Km 242/2018

Protokoll

Kulturnämnden
Datum: 2018-04-23
Klockan: 08:00 - 08:15
Plats:
Arken
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD)
Linda Palmbrandt (S)
Börje Ström (L)
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Ingvar Bilock (C)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Joakim Sjögren (SD)
Närvarande ersättare
Tore Mellberg (V)
Tjänstgörande ersättare
Lena Ryö (S)
Birgitta Eklund (KD)
Birgitta Nordlöw (C)
Bodil Grek (MP)

ersätter Björn Hagel (S) i §§ 27-29
ersätter Anna-Maria Hedin (KD) i
§§ 27-29
ersätter Johan Berg (S) i §§ 27-29
ersätter Ammi Dahlén (MP) i §§ 27-29

Övriga
Sophie Persson, Nämndsekreterare
Helene Lis, Förvaltningschef
Helen Åhlén, Årsprocessledare
Tina Ekblom, Ekonom
Paragraf 27-29

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 26 april 2018
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Behcet Barsom, ordförande

Joakim Sjögren, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 april 2018.

§ 27 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Joakim Sjögren (SD) utses att justera dagens protokoll med Lennart
Carlsson (M) som ersättare.

§ 28 Godkännande av dagordning
Handläggare: Behcet Barsom
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 29 Beslut: Investeringsplan 2019-2022
Ärendenummer: Km 111/2018
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Kulturnämndens investeringsplan för 2019-2022 med revidering 2018
innehåller totalt fyra objekt. I samband med beslutet kring Kulturkvarteret
aktualiserades frågan kring eventuell investeringen i ett nytt sorteringsverk till
biblioteket. En bedömning gjordes att befintligt sorteringsverk kunde behållas
i drift med hjälp av reservdelar inför flytten, vilket inte varit hållbart och
automaten har stått ur drift sedan november 2017. Därför lyfts behovet av ett
nytt sorteringsverk som är moduluppbyggt, vilket möjliggör för en anpassning
och utbyggnad i samband med den kommande flytten till Kulturkvarteret.
I takt med att staden växer har även behovet av framtida kultur- och
fritidscenter identifieras i ett flertal stadsdelar. Kultur- och fritidscenter är ett
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samarbete mellan verksamheter som tillsammans skapar mervärden i
framförallt närområdet. Genom att flera verksamheter samverkar ökar det
möjliga utbudet genom exempelvis bättre öppettider och fler kultur- och
fritidsaktiviteter. Erfarenheter från redan införda kultur- och fritidscentra i
Örebro visar en mer jämställd besöksstatistik i denna form av samarbete.
Beslutsunderlag
Investeringsplan, 2018-02-20
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer investeringsplan 2019-2022 med revidering
2018.
2. Kulturnämnden överlämnar investeringsplan 2019-2022 med revidering
2018 till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
3. Hossein Azeri (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Yrkande
Börje Ström (L) avstår från att delta i beslutet på punkt 1-3 och yrkar bifall till
beslutet på punkt 4-5.
Hossein Azeri (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande

Ärende 1
Ärendenummer: Km242/2018
”Investeringsplan 2019-2022”

Kulturnämnden
Örebro kommun
23 april 2018

Investeringsplan 2019-2022
Moderaterna är generellt sett positiva till inriktningen som presenteras i
investeringsplanen. Även den prioriteringsordning som är föreslagen anser vi
spegla det behov som finns gällande kommunens investeringsobjekt inom
stadsbiblioteket och kultur- och fritidscenta i området.
Med hänsyn till Moderaternas prioriteringsordning i inversteringsplanen kan vissa
delar se annorlunda ut.
Moderaterna väljer dock att bifalla förslaget, med reservation för att vi i
framtiden kan komma att göra en annan bedömning av investeringsobjekten och
dess prioriteringsordning utifrån förändrade behov och framtida ekonomiska
förutsättningarna.
För Moderaternas grupp i nämnden
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Lennar Carlsson(M)
Lars Karlsson(M)
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