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ÖREBRO

Kulturnämnden
Datum: 2018-02-14
Klockan: 17:00 - 19:20
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Björn Hagel (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Lennart Carlsson (M)
Joakim Sjögren (SD)

§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26

Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)

Ersätter Carina Svedenberg Widqvist
(S) på §§ 15-26
Ersätter Börje Ström (L) på §§ 15-26
Ersätter Johan Bergh (S) på §§ 15-26
Ersätter Anna-Maria Hedin (KD) på
§§ 15-26
Ersätter Gun Kornblad (M) på §§
15-26
Ersätter Ammi Dahlén (MP) på §§
15-26

Mats-Olof Liljegren (L)
Linda Palmbrandt (S)
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Bodil Grek (MP)

Närvarande ersättare
Mirsad Omerbasic (S)
Tore Mellberg (V)

§§ 15-26
§§ 15-26

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef

§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
§§ 15-26
1

Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef §§ 15-26
Helen Åhlén, årsprocessledare
§§ 15-26
Gustav Axberg, planerare
§§ 15-19
Tina Ekblom, ekonom
§§ 15-26
Stefan Nilson, planerare
§§ 15-26
Elisabeth Magnusson, tf verksamhetschef §§ 15-26
Sophie Persson, nämndsekreterare
§§ 15-26
Christer Moll, ungdomskonsulent
§§ 15-26
Paragraf 15-26

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 19 februari 2018

Behcet Barsom, ordförande

Kåge Svensson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 februari 2018.

§ 15 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Hossein Azeri (M)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Kåge Svensson (V)
Ersättare: Hossein Azeri (M)
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§ 16 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 17 Årsberättelse 2017
Ärendenummer: Km 603/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Kulturnämndens budgetram per den sista december 2017, inklusive beslutade
tillägg och reduceringar, uppgick till 189 921 tkr. 2017 års resultat visar ett
underskott på 1 861 tkr. Detta underskott innehåller dock en
överkompensation på 425 tkr gällande oförbrukade medel avsedda för
Fristadsstipendiet och bidrag till kulturfastigheter. Det finns även en
förlustgaranti från Ks avseende underskott hos OpenArt på 2 450 tkr som ska
avräknas i resultatet. Justerat för detta visar Kulturnämnden ett positivt
resultat på 164 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter gör skillnad. Genom
förvaltningens arbete tillsammans med det civila samhället, föreningar och
andra aktörer skapas det förutsättningar för en meningsfull fritid. Under året
har nämndens verksamheter tagit ett stort kliv framåt för att kunna erbjuda en
enklare vardag för Örebroarna. Kulturnämndens verksamheter kan blicka
tillbaka på ett innehållsrikt år med många stora händelser och ser med
tillförsikt fram emot ett spännande 2018 med många utmaningar.
Beslutsunderlag
- Kulturnämndens årsberättelse 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer Årsberättelse 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Kulturnämnden anhåller om att av årets överskott, justerat för
förlustgaranti inom Open Art (2 450 tkr) samt överkompensation inom
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Allmänkultur (425 tkr), föra över 20 % motsvarande 33 tkr till 2018.
4. Kulturnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2018 med 5
300 tkr.
Yrkande
Bodil Grek (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer Årsberättelse 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Kulturnämnden anhåller om att av årets överskott, justerat för
förlustgaranti inom Open Art (2 450 tkr) samt överkompensation inom
Allmänkultur (425 tkr), föra över 20 % motsvarande 33 tkr till 2018.
4. Kulturnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2018 med 5
300 tkr.
Hossein Azeri (M), Lennart Carlsson (M), Mats-Olof Liljegren (L) samt
Joakim Sjögren (SD) avstår från att delta i beslutet. Kåge Svensson (V) avstår
från att delta i beslutspunkt 1.

Sammanträdet ajourneras 18:15 – 18:35.

§ 18 Ansökan om övertagande av teckenspråkig
fritidsgård: Föreningen Scenit
Ärendenummer: Km 430/2017
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
En ansökan har inkommit från föreningen Scenit om att överta Örebro
kommuns teckenspråkiga fritidsgårdsverksamhet för unga mellan 13-18 år.
Scenit är öppen för i Örebro verksamma studieförbund och drivs för
närvarande av ABF, Bilda, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet samt
Vuxenskolan.
Den teckenspråkiga fritidsgårdsverksamheten i Örebro startade i sin
nuvarande form 2006 och har fram till hösten 2016 bedrivits på först
Vasagården och därefter Hagagården. Sedan hösten 2016 drivs verksamheten,
fortfarande i kommunal regi, i föreningen Scenits lokaler i Kulturhuset.
Scenit ansöker om 500 tkr per år för att överta och driva den teckenspråkiga
fritidsgårdsverksamheten. Idag har denna verksamhet öppet en kväll per
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vecka med en budget via Kulturnämnden på 250 tkr per år.
Scenit önskar öka antalet öppetkvällar, erbjuda målgruppen gruppverksamhet
via studieförbunden i Scenit samt utveckla aktiviteter och en scen för
teckenspråkiga i Örebro.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om övertagande av teckenspråkig fritidsgård:
Föreningen Scenit" (2017-12-20)
- Föreningen Scenits ansökan (2017-06-28) om övertagande och utveckling av
Örebro kommuns teckenspråkiga fritidsgårdsverksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Scenits ansökan om
övertagande av Örebro kommuns teckenspråkiga fritidsgårdsverksamhet från
och med 2018.
2. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Scenit ett årligt anslag på
500 tkr för den teckenspråkiga fritidsgårdsverksamheten.
3. Medel till bidraget tas ur Kulturnämndens ordinarie budget.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Scenits ansökan om
övertagande av Örebro kommuns teckenspråkiga fritidsgårdsverksamhet från
och med 2018.
2. Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Scenit ett årligt anslag på
500 tkr för den teckenspråkiga fritidsgårdsverksamheten.
3. Medel till bidraget tas ur Kulturnämndens ordinarie budget.

§ 19 Kulturpolitiskt program
Ärendenummer: Km 396/2016
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016 (§ 57) att ge Kulturnämnden i uppdrag att
revidera det kulturpolitiska programmet för Örebro kommun. En
parlamentarisk arbetsgrupp inom Kulturnämnden har utifrån detta uppdrag
tagit fram ett förslag till reviderat kulturpolitiskt program. Förslaget har varit
ute på remiss under hösten 2017 och utifrån inkomna synpunkter har den
parlamentariska arbetsgruppen tagit fram ett slutgiltigt förslag till reviderat
program.
Det kulturpolitiska programmet är ett stöd för beslut när det gäller de
prioriteringar som ska göras så att alla invånare kan ta del av och skapa kultur.
Det visar på inriktning, strategier och mål för kulturpolitiken under perioden
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2018 - 2022.
Enligt tidsplanen ska programmet antas under år 2018. Kulturnämnden ska
behandla ärendet senast under våren 2018 och därefter tas programmet vidare
till Programnämnd samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen för att slutligen
antas av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
- Förslag till kulturpolitiskt program
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att anta förslaget till kulturpolitiskt program.
Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Joakim Sjögren (SD) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Lennart Carlsson (M) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns tre beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till Kulturnämnden, vilket blir beslutspunkt 1.
Dels Joakim Sjögrens (SD) och Lennart Carlssons (M) yrkanden att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet, vilket blir beslutspunkt 2 och 3.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
rörande beslutspunkt 1. Avseende beslutspunkt 2 och 3 ställer ordförande
frågan om nämnden bifaller Joakim Sjögrens (SD) och Lennart Carlssons (M)
yrkanden att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och finner frågan
med ja besvarad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att anta förslaget till kulturpolitiskt program.
2. Ett särskilt yttrande från Joakim Sjögren (SD) tas till protokollet.
3. Ett särskilt yttrande från Lennart Carlsson (M) tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut.

§ 20 Val av dataskyddsombud
Ärendenummer: Km 34/2018
Handläggare: Rickard Bergqvist
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Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter
därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att fortsätta
vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och med
personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda
personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför ska
personuppgiftsombuden formellt entledigas. Enligt artikel 37
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig utnämna ett
dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud återfinns i artikel
37-39 i dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Val av dataskyddsombud för Kulturnämnden" (2018-0115)
- Dataskyddsförordningen
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Personuppgiftsombudet för Kulturnämnden entledigas från och med den
25 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Personuppgiftsombudet för Kulturnämnden entledigas från och med den
25 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.

§ 21 Ansökan om kulturprojektsbidrag: Kulturföreningen
Stationen
Ärendenummer: Km 590/2017
Handläggare: Stefan Nilson
Ärendebeskrivning
Under 2018 vill Kulturföreningen Stationen göra en storsatsning på livemusik
i Örebro genom att anställa en producent på heltid. Föreningen ser en allmän
trend med allt färre livespelningar och vill möta det genom att lyfta och
intensifiera den ideella verksamhet som man bedriver genom att söka medel
för detta. Föreningen söker därför ett kulturprojektsbidrag på 500 tkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturprojektsbidrag: Kulturföreningen
Stationen" (2018-01-19)
- Ansökan om kulturprojektsbidrag från Kulturföreningen Stationen (20177

11-28)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 22 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 29 januari 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 23 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 68/2018
Handläggare: Rickard Bergqvist
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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.

§ 25 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 69/2018
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 26 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Särskilt yttrande
Ärende: Kulturpolitiskt program
Diarienummer: Km 396/206

Vi sverigedemokrater har varit delaktiga i den parlamentariska grupp som tagit fram det
nya förslaget till kulturpolitiskt program.
Vi konstaterar att det förekommer en del tveksamma formuleringar i det färdiga
programmet kring mångkultur och genus. Ett exempel är att det framställs som ett
problem att kvinnor och män utövar, konsumerar och uppskattar olika kulturformer i olika
utsträckning. Det tycker inte vi att det är. Ett annat exempel är hur kulturen beskrivs som
ett sammanhållande kitt i ett mångkulturellt samhälle, vilket vi anser vara en smått
obegriplig ståndpunkt.
Vi konstaterar dock att på det stora hela så är våra invändningar inte av tillräcklig dignitet
för att motivera ett avslagsyrkande. Vi inser att i ett samarbete mellan partier med helt
olika ideologi så kan inget parti få igenom sin vilja fullt ut, och att på det stora hela så
innehåller programmet en del önskvärda inriktningar och utfästelser. Därför väljer vi trots
allt att stå bakom programmet.

För Sverigedemokraterna i kulturnämnden:

'Sverh~lcraterM
J ÖREBRO KOMMUN

Särskilt yttrande
Kulturnämnden 2018-02-14
Ärende 5 Kulturpolitiskt program
Ärende Km 396/2016

”Det kulturpolitiska programmet är ett stöd för beslut när det gäller de prioriteringar som ska göra så
att alla invånare kan ta del av och skapa kultur. Det visar på inriktning, strategier och mål för
kulturpolitiken under perioden 2018-2022. Ett övergripande mål är att det kommunala
kultursatsningarna och prioriteringarna ska ses som investeringar och drivkrafter som bidrar till att
skapa reflekterande individer som förstår sig själva och andra.
Satsningarna ska ge förutsättningar för att stärka invånarnas fantasi och kreativitet och därmed
gynna innovation och utveckling.
Olika kulturella uttrycksformer har en central betydelse för varje individs utveckling mognad och
socialisation. Kultur förenar kunskap, lärande, kommunikation, lust och kreativitet.
Därför har kulturen ett egenvärde i betydelsen av att tydliggöra människans liv som något mer och
djupare än den materiella livsdimension.
Örebro kommun ska göra kulturen mer tillgänglig genom att verka för fri wifi i stadens rum.
Örebro kommun ska skapa förutsättningar för alla invånare, oavsett ålder och könsidentitet, i staden
som på landsbygd, att på lika villkor kunna ta del av kultur, utöva kultur, påverka kultur och
synliggöras i kultur, oavsett socioekonomisk bakgrund.”
Utifrån ovanstående utdrag från det kulturpolitiska programmet, måste jag påpeka att med de
besparingar inom kulturskolan, bibliotek och fritidsgårdar som majoriteten i Kulturnämnden gör, hur
ska majoriteten förverkliga de intentioner som finns i det kulturpolitiska programmet?
Samtidigt är jag tveksam till att ett kulturpolitiskt program försöker forma och påverka Örebro
kommuns invånare i en viss politisk inriktning.

Med ovanstående påpekande yrkar jag bifall till det kulturpolitiska programmet.
Lennart Carlsson (M)
Ledamot för Moderaterna i Kulturnämnden

