Km 441/2016

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2016-12-15
Klockan: 17:00 - 19:40
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD), ordförande
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Björn Hagel (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Helena Ståhl (SD)

§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159

Tjänstgörande ersättare
Linda Palmbrandt (S)

Ersätter Thomas Esbjörnsson (S) på
§§ 143-159
Ersätter Johan Bergh (S) på §§ 143159
Ersätter Anna-Maria Hedin (KD) på
§§ 143-159
Ersätter Lennart Carlsson (M) på §§
143-159
Ersätter Anna Uhlin Landh (MP) på
§§ 143-159

Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Eklund (KD)
Hanna Rimmerfors (M)
Ammi Dahlén (MP)

Närvarande ersättare
Birgitta Nordlöw (C)
Tore Mellberg (V)
Mats-Olof Liljegren (L)

§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Ulf Lindin, verksamhetschef

§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
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Lars Hilmersson, verksamhetschef
Annica Helgadotter Påle, bibliotekschef
Maria Schultz, årsprocessledare
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Tina Ekblom, ekonom
Josiane Saade, planerare
Jenny Valtanen, processledare
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
Christer Moll, ungdomskonsulent

§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-151
§§ 143-159
§§ 143-147
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159
§§ 143-159

Paragraf 143-159

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 16 december 2016

Behcet Barsom, ordförande

Gun Kornblad, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 december 2016.

§ 143 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Gun Kornblad (M)
Ersättare: Börje Ström (L)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
Ordinarie: Gun Kornblad (M)
Ersättare: Börje Ström (L)
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§ 144 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 145 Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens
ramar
Ärendenummer: Km 453/2016
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden prognostiserar ett överskott om 2 468 tkr, vilket möjliggör att
genomföra fler värdeskapande aktiviteter utanför verksamheternas ordinarie
årsbudget, men inom nämndens totala budgetram för år 2016. Ett förslag på
aktiviteter har sammanställts och de ombudgeterade kostnaderna uppgår till
totalt 2 180 tkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar"
(2016-11-24)
- Bilaga 1: Förslag på ombudgeterade kostnader (2016-11-24)
- Ansökan från Örebro läns fotbollsförbund rörande Örebroandan (2016-1101)
- Ansökan från Seriefrämjandet rörande Örebro seriefestival 2017 (2016-1123)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att anta förslaget i bilaga 1 på ombudgeterade
kostnader om 2 180 tkr inom nämndens budget.
Yrkande
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Hanna Rimmerfors
(M) samt Ammi Dahlén (MP) yrkar på att förslaget i bilaga 1 antas med
följande ändringar:
1. Örebro läns fotbollsförbund ansökan om 500 tkr till Örebroandan avslås.
2. De 500 tkr som finns avsatta till Örebroandan enligt förvaltningens förslag
avsätts istället som engångsbelopp till följande kulturverksamheter:
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- Ytterligare 300 tkr som förstärkning av medier för barn och ungdom till
biblioteken i Garphyttan, Vintrosa, Glanshammar och Odensbacken.
- 100 tkr till Tegelhuset i Odensbacken som förstärkning till
fritidsklubbsverksamheten.
- 100 tkr till Allmänkultur som förstärkning av scentekniken på Hjalmar
Bergmanteatern.
Skulle nämnden inte besluta i enlighet med detta ändringsyrkande så yrkar
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Hanna Rimmerfors
(M) samt Ammi Dahlén (MP) på följande tilläggsbeslut:
225 tkr avsätts som engångsbelopp från det prognosticerade överskottet till
följande kulturverksamheter:
- 115 tkr till Tegelhuset i Odensbacken som förstärkning till barn- och
ungdomsverksamheter.
- 110 tkr till Örebro konsthall som förstärkning av marknadsföring kring
offentliga skulpturer m.m.
Ordförande Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer först förvaltningens förslag mot
Börje Ströms (L), Hossein Azeris (M), Gun Kornblads (M), Hanna
Rimmerfors (M) och Ammi Dahléns (MP) ändringsyrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordförande Behcet Barsom (KD) ställer sedan Börje Ströms (L), Hossein
Azeris (M), Gun Kornblads (M), Hanna Rimmerfors (M) och Ammi Dahléns
(MP) tilläggsyrkande om att från det prognosticerade överskottet avsätta 115
tkr till Tegelhuset i Odensbacken och 110 tkr till Örebro konsthall under
proposition och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Kulturnämnden beslutar att anta förslaget i bilaga 1 på ombudgeterade
kostnader om 2 180 tkr inom nämndens budget.
2. Kulturnämnden beslutar att 225 tkr avsätts som engångsbelopp från det
prognosticerade överskottet till följande kulturverksamheter:
- 115 tkr till Tegelhuset i Odensbacken som förstärkning till barn- och
ungdomsverksamheter.
- 110 tkr till Örebro konsthall som förstärkning av marknadsföring kring
offentliga skulpturer m.m.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 146 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 126/2016
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
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Ärendebeskrivning
Ekonom Josef Ibrahim Norell informerar om den ekonomiska
månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport november 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.

§ 147 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Km 421/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden står inför ett år fyllt av utmaningar. Inom befintliga ramar
och med hänsyn till god ekonomisk hushållning ska Kulturnämnden klara
uppsatta mål, och därmed bidra till Örebro kommuns utveckling mot att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna spelar medarbetarna och
cheferna inom Kultur- och fritidsförvaltningen en stor roll, då de ansvarar för
verksamheten och samverkar med andra.
Det är viktigt att Kulturnämnden verkar för hållbar utveckling socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Genus- respektive barnperspektivet finns
närvarande i allt.
Fortsatt hantering av verksamhetsplan budget 2017 behöver mer ingående
belysa de konsekvenser som kan uppstå. Det gäller såväl juridiska och
ekonomiska som personalmässiga effekter men även effekterna för
målgrupperna.
Förbättringsarbetet gällande investeringsprocessen ska utvecklas gemensamt
inom programområdet.
Beslutsunderlag
- Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2017
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

Sammanträdet ajourneras 18:35 – 18:55.

§ 148 Bidrag till icke kommunal kulturfastighet: Lännäs
Hembygds- och fornminnesförening
Ärendenummer: Km 346/2016
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Föreningen Lännäs Hembygds- och fornminnesförening har sökt 52 tkr för
omläggning av tak på fastigheten Smedjan/Skomakarverkstan, Krogstorp 1:5.
Fastigheten ägs och förvaltas av föreningen och utgör en av flera fastigheter
på Lännäs Forngård.
Fastigheten är öppen för allmänheten under arrangemang och under fem
söndagar perioden juli-augusti. Lännäs Forngård besöks också av skolklasser
från närområdet. Ungefär 400- 500 personer besöker forngården årligen.
Beslutsunderlag
- Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter från Lännäs
Hembygds- och Fornminnesförening (2016-09-08)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter:
Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening" (2016-10-24)
- Bilaga 1: Stadsantikvariens yttrande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Lännäs Hembygds- och
fornminnesförening 52 tkr för renovering av fastigheten
Smedjan/Skomakarverstan.
2. Medlen för bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunalt ägda fastigheter.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Lännäs Hembygds- och
fornminnesförening 52 tkr för renovering av fastigheten
Smedjan/Skomakarverstan.
2. Medlen för bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunalt ägda fastigheter.

§ 149 Bidrag till icke kommunal kulturfastighet:
Alnängarnas koloniförening
Ärendenummer: Km 368/2016
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Alnängarnas Koloniförening har inkommit med en ansökan om 200 tkr i
bidrag till icke kommunala kulturfastigheter.
Bidraget söks för att renovera dansbanan som är belägen på Alnängarnas
koloniområde (Olaus Petri 3:233). Den sammanlagda kostnaden för
renoveringen är 251 tkr, varav föreningen delfinansierar med 51 tkr.
Dansbanan är den centrala samlingsplatsen i koloniområdet och nyttjas för
olika typer av kulturaktiviteter som är öppna för allmänheten.
Verksamhetsområde Allmänkultur ser dansbanan som en potentiell framtida
scen att lägga arrangemang på, främst med ett fokus på barn och unga.
Beslutsunderlag
- Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter från Alnängarnas
Koloniförening (2016-09-19)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter
- Alnängarnas koloniförening" (2016-10-24)
- Bilaga 1: Stadsantikavariens yttrande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Alnängarnas Koloniförening 200 tkr för
renovering av dansbanan.
2. Medlen för bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunala kulturfastigheter.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Alnängarnas Koloniförening 200 tkr för
renovering av dansbanan.
2. Medlen för bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke
kommunala kulturfastigheter.

§ 150 Tillsynsrapport 2016
Ärendenummer: Km 36/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Varje nämnd tar fram egna granskningsområden för internkontroll. Valet av
nämndspecifika granskningsområden ska ske utifrån en genomförd riskanalys.
Kulturnämnden har i tillsynsplanen för år 2016 valt följande
granskningsområden för den egna granskningen:
1) Rutin för ansvarsutkrävande vid lokaluthyrning
2) Rutin för framtagande, genomförande och uppföljning av
investeringsprogram
3) Sena fakturor
4) Att rekrytera rätt kompetens
5) Medarbetares bisyssla
Av de fem granskade tillsynsområdena har två inte uppvisat några brister. De
tre tillsynsområden som har haft brister är rutinen för ansvarsutkrävande vid
lokaluthyrning, rutinen rörande investeringsprogram samt rutinen rörande
medarbetares bisyssla. Dessa tillsynsområden bedöms ha vissa brister, vilket
är den lägre bedömningsnivån. Samtidigt är det verksamheternas mål att inga
områden ska uppvisa brister.
Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som
medelhög, då den interna kontrollen fungerar, dock med förbättringsbehov.
Det samlade resultat för årets redovisade tillsyner, och säkra rutiner
medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som acceptabel.
Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2016 - uppföljning av intern kontroll (2016-10-25)
- Tjänsteskrivelsen "Tillsynsrapport 2016" (2016-10-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Tillsynsrapport 2016 - uppföljning av intern kontroll godkänns.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja uppdragen som
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redovisas i förslag till åtgärder.
3. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Tillsynsrapport 2016 - 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.

§ 151 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Km 367/2016
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns internkontroll ska bidra till att nämnderna och
kommunstyrelsen, med en rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande
mål för den egna verksamheten uppnås:
- Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs.
- Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.
- Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Internkontrollen fokuserar främst på tillsyn vilket, enligt kommunallagen,
innebär att nämnderna har ett ansvar att utvärdera verksamheternas
kontrollsystem och kontrollverktyg.
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.
2017 bedöms följande områden behöva granskas närmare: 1) Skada på
Kulturskolans lokaler, 2) Kommunikation gällande IT, 3) Handlingar på
ärendekorten i ärendehanteringssystemet W3D3, 4) Riktlinjer för
representation, personalförmåner och gåvor, 5) Medarbetare avslutar sin
anställning samt 6) Rutiner för arbetsplatsträffar.
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern kontroll (2016-10-24)
- Risk- och väsentlighetsanalys (2016-05-20)
- Tjänsteskrivelsen "Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern
kontroll" (2016-10-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra följande
nämndspecifika granskningsåtgärder 2017:
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1) Skada på Kulturskolans lokaler
2) Kommunikation gällande IT
3) Handlingar på ärendekorten i ärendehanteringssystemet W3D3
4) Riktlinjer för representation, personalförmåner och gåvor
5) Medarbetare avslutar sin anställning
6) Rutiner för arbetsplatsträffar (APT)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra följande
nämndspecifika granskningsåtgärder 2017:
1) Skada på Kulturskolans lokaler
2) Kommunikation gällande IT
3) Handlingar på ärendekorten i ärendehanteringssystemet W3D3
4) Riktlinjer för representation, personalförmåner och gåvor
5) Medarbetare avslutar sin anställning
6) Rutiner för arbetsplatsträffar (APT)

§ 152 Bidrag till studieförbunden 2017
Ärendenummer: Km 194/2016
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman
fördelas sedan mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell
som bygger på statens fyra syften med stöd till folkbildningen. Denna
fördelningsmodell utgår från ett grundbidrag, antal genomförd verksamhet i
kommunen samt antal timmar.
Beslutsunderlag
- Ansökningar från studieförbund
- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till studieförbunden 2017" (2016-10-24)
- Beräkning bidrag studieförbunden i Örebro 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 153 Kulturföreningsbidrag 2017
Ärendenummer: Km 337/2016
Handläggare: Josiane Saade
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Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av kulturföreningsbidrag till
föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande
år.
För 2017 har 24 föreningar ansökt om kulturföreningsbidrag. Två föreningar
har ett treårsavtal 2016-2018. Tre föreningar är nya sökande föreningar. Fem
föreningar önskar flerårsavtal med Kulturnämnden.
Beslutsunderlag
- Inkomna ansökningar om kulturföreningsbidrag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturföreningsbidrag 2017" (2016-10-20)
- Förvaltningens förslag kring fördelning av kulturföreningsbidrag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 154 Sommarbidrag 2016
Ärendenummer: Km 9/2016
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Elisabet Wallin informerar om hur arbetet med
sommarbidraget 2016 fortlöpte.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Sommarbidrag 2016" (2016-11-15)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 155 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
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Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 28 november 2016. Information lämnas bland annat
om utdelningen av stipendiet till Hjalmar Bergmans minne till årets
nykomling. Stipendiet på 5 000 kronor tilldelades dansaren Shervin Kiani.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 156 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att de medarbetare inom Kultur- och fritidsförvaltningen
som evakuerades från sina kontor på Stadsbyggnadshus I i augusti p.g.a. en
vattenläcka kommer att flytta tillbaka till dessa lokaler under vecka 51.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 157 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 463/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 158 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 464/2016
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.

§ 159 Övriga frågor
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Kulturnämnden 2016-12-15
Ärende 3
Beslut: Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar
KM 453/2016
Yrkande
Örebroandan är en bra verksamhet. Men Kulturnämnden skall inte bekosta
fotbollsverksamhet. För tredje året beviljas ett bidrag till Örebroandan av överskottspengar.
Vi ser det som ett tecken på att Kulturnämndens majoritet inte är beredd att budgetera i
vanlig ordning, vilket måste uppfattas som en tveksamhet om det hör hemma under
kulturnämnden. Detta förfaringssätt är inte heller rättvist mot Örebro läns fotbollsförbund.
Utan Kulturnämndens överskott blir de utan bidrag. Därför yrkar vi på att deras ansökan om
500 tkr avslås. Detta blir då samtidigt en uppmaning till dem att söka andra vägar för bidrag
under kommande år.
Börje Ström, (L), Hossein Azeri, Gun Kornblad, Hanna Rimmerfors, (M), Ammi
Dahlén, (MP) yrkar
 Att Örebroandans ansökan avslås.
 De 500 tkr som avsetts för Örebroandan avsätts som engångsbelopp till följande
kulturverksamheter:
‐ Ytterligare 300 tkr som förstärkning av medier för barn och ungdom till
biblioteken i Garphyttan, Vintrosa och Glanshammar och Odensbacken.
‐ 100 tkr till Tegelhuset i Odensbacken som förstärkning till
fritidsklubbsverksamheten.
‐ 100 tkr till Allmänkultur som förstärkning av scenteknik på Hj Bergmanteatern
särskilt med tanke på dansföreställningar.

Kulturnämnden 2016-12-15
Ärende 3
Beslut: Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar
KM 453/2016
Yrkande
Börje Ström, (L), Hossein Azeri, Gun Kornblad, Hanna Rimmerfors, (M), Ammi
Dahlén, (MP) yrkar
Att
225 tkr avsätts som engångsbelopp från det prognosticerade överskottet till följande
kulturverksamheter:
‐ 115 tkr till Tegelhuset i Odensbacken som förstärkning till barn och
ungdomsverksamheter.
‐ 110 tkr till Konsthallen som förstärkning av marknadsföring omkring offentliga
skulpturer mm

