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Kulturnämnden 
 
Datum: 2021-05-24 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Lennart Bondeson (KD) §§ 70-85 
Börje Ström (L) §§ 70-85 
Lena Ryö (S) §§ 70-85 
Henry Pettersson (S) §§ 70-85 
Ingvar Bilock (C) §§ 70-85 
Christine Erdman (KD) §§ 70-85 
Tore Mellberg (V) §§ 70-85 
Hossein Azeri (M) §§ 70-85 
Eva Hesse Almqvist (M) §§ 70-85 
Gun Kornblad (M) §§ 70-85 
Sigvard Blixt (SD) §§ 70-85 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anton Johansson (S) ersätter Linda Palmbrandt (S) §§ 70-85 
Erik Röjare (S) ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 70-85 
Romeo Granadino Martinez (C) ersätter Birgitta Nordlöw (C) §§ 70-85 
Nadia Abdellah (V) ersätter Jennan Hannah (S) §§ 70-85 
 
Närvarande ersättare 
Sercan Eren (M) §§ 70-85 
Anna Grevillius (L) §§ 70-85 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Jenny Nielsen Ekonom 
Lars Hilmersson Verksamhetschef 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Anna-Karin Wulgué Enhetschef 
Helen Åhlén Planerare 
Josiane Saade Planerare 
Gabriella Menerwa Kaasinen Konstintendent 
Maria Nyström Ungdomskonsulent 
Karin Beckman Chef Kulturkvarteret 
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Paragraf 70–85 
 
 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Lennart Bondeson (KD), ordförande 
 
 
Eva Hesse Almqvist (M), justerare 
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§ 70 Protokolljusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Eva Hesse Almqvist (M) utses till justerare med Gun Kornblad (M) som 
ersättare. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Eva Hesse Almqvist (M) utses till justerare med Gun Kornblad (M) som 
ersättare. 

§ 71 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Ordförande Lennart Bondeson (KD) föreslår att ärende 9 gällande förfrågan 
från Betelkyrkans musikskola flyttas till punkt 3 i dagordningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar. 

§ 72 Information: Förfrågan om samtal, Betelkyrkan och 
Betelkyrkans musikskola 
Ärendenummer: Km 155/2021 
Handläggare: Lars Hilmersson 

Ärendebeskrivning 
Betelkyrkans musikskola inkom den 22 februari 2021 med en förfrågan till 
Kulturnämnden gällande samtal om överföring och integrering 
av musikskolans instrumentalundervisning enligt suzukimetoden till 
kulturskolan. 

Frågan har beretts av Kultur- och fritidsförvaltningen och besvarats av 
ordförande Lennart Bondeson (KD). 

Nämnden informeras om ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Förfrågan till Kulturnämnden, 2021-02-22 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 73 Beslut: Delårsrapport delår 1 
Ärendenummer: Km 8/2021 
Handläggare: Jenny Nielsen, Helen Åhlén 

Ärendebeskrivning 
Trots att inledningen av året till stor del varit präglat av omställning kopplat till 
pandemin har verksamheterna ändå i hög grad kunnat fullgöra sina 
grunduppdrag. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan 
med budget för 2021 har endast en mindre del påverkas negativt. 

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i 
nuläget.  Prognoserna i DÅ1 vilar på antagandet att rådande Coronapandemin 
kommer att förbättras, då man succesivt återgår till ett nytt normalläge med 
fortsatta restriktioner men med vissa lättnader. Det i sig är ett osäkert 
antagande och därmed kan prognosen komma att förändras beroende på hur 
situationen utvecklar sig under året. Under kapitel 3 redovisas de merkostnader 
och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av Corona. 

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade 
budgetförändringar på 199 477 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 32% 
förbrukats vilket ligger lägre än periodens riktvärde om 33,3%. Prognosen för 
nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett prognostiserat överskott 
med 150 tkr, men där differenser förekommer mellan de olika 
verksamhetsområdena. Gemensamt för samtliga verksamheter är att man ser 
minskade utbildningskostnader, när fysiska utbildningar ställs om till digitala 
utbildningar. Verksamheterna har även arbetat med personalplanering kopplat 
till frånvaro där vikariekostnaderna har minskat. Biblioteket ser ökade 
kostnader kopplade till bland annat väktartjänster som under en period fick tas 
in för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
begränsat antal besökare efterlevdes. Man har även fått ökade kostnader 
kopplade till E-böcker för att möjliggöra tillgänglighet till läsning under 
pandemin. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1 2021, 2021-05-18 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist 
(M), Tore Mellberg (V) och Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutet. 

§ 74 Beslut: Ansökan om kulturprojektbidrag Vivalla 
Folkets hus 
Ärendenummer: Km 111/2021 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Folkets Hus Vivalla har ansökt om Kulturprojektbidrag om 197 tkr 
för projektet Musikskolan. Projektet syftar till att motverka utanförskap och 
kriminalitet genom att erbjuda ungdomar workshops i musikproduktion. 

Det finns ingen annan planerad intäkt för projektet. Musikskolan är tänkt att 
helfinansieras av Kulturprojektbidraget med undantag för lokalkostnad. 

Föreningen ansöker om en hög summa bidragsmedel som motsvarar 39% av 
den totala budgeten för Kulturprojektbidrag. Förvaltningen bedömer att denna 
typ av projekt som föreningen vill bedriva skulle kunna möjliggöras i samarbete 
med något av de studieförbund som är verksamma i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om Kulturprojektbidrag (2021-01-29) Km 111/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Folkets Hus Vivallas ansökan om 197 tkr till projektet Musikskolan avslås. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Folkets Hus Vivallas ansökan om 197 tkr till projektet Musikskolan avslås. 
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§ 75 Beslut: Ansökan om kulturprojektbidrag KFUM Örebro 
Ärendenummer: Km 165/2021 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
KFUM Örebro söker 90 tkr i Kulturprojektbidrag för projektet ”Livescen i 
Hästhagen”. Föreningen bedriver verksamhet i Hästhagen som innefattar 
glasscafé, dagkollo och uthyrning av aktiviteter såsom minigolf, kanoting och 
klättring. 

Hästhagen är en viktig plats i Örebro utifrån flera olika faktorer; den är 
geografiskt lättillgänglig för boende i de västra stadsdelarna. Det är en plats där 
många från hela Örebro samlas. En plats där människor i många åldrar vistas. 

KFUM Örebro beskrivet att de länge har velat blanda in kultur i deras 
verksamhet i Hästhagen. Projektet erbjuder en sommarscen i Hästhagen för 
lokala akter att uppträda på minst en gång i veckan under sommarlovet. 
Konserterna ska vara gratis och öppna för allmänheten. Förvaltningen föreslår 
ett beviljande på hela den ansökta summan om 90 tkr. Projektet bedöms bidra 
till Örebro kommuns hemesteruppdrag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturprojektbidrag (2021-03-03) Km 165/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. KFUM Örebros ansökan till projektet Livescen i Hästhagen beviljas med 60 
tkr. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 

Yrkande 
Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. KFUM Örebros ansökan till projektet Livescen i Hästhagen beviljas med 60 
tkr. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för kulturprojektbidrag. 

§ 76 Beredning: Hyresavtal Nya Teatern 
Ärendenummer: Km 339/2020 
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Nya Teatern amatörteaterförening bildades 1982 under namnet Örebro 
Amatörteaterförening. 1984 flyttade föreningen in i delar av det tidigare 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  7 (14) 

Folkets Hus, idag Kulturhuset. Folkets Hus sa upp Nya Teatern som hyresgäst 
från och med 2002. Olika alternativa lokaler var under påseende tills beslutet 
landande i att flytta in i Röda Kvarn där föreningen huserar än idag. 

Kulturnämnden har via kommunens lokalförsörjningsenhet (LFE) ett 
hyreskontrakt med ÖBO som är den nuvarande hyresvärden. Avtalet gäller 
fram till 2022-12-31 och förlängs med 60 månader åt gången om det inte sägs 
upp nio månader före kontraktets utgång. Kulturnämnden har i sin tur ett 
hyreskontrakt med Nya Teatern som förlängs 12 månader åt gången med en 
uppsägningstid på 9 månader. 

Den beräknade hyresnivån för 2021 är 1 348 tkr. Varje år ökar hyreskostnaden 
enligt index vilket Kulturnämnden får kompensation för. 

Det nuvarande hyresförhållandet med Nya Teatern innebär indirekt att 
föreningen får en indexuppräkning av sitt bidrag årligen. Nya Teatern är 
därmed den enda av de föreningar som erhåller kulturföreningsbidrag som 
också får indexuppräkning samt bedriver sin verksamhet kostnadsfritt i en 
lokal bekostad av Kulturnämnden. 

Med beaktning av likställighetsprincipen föreslår Kultur- och 
fritidsförvaltningen att Kulturnämnden inte ingår i ett nytt hyreskontrakt 
gällande Nya Teaterns verksamhet efter att det nuvarande avtalet mellan ÖBO 
och Örebro kommun, Kulturnämnden har gått ut 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
-          Hyreskontrakt för lokal (Km 393/2011) 
-          Hyreskontrakt Nya Teatern (Km 154/2017) 
-          Nya Teatern, Storgatan 21, historik lokalen (Km 339/2020) 
-          Inventeringslista Nya Teatern (Km 339/2020) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 77 Beredning: Konstpolicy för Örebro kommun 
Ärendenummer: Km 208/2021 
Handläggare: AnnaKarin Wulgué, Gabriella Menerwa Kaasinen 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en 
kommunövergripande konstpolicy. Uppdraget har delegerats till Örebro 
konsthall som utfört arbetet tillsammans med ett stort antal referensinstanser, 
politiker och tjänstemän. 
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Konstpolicyn formulerar kommunens gemensamma mål, vilja, inriktning och 
arbetssätt för den offentliga konsten. 1%-regeln omfattar sedan tidigare även 
de kommunala bolagen. Genom den kommunövergripande konstpolicyn stärks 
1%-regelns ställning och utökas till att även kunna säkerställa att konst kan 
placeras strategiskt över hela kommunen, samt på allmän platsmark, vilket i 
tidigare beslut inte omfattats. 

Ett förslag till remissversion av konstpolicyn har tagits fram i samråd med en 
parlamentarisk referensgrupp bestående av ledamöter från Kulturnämnden. 
Förslaget är att skicka ut remissen för påsyn till övriga instanser med sista 
svarsdag den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-09-15 om uppdrag till Kommundirektören 
Uppdragsdirektiv 20201110, Km 208/2021 
Förslag till konstpolicy för Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 78 Beredning: Utökad verksamhet Fritte, teckenspråkig 
fritidsgård HT 2021 
Ärendenummer: Km 242/2021 
Handläggare: Ulf Lindin, Maria Nyström 

Ärendebeskrivning 
Kultur avslog 2020 Scenits ansökan (Km 517/2019) om medel för att hålla den 
teckenspråkiga fritidsgården Fritte öppen en extra kväll i veckan samt att utöka 
verksamhetsutvecklarens tjänstgöringsgrad. 

Efter fortsatta dialoger har Kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att 
utreda möjligheterna att ge Scenit och Fritte ett tillfälligt stöd för höstterminen 
2021. Stödet skulle innefatta ett anslag på 160 tkr till Scenit för att under 
höstterminen 2021 utöka Frittes öppethållande med en extra kväll i veckan, 
samt utöka verksamhetsutvecklares tjänstgöringsgrad från 50% till 100%. 
Utöver detta uppmanas också föreningen söka finansieringsbidrag och 
projektmedel från andra parter för att kunna utveckla sin verksamhet över tid. 

Fritte har sina lokaler i Kulturhuset och är öppet två kvällar i veckan för 
teckenspråkiga ungdomar från årskurs 6. Verksamheten finansieras med en 
budget från Kulturnämnden på 500 tkr. 
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Sedan Scenit tog över driften av den teckenspråkiga fritidsgårdsverksamheten 
från kommunen 2018 har besökarantalet ökat stadigt. Fritte når en utsatt 
målgrupp och bedömningen är att det finns ett underlag och behov för att 
utöka verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Föreningen Scenits ansökan om ökad budget för Fritte, 2020-10-07 
- Nämndärende enligt Km 517/2019 
- ”Mår alla bra?”, Rapportserie från Liv och hälsa ung-undersökningarna 2017 i 
Mellansverige. 
- ”Livskvalitet bland döva unga vuxna.” en kvalitativ intervjustudie. 
- Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad 2017–2019 
- Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget för 2021 
med plan för 2022–2023 
- Liv Hälsa ung 2020 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om pågående arbete med Kulturkvarteret. 

Möbler håller på att flyttas in i byggnaden. Administrationen går nu att 
använda. Bokhyllor kommer på plats senare i veckan. Biblioteket är på väg in 
och en del av personalen har redan flyttat. Konsthallen tillträder i 
månadsskiftet. 

Rekrytering av vaktmästare och kulturvärdar pågår och beräknas vara på plats 
till hösten. 

Gällande avyttring av gamla möbler har arbetet gått över förväntan men allt är 
inte helt klart ännu. 

Ett omfattande systematiskt trygghetsarbete är påbörjat i Kulturkvarteret. 
Samverkan kommer ske med Örebro kommun och Örebro universitet som 
också ska hålla i utbildningar och handleda personalen. 

Arbete fortsätter med återställande av de lokaler som verksamheterna lämnar i 
samband med flytten. Diskussion förs med hyresvärdar. Angående 
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Kulturskolans lokaler på Vasagatan utreds frågan med kommunjurist för att 
komma vidare. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 80 Ordförandens information 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information om budgetdialogen den 6 maj med Programnämnd 
samhällsbyggnad. Information även utifrån gemensam budgetdag den 7 maj för 
hela kommunfamiljen där syftet var att ge en samlad bild av det ekonomiska 
läget för kommunen idag och framåt. 

Avstämning med presidiet om dialog med kulturföreningarna utifrån 
pågående bidragsöversyn. 

Risk- och väsentlighetsanalys hölls den 4 maj tillsammans med presidiet och 
förvaltningen. 

Information om konsthallens sista utställning i nuvarande lokal som pågått 
mellan mars och maj månad av och med Kristina Janni Ståhl från Kungliga 
konsthögskolan i Stockholm. 

Information om möte med KFUM Örebro den 29 april i Hästhagen där det 
diskuterades kring utvecklingsarbetet för området tillsammans med andra 
politiker. 

Möte med regional samverkan för kultur den 20 maj där det bland annat 
diskuterades kring länets kommuner utifrån osäkerheten inför framtiden 
samt de tre kulturella noderna i länet varav Kulturkvarteret i Örebro är ett. 

Information om utdelning av Kulturpriset 2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 81 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Samarbete kring barnkulturplanen kommer inom kort att påbörjas tillsammans 
med förvaltningen förskola och skola. Arbetet kommer pågå under hösten 
2021 enligt planeringen. Tillfälliga medel kommer även sökas för stärka psykisk 
hälsa genom kulturen och att nå ut med det i skolan.  

Information från Lotten Hansson om stödpaketet från Kommunstyrelsen 
utifrån coronapandemin. 8 mnkr ska fördelas och administreras av Kultur- och 
fritidsförvaltningen som även tar fram kriterier och villkor för de föreningar 
som vill ansöka om stödet. 

Information från Daniela Redzic Alkaissi om Sommar i Örebro som 
tilldelats 1,5 mnkr av Kommunstyrelsen. Projektet bygger bland annat på de 
kommunala verksamheter som har olika kultur- och fritidsaktiviteter. Flera nya 
aktiviteter är i år även riktade mot äldre och vuxna. Marknadsföringen kommer 
främst ske genom Örebrokompaniet. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Ulf Lindin, verksamhetschef Fritid ungdom, informerar om lägerkollo i 
sommar och det som beslutats efter dialog med smittskydd förra veckan, det 
vill säga att vi anpassar kolloverksamheten även i år för att följa de restriktioner 
som fortfarande råder. I övrigt pågår arbetet inom verksamheten med 
planering för sommaren utifrån de förutsättningar som finns. 

Information om det tuffa klimat som några av våra partnerskapsområden står i 
på grund av en del drogrelaterad kriminalitet som påverkar stadsdelen. 
Problemet leder till att verksamheterna i området når ut till färre barn och 
unga, på grund utav att stadsdelscentrum och området utanför våra 
verksamheter inte är trygg och att det finns en stor oro. Åtgärder planeras för 
detta men det krävs framför allt en större förebyggande och polisiär insats för 
att komma åt de problem som finns. 

Elisabeth Magnusson, Verksamhetschef Allmänkultur, informerar om 
restriktionerna som varar fram till och med första juni. Information om 
Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne och Millencolin Music Prize som 
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kommer delas ut på fredag 28 maj. Den 6 juni tillkännages även 
Wadköpingsstipendiet. 

Konsthallen flyttar in i Kulturkvarteret den 7 juni. Konsten i Kulturkvarteret 
håller på att installeras. Utställning och öppnande planeras till den 28 augusti. 
Som en del av hemesteruppdraget har Konsthallen engagerat en konstnär som 
tillsammans med ferieungdomar ska skapa konst på broarna i Brickebacken. 
Konsthallen är medarrangör bland annat tillsammans med ÖBO till 
årets Bygglek som i år förläggs i Markbacken (tidigare i Oscarsparken). Inom 
Hemesteruppdraget kommer man också arrangera konstguidningar och pop-up 
verksamhet. 

OpenART är medarrangör till Regionens projekt Rena resan (Projektet 
Fossilfritt 2030), gatumålningar av USA-duon Jessie och Katey men som har 
förverkligats av Örebrokontnären Anya Blom. Gatumålningar ses längs 
Rudbecksgatan upp mot Universitetet. Rekryteringar inom OpenART pågår 
inför hösten. Openart plnerar för olika hemesteruppdraget som 
Konstguidningar, Pop-up-verksamhet, Workshops mm. Bio Roxys planering 
av familjevisningar i sommar. 

Lars Hilmersson, verksamhetschef Kulturskola bibliotek, informerar om status 
för bibliotekets flytt in till Kulturkvarteret. Bokhyllorna kommer på plats på 
torsdag. 

Bokhyllorna i Wirénsalen är klara med de samlingar som vi förvarar där. 
 
I övrigt är det mycket aktivitet på sociala medier i både bibliotekets och 
kulturskolans kanaler, t.ex musikallinjens slutproduktion lanseras idag på 
Youtube. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 83 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Km 264/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Tagna delegationsbeslut perioden 210407-210520 

Digitalt justerat
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 84 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprov) 
Ärendenummer: Km 33/2021 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Km 33/2021, KFUM Dancehall massive 
community kulturinvasion med belopp 26 500 kr. 

Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Delegationsbeslut Km 243/2021 redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Delegationsbeslut Km 243/2021 redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

§ 85 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Km 265/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Rapport ÖLBF Folkbildningen 2020 
Brev till nämnder och chefer 2021, 24-årsgåvan 
Brev från studieförbunden i Örebro till Örebro kommun 
Protokoll samverkan 210517 
Postlista KN 210407-210520 

Digitalt justerat
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.

Digitalt justerat
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