrkar därför:
Att

återremittera ärendet för att möjliggöra för
flerlåginkomsttagare att söka.

Att

se över hur vi tillgängliggör kolloverksamhet för de
som har det sämst ställt.

Om ovanstående yrkande faller, gäller det här yrkandet som en
reservation.
För Vänsterpartiet
Nadia Abdellah

