Km 310/2018

Protokoll

Kulturnämnden
Datum:
2018-06-04
Klockan: 17:00 - 19:00
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Behcet Barsom (KD)
Linda Palmbrandt (S)
Börje Ström (L)
Hanna Altunkaynak (S)
Sigbritt Sundin (S)
Björn Hagel (S)
Kåge Svensson (V)
Hossein Azeri (M)
Lennart Carlsson (M)
Sigvard Blixt (SD)
Tjänstgörande ersättare
Mirsad Omerbasic (S)
Birgitta Eklund (KD)
Maja Gullberg (S)
Lars Karlsson (M)
Bodil Grek (MP)

§§ 30-42
§§ 30-42
§§ 30-42
§§ 30-42
§§ 30-42
§§ 30-42
§§ 30-42
§§ 30-42
§§ 30-42
§§ 30-42
ersätter Johan Bergh (S) i §§ 30-42
ersätter Anna-Maria Hedin (KD) i §§ 30-42
ersätter Ingvar Bilock (C) i §§ 30-42
ersätter Gun Kornblad (M) i §§ 30-42
ersätter Ammi Dahlén (MP) i §§ 30-42

Närvarande ersättare
Mats-Olof Liljegren (L)
Övriga
Helen Åhlén, tf förvaltningschef
Sophie Persson, nämndsekreterare
Christer Moll, ungdomskonsulent
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
Elisabeth Magnusson, tf verksamhetschef
Lars Hilmersson, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Gustav Axberg, planerare
Josiane Saade, planerare
Tina Ekblom, ekonom
Lars Thornberg, projektledare
Amanda Kristoffersson, dataskyddsombud
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Paragraf 30-42

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 12 juni 2018

Behcet Barsom, ordförande

Börje Ström, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 juni 2018.

§ 30 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Ordinarie: Börje Ström (L)
Ersättare: Lars Karlsson (M)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

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

§ 32 Information: Kulturkvarteret
Handläggare: Lars Thornberg, Lars Hilmersson
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Ärendebeskrivning
Lars Thornberg och Lars Hilmersson informerar om Kulturkvarteret.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 33 Information: GDPR
Handläggare: Amanda Kristoffersson
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 34 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 215/2018
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för juni månad.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi juni 2018, 2018-06-04
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 35 Information: Sommarbidrag 2018
Handläggare: Elisabeth Wallin
Ärendebeskrivning
Elisabeth Wallin informerar om sommarbidrag för 2018.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 36 Beslut: Kulturprojektbidrag: Studieförbundet
Vuxenskolan Örebro län
Ärendenummer: Km 77/2018
Handläggare: Stefan Nilson
Ärendebeskrivning
Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är tätt
sammankopplat med deras inflytande i samhället. Unga vuxna som varken
studerar eller arbetar riskerar att hamna i ett utanförskap.
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län vill under året prova konceptet
”Gateway Music” i Örebro kommun, en verksamhet inom genren hip hop
som genomförts tidigare i Stockholm och som vänder sig till unga vuxna i
åldern 15-25 år med musikintresse. Syftet med verksamheten är att genom
musikskapande stärka individer och inspirera dem att ta ansvar för sin egen
situation. Projektet ger dem redskap att utveckla kunskaper inom
musikgenren samt att skapa kontakter inom musikbranschen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-11
Ansökan om kulturprojektbidrag, 2018-02-07
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Yrkande
Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Lennart Carlsson
(M), Bodil Grek (MP) och Kåge Svensson (V) yrkar:
1. Avslag på förvaltningens förslag att inte bevilja ansökta medel.
2. Att 140 tkr beviljas i bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan för
projektet ”Gateway music”.
3. Att medlen tas från planeringsreserven.
Björn Hagel (S) yrkar bifall till Börje Ströms (L) m.fl yrkande.
Proposition
Ordförande Behcet Barsom (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive Börje
Ströms (L) m.fl. yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden
beslutar enligt Börje Ströms (L) m.fl yrkande.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
1. Studieförbundet vuxenskolan Örebro län tilldelas 140 tkr.
2. Medlen tas från planeringsreserven.
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§ 37 Beslut: Områdesutvecklingsbidrag 2018
Ärendenummer: Km 293/2018
Handläggare: Ulf Lindin
Ärendebeskrivning
Inför 2017 reducerades områdesutvecklingsbidragen helt. I nuläget finns
endast en ersättning till samordnarna kvar. För att underlätta för
områdesgrupperna att genomföra aktiviteter eller arrangemang föreslås att
de åtta områdesgrupperna kan ansöka om max 25 000 kr vardera för år
2018. Medlen ska användas till olika insatser i området där
områdesgruppens gemensamma bedömning är att det bidrar till områdets
utveckling och ökad livskvalitet för de boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-05-04
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. De åtta områdesgrupperna beviljas möjlighet att ansöka om 25 000 kr
vardera.
2. Ansökningarna hanteras per delegation av Kultur- och
fritidsförvaltningen.
3. Maximibeloppet om 200 000 kr tas från planeringsreserven.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 38 Beslut: Inställd nämnd augusti
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade i § 117 år 2017 vilka dagar nämnden ska
sammanträda under 2018. Vid presidieberedningen den 21 maj 2018 fördes
en diskussion om att eventuellt ställa in det sammanträde som är inplanerat
till den 22 augusti 2018.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 22 augusti 2018.

5

Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 39 Ordförandens information
Handläggare: Behcet Barsom
Ärendebeskrivning
Ordförandeberedningen informerar om aktuella händelser samt om vad
som sades på presidieberedningen den 21 maj 2018.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 40 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 41 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 306/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 180430-180530 (2018-05-30)
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 42 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 305/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar PG, 2018-05-09
Bilaga till minnesanteckningar
Postlista 180425-180530 (2018-05-31)
Protokoll svg, 2018-05-28
Samverkan tillsättning av tf VC Allmänkultur, 2018-05-04
Beslut
Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Kulturnämnden 2018-06-04
Ärende 7
Beslut: Kulturprojektbidrag: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län Km
77/2018
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län ansöker om 280 tkr för sitt
projekt Gateway Music Örebro. Genom detta projekt vill Vuxenskolan
erbjuda ungdomar i utanförskap en trygg plattform där de kan utveckla sitt
självförtroende, motivation och viljan att skapa framtidsplaner.
Vuxenskolan ansöker om projektbidrag därför att Gateway music är en ny
verksamhet och innebär ett risktagande som delvis ligger utanför ordinarie
verksamhet. Vuxenskolan ser projektet som en satsning på svensk
asylverksamhet och förlägger sin studioverksamhet centralt i city. De
startar en ny kulturförening med olika nationer på Fabriksgatan.
De flesta deltagarna kommer att vara i åldrarna 16-20 år. I ansökan uppges
åldersspannet 15-25 år beroende på att det är den norm som
myndigheterna sätter upp för begreppet ungdom.
Vuxenskolans satsning är kostnadsfri för deltagarna. Hänvisningen i
avslagsyrkandet att studieförbunden har egna medel för sin verksamhet
bygger på att man har möjlighet att ta avgifter.
Vi anser att Studieförbundet Vuxenskolan skall få 50% av det sökta bidraget
beviljat med hänvisning till att projektet är ett risktagande utanför
ordinarie verksamhet, att målgruppen är synnerligen viktig och att det
eventuella överskridandet av åldersgräns för bidrag uppvägs av det
angelägna ändamålet samt att verksamheten är kostnadsfri.

Yrkande
Börje Ström, (L) Hossein Azeri, Gun Kornblad, Lennart Carlsson, (M) Bodil
Grek (MP) och Kåge Svensson (V) yrkar
-

Avslag på förvaltningens förslag att inte bevilja ansökta medelAtt 140 tkr beviljas i bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan
för projektet ”Gateway music”
Att medlen tas från planeringsreserven
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