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Kulturnämnden 
 
Datum: 2022-04-21 
Tid: 08:45–11:30 
Plats: Odenskolans aula 
 
Närvarande ledamöter 
Lennart Bondeson (KD) 
Linda Palmbrandt (S) 
Börje Ström (L) 
Lena Ryö (S) 
Henry Pettersson (S) 
Anton Johansson (S) 
Ingvar Bilock (C) 
Christine Erdman (KD) 
Tore Mellberg (V) 
Hossein Azeri (M) 
Gun Kornblad (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Erik Röjare (S) ersätter Mirsad Omerbasic (S)  
Nadia Abdellah (V) ersätter Birgitta Nordlöw (C)  
Anna Grevillius (L) ersätter Eva Hesse Almqvist (M) 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef  
Sophie Persson Nämndsekreterare  
Kata Wennberg Enhetschef  
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef  
Ulf Lindin Verksamhetschef  
Lars Hilmersson Verksamhetschef  
Karl Jensen Planerare  
Josiane Saade Planerare  
Thomas Eek Planerare  
Nadja Ugge Utvecklingsstrateg  
Elisabet Wallin Ungdomskonsulent 
 
 
Paragraf 57 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
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Lennart Bondeson (KD), ordförande 
 
 
 
Hossein Azeri (M), justerare 
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§ 57 Beslut: Konstpolicy för Örebro kommun 
Ärendenummer: Km 208/2021 
Handläggare: Kata Wennberg 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att ta fram en övergripande 
konstpolicy för Örebro kommun. Policyn har tagits fram av Kultur- och 
fritidsförvaltningen som har berett ärendet tillsammans med en politisk 
referensgrupp i Kulturnämnden, tjänstepersoner med specialistkompetens 
inom konst samt tjänstepersoner från andra förvaltningar. Ärendet har även 
remitterats till samtliga kommunala nämnder, styrelser och bolag. 

Konstpolicy för Örebro kommun slår fast kommunens gemensamma mål, vilja 
och inriktning för hur vi arbetar med konst i staden vad gäller demokratiska 
värderingar, tillgänglighet, tillämpning av 1%-regeln, gestaltad livsmiljö, 
kulturarv, konstnärers villkor, jämställdhet och jämlikhet samt kvalitet och 
professionalitet. Policyn syftar till att formulera ett värdegrundsbaserat 
förhållningssätt och principer för vägledning i arbetet med konst i 
kommunkoncernen. Den innehåller nio ställningstaganden som lyfter olika 
aspekter av arbetet med konst. 

Policyn utgår från de nationella målen för kulturpolitiken; att kulturen ska vara 
en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, 
att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
 
Förvaltningen förslår att Kulturnämnden antar konstpolicyn, att nämnden får i 
uppdrag att ta fram en strategi för arbetet med konst i kommunen samt föreslå 
en revidering av hur medel som enprocentsregeln genererar används. Ärendet 
ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-15 §136 
Konstpolicy för Örebro kommun, 2022-03-22 
Remissversion konstpolicy, 2021-06-17 
Sammanställning remissvar 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Anta konstpolicy för Örebro kommun. 

2. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram strategi för arbetet med konst i 
kommunen. 

3. Kulturnämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av hur medel 
som enprocentsregeln genererar, ska användas till konstnärlig gestaltning. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Lennart Bondeson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att den tredje ska-satsen i policyn ändras enligt följande;  

Beakta att jämställdhet och jämlikhet samt delaktighet och inflytande i arbetet 
med konst och konstnärliga processer följs. 
Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Hossein Azeri (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och ber att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Lennart Bondeson (KD) finner att det finns två förslag till 
beslutssats 1 det vill säga förvaltningens förslag respektive 
ordförandes tilläggsyrkande om att revidera den tredje ska-satsen. Ordföranden 
ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes 
tilläggsyrkande. 

Därefter ställer ordföranden beslutspunkt 2, 3 och 4 under proposition och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Slutligen finner ordföranden att nämnden beslutar att Hossein Azeri (M) och 
Gun Kornblad (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Anta konstpolicy för Örebro kommun med tillägget att den tredje ska-satsen 
i policyn revideras enligt Lennart Bondesons (KD) tilläggsyrkande. 

2. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram strategi för arbetet med konst i 
kommunen. 

3. Kulturnämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av hur medel 
som enprocentsregeln genererar, ska användas till konstnärlig gestaltning. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

5. Hossein Azeri (M) och Gun Kornblad (M) lämnar ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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