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Km 214/2021

Kulturnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2021-04-12
14:00–17:00
Berget, Citypassagen

Närvarande ledamöter
Lennart Bondeson (KD)
Linda Palmbrandt (S)
Börje Ström (L)
Lena Ryö (S)
Henry Pettersson (S)
Ingvar Bilock (C)
Christine Erdman (KD)
Tore Mellberg (V)
Hossein Azeri (M)
Eva Hesse Almqvist (M)
Gun Kornblad (M)
Sigvard Blixt (SD)

§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 56-69
§§ 59-69
§§ 59-69

Tjänstgörande ersättare
Anton Johansson (S) ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 56-69
Erik Röjare (S) ersätter Jennan Hannah (S) §§ 56-62
Anna Grevillius (L) ersätter Jennan Hannah (S) §§ 63-69
Romeo Granadino Martinez (C) ersätter Birgitta Nordlöw (C) §§ 56-69
Sercan Eren (M) ersätter Gun Kornblad (M) §§ 56-58
Närvarande ersättare
Nadia Abdellah (V)

§§ 56-62

Övriga
Anna Nordlund
Sophie Persson
Tina Ekblom
Elisabeth Magnusson
Lars Hilmersson
Helen Åhlén
Josiane Saade
Karl Jensen
Karin Beckman
Johan Cedermark
Gitte Östling

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Ekonom
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Planerare
Planerare
Planerare
Chef Kulturkvarteret
Projektledare Trainstation
Enhetschef
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Paragraf 56–69
Sophie Persson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
Lennart Bondeson (KD), ordförande
Hossein Azeri (M), justerare
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§ 56 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Eva Hesse Almqvist (M) som
ersättare.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Eva Hesse Almqvist (M) som
ersättare.

§ 57 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.

§ 58 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 12/2021
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsuppföljning för april.
Förbrukningen t.o.m. sista mars visar ett utfall på 24 %, vilket är under det
riktvärde som gäller för perioden på 25 %. Flera oregelbundenheter finns inom
nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året.
För Biblioteket förklaras avvikelsen framförallt av bokförda bidrag och
ersättningar som inte hör till perioden januari – mars. Justerat för det visar
Biblioteket en förbrukning om 22 % och för hela nämnden justeras
förbrukningen till 26 %.
De ekonomiska konsekvenserna till följd av Corona och de medföljande
restriktionerna är en osäkerhetsfaktor i nämndens ekonomi. Troligtvis kommer
det precis som förra året att finnas både kostnadsökningar och
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kostnadsminskningar inom verksamheterna. Hur nämndens ekonomi påverkas
i sin helhet kommer att analyseras mer djupgående delårsrapporten som
presenteras i maj.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 59 Beslut: Remiss Strategi för brottsförebyggande arbete
Ärendenummer: Km 112/2021
Handläggare: Karl Jensen
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har tagit emot remissversion av Brottsförebyggande och
trygghetsskapande strategi för Örebro Kommun.
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande
arbetet i Örebro kommun. Mot denna bakgrund har säkerhetsavdelningen i
Örebro kommun genom ansvarig strategisk brottsförebyggande samordnare
sammanställt ett förslag till strategi.
Strategin ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin ämnar inte
påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar på riktning
och samlar mycket av det arbete som redan görs, och påvisar vad som behöver
kompletteras och utvecklas. Strategin ska antas under våren 2021 av KSUS.
Kulturnämndens svar/synpunkter/kommentarer sammanfattningsvis


Kulturnämnden betonar de viktiga skydds- och friskfaktorer som
nämnden bidrar med till det brottsförebyggande arbetet genom
nämndens verksamheter.



Kulturnämnden understryker betydelsen av god samverkan med det
civilsamhället samt deras viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet.



Kulturnämnden bedömer att strategin har ett adekvat innehåll och bra
strategiska inriktningar.

Beslutsunderlag

Remissversion av Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för
Örebro Kommun, 2021-02-04
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Remissvar på Remissversion av Brottsförebyggande och trygghetsskapande
strategi för Örebro Kommun överlämnas till representant Christina
Lundin/Säkerhetsavdelningen för vidare hantering.
Yrkande

Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse Almqvist (M) yrkar att
strategidokumentet återremitteras till förvaltningen för ombearbetning, där alla
problemen först och främst synliggörs och kvantifieras för att sedan efter
inspel från politiken skissa på ett tydligt och kortfattat strategidokument.
Ordförande Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på Hossein Azeris (M) m.fl
yrkande.
Tore Mellberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar avslag till
Hossein Azeris (M) m.fl yrkande.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner först att det finns två förslag till
beslut, det vill säga beslut om återremittering respektive att ärendet avgörs
idag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
att ärendet avgörs idag.
Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag till beslut mot Hossein
Azeris (M) m.fl yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Ärendet avgörs idag.
2. Remissvar på Remissversion av Brottsförebyggande och trygghetsskapande
strategi för Örebro Kommun överlämnas till representant Christina
Lundin/Säkerhetsavdelningen för vidare hantering.
Reservation

Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M) och Eva Hesse Almqvist (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om återremiss.

§ 60 Beredning: Ansökan om kulturprojektbidrag Vivalla
Folket hus
Ärendenummer: Km 111/2021
Handläggare: Josiane Saade
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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:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 61 Beredning: 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
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Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

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

Nämnden informeras om pågående arbete med Kulturkvarteret.
Byggnaden möbleras just nu. Bokhyllor försenade vilket innebär en viss
förskjutning i planeringen. Restaurangen väntar med att flytta in till efter
sommaren, med anledning av coronapandemin.
Information om samordning kring rekrytering bland samtliga verksamheter i
huset, bibliotek, kulturskola och konserthus.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 63 Information: Mötesplats väst
Handläggare: Johan Cedermark
Ärendebeskrivning

Information från Johan Cedermark, projektledare för Vivalla Trainstation och
mötesplats väst.
Trainstation är ett koncept med fysiska platser för digitalt skapande. Syftet med
projektet är att ge alla människor, oavsett grundförutsättningar, en chans att
utvecklas på den digitala arenan.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 64 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Information utifrån möte med Ullis Sandberg den 8 april
gällande programområdets och Kulturnämndens uppdrag och utmaningar för
framtiden. I början av maj hålls en omvärldsdag.
Information om möte med Fritte fritidsgård där ansvariga personer deltagit.
Kulturnämnden fattade i höstas ett beslut om att avslå ansökan. Nytt uppdrag
till förvaltningschef och verksamhetschef för fritid ungdom blir att se över
möjligheterna att få till en utökad resurs för att fritidsgården ändå ska kunna
utöka sina öppettider med en kväll i veckan. Förvaltningschef och
verksamhetschef för Fritid ungdom ges uppdraget att undersöka vidare.
Mejl inkom i fredags med en synpunkt kring konsthallens nyttjande. Synpunkt
inkom även kring felskrivning i tidigare protokoll om Kristina Ståhls
utställning som inte är digital utan en vanlig utställning. Konsthallen är dock
för närvarande stängd, men önskemål från utställaren är att man ska undersöka
möjligheterna att öppna upp igen i något avseende.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 65 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om verksamheternas avvägningar i vad som kan genomföras och
hur vi behöver ställa om utifrån smittoläget. Förvaltningen tar gärna emot
inspel kopplat till detta.
Arbete pågår med extra stöd till föreningslivet och hemesteruppdrag. Vi
hoppas på en extra förstärkning från Kommunstyrelsen för att kunna
genomföra detta.
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Jenny Nielsen är ny vikarierande ekonom efter Tina Ekblom som snart går på
föräldrarledighet.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 66 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Lars Hilmersson, Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Lars Hilmersson informerar om kulturskolans förberedelser inför flytt till
Kulturkvarteret. Verksamheten rullar på så gott det går med mindre grupper i
undervisningen och inga konserter. Personalen har nu tillgång till
byggnaden och kan se sina lokaler.
Biblioteket ligger närmre i tid för flytt. Arbete pågår med att styra om
aktiviteter och göra flytten så effektivt som möjligt. Planen är att man ska
kunna öppna upp så fort som möjligt efter flytten. Digitala författarbesök
fortsätter.
Kulturskolan har fått i uppdrag från Kommunfullmäktiges ordförande att
genomföra nationaldagsfirandet i år.
Verksamhetschef för Allmänkultur, Elisabeth Magnusson, informerar om att
arbete pågår med delår 1, nulägesöversikt och hemesteruppdrag. Konsthallen
förbereder och packar Konstsamlingen inför flytten till Kulturkvarteret, flytten
sker 7-11/6. Man planerar att öppna Konsthallen i månadsskiftet
augusti/september om det är möjligt utifrån Coronapandemin. OpenART är i
en rekryteringsprocess och har påbörjat kontakt med aktuella konstnärer. Det
planeras även in konstaktiviteter inför sommaren. OpenART har fått
indikationer från Kommunledningen på en förstärkt budget för 2022 men inga
beslut tagna.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 67 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 215/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Fattade delegationsbeslut perioden 210310-210407
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 68 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprov)
Ärendenummer: Km 108/2021
Handläggare: Gitte Östling
Ärendebeskrivning

Redogörelse av delegationsbeslut Km 108/2021 (2021-01-25) och Km
109/2021 (2021-02-23), avtal med amatörteaterns riksförbund.
Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande
nämndsammanträde: Km 33/2021 KFUM Dancehall massive community
kulturinvasion med belopp 26 500 kr.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Delegationsbeslut Km 33/2021 redogörs på kommande
nämndsammanträde.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Delegationsbeslut Km 33/2021 redogörs på kommande
nämndsammanträde.

§ 69 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 216/2021
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Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Inbjudan från samverkansrådet, 2021-03-31
Postlista KN 210310-210407
Protokoll samverkan 210406, med bilaga 1-5
Årshjul 2021
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Yrkande

Ärende 4
Ärendenummer: Kn km112/2021
”Brottsförebyggande och trygghetsskapande
strategi för Örebro Kommun”

Kulturnämnden
Örebro kommun
2021-4-12

Örebro behöver ett gediget brottsförebyggande arbete
I delar av kommunen är det stora problem med utanförskap, öppen narkotikahandel, kriminalitet
och våldsbrott. Detta har tyvärr blivit en verklighet som alltförr länge negligerats.
Tillsammans med andra myndigheter måste kommunen snarast strukturerat och med kraft tydligt
bekämpa utvecklingen.
Örebromoderaterna anser att ytterligare ett otydligt strategidokument utan tydlig sakägare, beslut,
måltal, delmål och efterföljande handlingsplan bara kommer att förlänga och fördjupa den inslagna
vägen. Remissen som presenteras uppfyller inte Moderaternas krav på kvalitet för en
brottsförebyggande strategi.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden svarar
att

strategidokumentet återremitteras till förvaltningen för ombearbetning där alla
problemen först och främst synliggörs och kvantifieras för att sedan efter inspel från
politiken skissa på ett tydligt och kortfattat strategidokument.

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)

