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Kulturnämnden 
 
Datum: 2021-01-18 
Tid: 13:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Lennart Bondeson (KD) §§ 1-24 
Börje Ström (L) §§ 1-24 
Henry Pettersson (S) §§ 1-24 
Ingvar Bilock (C) §§ 1-24 
Christine Erdman (KD) §§ 1-24 
Tore Mellberg (V) §§ 1-24 
Hossein Azeri (M) §§ 1-24 
Eva Hesse Almqvist (M) §§ 1-24 
Gun Kornblad (M) §§ 1-5 
Sigvard Blixt (SD) §§ 5-24 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anton Johansson (S) ersätter Linda Palmbrandt (S) §§ 1-24 
Romeo Granadino Martinez (C) ersätter Birgitta Nordlöw (C) §§ 1-24 
Paula Säker (KD) ersätter Mirsad Omerbasic (S) §§ 1-24 
Nadia Abdellah (V) ersätter Lena Ryö (S) §§ 1-10, 11-12, 14-24 
Sercan Eren (M) ersätter Jennan Hannah (S) §§ 1-5, Gun Kornblad (M) §§ 6-24 
Anna Grevillius (L) ersätter Sigvard Blixt (SD) §§ 1-4, Jennan Hannah (S) §§ 6- 
24 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Niccolo Gianella Gustavsson Nämndsekreterare 
Tina Ekblom Ekonom 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Lars Hilmersson Verksamhetschef 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
Helen Åhlén Planerare 
Josiane Saade Planerare 
Elisabet Wallin Ungdomskonsulent 
Maria Nyström Ungdomskonsulent 
Elin Persson Enhetschef 
Karl Jensen Planerare 
Karin Beckman Chef Kulturkvarteret 
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Paragraf 1–24 
 
 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Lennart Bondeson (KD), ordförande 
 
 
Hossein Azeri (M), justerare  
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§ 1 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. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 3 Beslut: Årsberättelse 2020 
Ärendenummer: Km 429/2020 
Handläggare: Helen Åhlén, Tina Ekblom, Lars Hilmersson, Ulf Lindin, 
Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
För att få en gemensam bild av läget har Örebro kommun i denna 
Årsberättelse utgått ifrån ett antal kommungemensamma antaganden att 
förhålla sig till. Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, 
vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. 

Nämndens verksamheter finns till för kommunens invånare och besökare med 
särskilt fokus på barn och unga samt föreningar. De viktigaste övergripande 
tjänsterna är att möjliggöra kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, 
möjligheten att uppleva och utöva kulturaktiviteter samt erbjuda stöd till 
civilsamhället. Nämndens verksamheter har fortsatt verka för att alla 
kommuninvånare ska få möjlighet att ta del av det breda och varierade utbudet 
av tjänster. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden fastställer Årsberättelse 2020. 
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2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

3. Kulturnämnden anhåller om att föra över oförbrukade investeringsmedel till 
år 2021 om 9 266 tkr. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden fastställer Årsberättelse 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

3. Kulturnämnden anhåller om att föra över oförbrukade investeringsmedel till 
år 2021 om 9 266 tkr. 

  

Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M), Sercan Eren (M), Tore Mellberg (V) och Nadia 
Abdellah (V) deltar inte i beslutet. 

§ 4 Beslut: Verksamhetsplan med budget 2021 
Ärendenummer: Km 292/2020 
Handläggare: Helen Åhlén, Tina Ekblom 

Ärendebeskrivning 
Nämndens verksamheter gör skillnad. Genom förvaltningens arbete 
tillsammans med det civila samhället, näringsliv och andra aktörer skapas det 
förutsättningar för ett meningsfullt liv i Örebro kommun. 

Deltagande i organiserade kultur-och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor som 
bidrar till människans utveckling. Det lägger grunden till ett demokratiskt 
samhälle där man lär sig respekt och förståelse för olikheter, lär sig samarbeta 
med andra samt får ökad möjlighet till välmående. Möjligheter skapas för fri 
åsiktsbildning, bildning och reflektion. 

Nämndens verksamhetsplan med budget 2021 anger hur nämnden planerar att 
bidra till en önskvärd samhällsutveckling under kommande år. 
Verksamhetsplanen utgår ifrån kommunens Övergripande strategier och 
budget som är beslutade i Kommunfullmäktige. Nämnden har valt vilka 
kommunfullmäktigemål som anses relevanta att arbeta med under 2021. Dessa 
har sedan brutits ned till åtaganden. Åtagandena kommer till stor del från 
nämndens kulturpolitiska program. På så sätt har det kulturpolitiska 
programmet integrerats i nämndens verksamhetsplan, och ligger som grund för 
de åtaganden som nämnden arbetar mot under 2021. Genom att arbeta med 
målen bidrar Kulturnämnden till kommunens vision om att bli Skandinaviens 
mest attraktiva medelstora stad. 
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Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2021, 2021-01-11 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Kulturnämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd 
Samhällsbyggnad för kännedom. 

Yrkande 
Börje Ström (L) och Anna Grevillius (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag 
till beslut till förmån för Liberalernas budget 2021 framlagd i 
Kommunfullmäktige. 

Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan 
Eren (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån för 
Moderaternas budget 2021 framlagd i Kommunfullmäktige. 

Tore Mellberg (V) och Nadia Abdellah (V) yrkar avslag på förvaltnings förslag 
till beslut till förmån för Vänsterpartiets budget 2021 framlagd i 
Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer först förvaltningens förslag till 
beslutspunkt 1 mot Liberalernas, Moderaternas och Vänsterpartiets 
avslagsyrkanden och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslutspunkt 2 och att 
nämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Kulturnämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd 
Samhällsbyggnad för kännedom. 

Reservation 
Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M), Sercan Eren (M), Tore Mellberg (V) och Nadia 
Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive partis budget 
framlagd i Kommunfullmäktige. 

§ 5 Beslut: Ansökan Scenit om utökning av teckenspråkig 
fritidsgård 
Ärendenummer: Km 517/2019 
Handläggare: Maria Nyström 
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Ärendebeskrivning 
En ansökan har inkommit till Kulturnämnden från föreningen Scenit om att 
utöka öppethållandet av den teckenspråkiga fritidsgården FRITTE. 

Idag har fritidsgården öppet två kvällar i veckan med en budget från 
Kulturnämnden på 500 tkr. Scenit ansöker om 250 tkr per år för att kunna 
utöka öppethållandet till tre kvällar i veckan. 

Utöver att öka antalet öppetkvällar finns också viljan att öka upp tjänsten för 
verksamhetsutveckling från 50% till 85%. 

FRITTE har sina lokaler i Kulturhuset och är öppet två kvällar i veckan för 
teckenspråkiga ungdomar från årskurs 6. 

Sedan Scenit tog över driften av den teckenspråkiga fritidsgårdsverksamheten 
från kommunen 2018 har besökarantalet ökat stadigt. 

Beslutsunderlag 
Föreningen Scenits ansökan om ökad budget för FRITTE, 2019-11-20 
Scenit verksamhetsplan 2020, 2019-12-05 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Kulturnämnden beslutar att avslå Scenits ansökan. 

Yrkande 
Tore Mellberg (V) och Nadia Abdellah (V) yrkar att nämnden bifaller Scenits 
ansökan. 

Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag och ber att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Sigvard Blixt (SD) yrkar att nämnden bifaller Scenits ansökan. 

Proposition 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om att avslå Scenits ansökan mot 
Tore Mellbergs (V), Nadia Abdellahs (V) och Sigvard Blixts (SD) yrkande om 
att bifalla ansökan. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden beslutar att avslå Scenits ansökan. 

2. Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad 
(M), Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M) lämnar ett särskilt yttrande 
till protokollet. 
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Reservation 
Tore Mellberg (V), Nadia Abdellah (V) och Sigvard Blixt (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

§ 6 Beslut: Ansökan om bidrag till höst- och sportlovskollo, 
KFUM Örebro 
Ärendenummer: Km 369/2020 
Handläggare: Maria Nyström 

Ärendebeskrivning 
KFUM Örebro söker från Kulturnämnden 150 tkr per år under fyra år för 
sport- och höstlovskollo med start 2021. Pengarna avser finansiera 
mellanskillnaden mellan intäkter och utgifter för att kunna hålla en låg 
deltagaravgift. 

Under 2017-2020 har KFUM Örebro bedrivit höstlovskollo för åk 4-6 med 
finansiering från Kulturnämnden. Under samma period har de med egen 
finansiering också arrangerat sportlovskollo för samma målgrupp. 

Utan finansiering från Örebro kommun för sportlovskollot har de således 
behövt ha en högre deltagaravgift. Effekten av den höjda avgiften är en stor 
skillnad i vilka familjer som har ekonomisk möjlighet att anmäla sina barn till 
sportlovskollot. 

Avsikten med ansökan är att de båda kolloveckorna ska kunna hålla samma 
låga deltagarvift för att nå målgruppen barn i familjer med begränsade 
ekonomiska möjligheter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan KFUM Örebro, 2020-10-06 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Kulturnämnden beslutar att avslå KFUM Örebros ansökan på 150 tkr/år i 
fyra år för att finansiera sport- och höstlovskollo under fyra år. 

Yrkande 
Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag och ber att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Tore Mellberg (V) och Nadia Abdellah (V) yrkar att nämnden 
bifaller föreningens ansökan. 

Proposition 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Tore Mellbergs (V) och Nadia 
Abdellahs (V) yrkande om att bifalla ansökan. Ordföranden finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden beslutar att avslå KFUM Örebros ansökan på 150 tkr/år i 
fyra år för att finansiera sport- och höstlovskollo under fyra år. 

2. Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad 
(M), Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M) lämnar ett särskilt yttrande 
till protokollet. 

Reservation 
Tore Mellberg (V) och Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet. 

§ 7 Beslut: Ansökan Örebroandan 2021 
Ärendenummer: Km 421/2020 
Handläggare: Elisabet Wallin, Ulf Lindin 

Ärendebeskrivning 
Örebro Läns Fotbollsförbund ansöker om 1 385 000 kr för att driva 
Örebroandan år 2021. Verksamheten har funnits sedan 2009/2010 och har 
sedan dess erhållit bidrag från Kulturnämnden i huvudsak. 

Trots att Örebro Läns Fotbollsförbund visar på ett ökat behov av ekonomiskt 
bidrag så är Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden att bevilja 350 000 kr vardera. Totalt 700 000 kr. 
Fritidsnämnden förslås även att bevilja fri lokalupplåtelse i de områden som 
Örebroandan är aktiv. Det är nästan en halvering av ansökt belopp och 
kommer att påverka verksamheten. Då bidraget ska bli permanent så finns 
inget ekonomiskt utrymme att bevilja hela det ansökta beloppet årligen. 

En ansökan om 350 000 kr har även skickats från Fotbollsförbundet till 
Örebrobostäder varav 200 000 kr kommer att beviljas. 

Det har även skickats en ansökan till Funktionsstödsnämnden, men det blev 
ett avslag med hänvisning till att de redan stödjer TB aktion. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Örebro Läns Fotbollsförbund. 
Utvärdering av Örebroandan 2019 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro Läns Fotbollsförbund 350 000 
kronor för år 2021. 

2. Bidraget tas ur Kulturnämndens befintliga budgetram. 
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Yrkande 
Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M) yrkar avslag på förvaltningens 
förslag. 

Lennart Bondeson (KD), Tore Mellberg (V) och Nadia Abdellah (V) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Börje Ströms (L), Anna 
Grevillius (L), Hossein Azeris (M), Gun Kornblads (M), Eva Hesse Almqvists 
(M) och Sercan Erens (M) yrkande om avslag. Ordföranden finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro Läns Fotbollsförbund 350 000 
kronor för år 2021. 

2. Bidraget tas ur Kulturnämndens befintliga budgetram. 

Reservation 
Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande om avslag. 

§ 8 Beslut: Delegationsförteckning 2021 
Ärendenummer: Km 445/2020 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill 
säga uppdrar åt någon att fatta beslut på nämndens vägnar, i vissa ärenden. 

Varje nämnd beslutar inom de ramar som lagen medger om vilka beslut i 
ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras. 

Delegationsförteckningen är det dokument där delegerade ärenden finns 
samlade. Eftersom förvaltningens verksamheter är föränderliga är det lämpligt 
att löpande se över delegationsförteckningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kulturnämnden att fastställa 
delegationsförteckning för 2021 med nedan angivna ändringar. 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning 2021 (2020-12-11) 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 
 
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2021. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 
 
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2021. 

§ 9 Beslut: Attestförteckning 2021 
Ärendenummer: Km 454/2020 
Handläggare: Tina Ekblom, Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Enligt den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) ska den ekonomiska 
redovisningen ske enligt god redovisningssed och en tillräcklig ekonomisk 
kontroll ska upprätthållas i kommunen. Kommunen ska kännetecknas av god 
affärssed och god betalningsmoral. Respektive nämnd har ett helhetsansvar för 
den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. 

Attest är ett skriftligt intygande om att kontrollen är utförd. Alla transaktioner 
måste omfattas av minst två attester. Beslutsattestanten är huvudansvarig för 
transaktionen. 

Det finns fyra attestbegrepp som svarar för varsitt moment i kontrollen av den 
ekonomiska transaktionen: (1) fakturaattestant, (2) granskningsattestant, (3) 
beslutsattestant samt (4) behörighetsattestant. 

Beslutsunderlag 
Attestförteckning 2021 (Bilaga 1) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2021 enligt 
attestförteckningen i bilaga 1. 

2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra 
förändringar i attestförteckningen under år 2021 vad gäller beslutsattestanter 
(attestant 2). 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2021 enligt 
attestförteckningen i bilaga 1. 
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2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra 
förändringar i attestförteckningen under år 2021 vad gäller beslutsattestanter 
(attestant 2). 

§ 10 Beslut: Kulturföreningsbidrag 2021 
Ärendenummer: Km 363/2020 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelningen av kulturföreningsbidrag till 
kulturföreningar. Under 2020 har 26 föreningar sökt kulturföreningsbidrag. Av 
dem är det fem föreningar som inte tagit del av bidraget i år.    

De senaste åren har ingen märkbar uppräkning av kulturföreningsbidraget 
gjorts vilket innebär att de befintliga föreningarna som erhåller 
kulturföreningsbidrag inte har fått kompensation för den generella ökade 
kostnadskurvan i samhället. 

Det bedöms inte finnas möjlighet att minska tillräckligt mycket på vissa 
föreningars bidrag för att prioritera andra föreningars verksamhet. Det bedöms 
inte heller finnas ekonomiskt utrymme att bevilja sökande föreningar som 
tidigare ej erhållit kulturföreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
- Inkomna ansökningar och bilagor om kulturföreningsbidrag 2020 (Km 
363/2020) 
- Förvaltningens förslag på fördelning av kulturföreningsbidrag 2021 (Km 
363/2021) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturföreningsbidraget 2021 fördelas enligt förvaltningens förslag. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten inom Allmänkultur. 

3. Kulturnämnden avslår alla ansökningar om flerårigt avtal. 

Yrkande 
Börje Ström (L) och Anna Grevillius (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag 
till förmån för Liberalernas egen budget framlagd i Kommunfullmäktige. 

Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan 
Eren (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för Moderaternas 
egen budget framlagd i Kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Liberalernas och 
Moderaternas avslagsyrkanden och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Kulturföreningsbidraget 2021 fördelas enligt förvaltningens förslag. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten inom Allmänkultur. 

3. Kulturnämnden avslår alla ansökningar om flerårigt avtal. 

  

Tore Mellberg (V) och Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M)  reserverar sig mot beslutet till 
förmån för respektive partis egen budget. 

§ 11 Beslut: Bidrag till studieförbunden 2021 
Ärendenummer: Km 364/2020 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman på 
5 334 500 kr fördelas mellan de olika studieförbunden genom en 
fördelningsmodell som utgår från ett grundbidrag, antal studietimmar samt 
antal målgruppstimmar. 

Beslutsunderlag 
- Inkomna ansökningar och bilagor om bidrag till studieförbunden 2020. (Km 
364/2020) 
- Fördelning studieförbund 2021. (Km 364/2020) 
- Statistikunderlag från SCB 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden beslutar att studieförbunden beviljas bidrag på totalt 
5 334 500 kr för 2021 enligt förvaltningens förslag på fördelning. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för bidrag till studieförbunden. 

Yrkande 
Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M) yrkar avslag på förvaltningens 
förslag. 

Sigvard Blixt (SD) yrkar bifall till samtliga ansökningar med undantag för 
studieförbundet Ibn Rushd. 
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Proposition 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Börje Ströms (L), Anna 
Grevillius (L), Hossein Azeris (M), Gun Kornblads (M), Eva Hesse Almqvists 
(M) och Sercan Erens (M) yrkande om avslag.  

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden beslutar att studieförbunden beviljas bidrag på totalt 
5 334 500 kr för 2021 enligt förvaltningens förslag på fördelning. 

2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för bidrag till studieförbunden. 

  

Tore Mellberg (V) och Nadia Abdellah (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 
Börje Ström (L), Anna Grevillius (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), 
Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan Eren (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sigvard Blixt (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yrkande om 
avslag av studieförbundet Ibn Rushds ansökan. 

§ 12 Beredning: Kulturprojektbidrag – Spelrum Örebro 
Ärendenummer: Km 442/2020 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Spelrum Örebro har inkommit men en ansökan om 
kulturprojektbidrag för projektet ”…like a rose the joy of all the earth…”. 
Föreningen ansöker om 70 tkr. 

Spelrum Örebro vill i samverkan med andra föreningar skapa en stor 
mångkulturell föreställning. Syftet med föreställningen är att visa att mångfald 
berikar kulturlivet. Tanken är att föreställningen arbetas fram tillsammans med 
de föreningarna som ingår i samarbetet. Alla ska få bidra med sin kompetens. 

Spelrum Örebro planerar två föreställningar på Teater Martin Mutter, den 
ansökta summan ska täcka kostnaderna för båda föreställningarna. 
Förvaltningen föreslår ett beviljande av ansökan. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om kulturprojektbidrag för “…like a rose the joy of all the earth…”. 
Km 442/2020 (2020-11-22) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 13 Beredning: Strategiska, långsiktiga mål för OpenArt 
utifrån beslutad vision 
Ärendenummer: Km 372/2020 
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Elin Persson 

Ärendebeskrivning 
Utifrån Kommunstyrelsens beslut om OpenArts vision våren 2019 (Ks 
1220/2018) gavs Kulturnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att sätta 
mål och ge verksamheten förutsättningar med utgångspunkt i den beslutade 
visionen. Genom att formulera strategiska, långsiktiga mål skapas bättre 
förutsättningar för verksamheten att uppnå visionen för OpenART. 

Resultatet är en övergripande målbild samt fem strategiska, långsiktiga mål med 
tillhörande mått. Målen på den övergripande nivån är politiskt styrande, vilka 
har till syfte att vara vägledande för verksamheten i arbetet att nå visionen för 
OpenArt. 

Beslutsunderlag 
- Slutrapport Strategiska, långsiktiga mål för OpenArt utifrån den beslutade 
visionen (Km 372/2020) 
- Beslut om OpenArts vision (Ks 1220/2018) 
- Konsultrapport Open Art i Örebro – med sikte på 2021 och därefter (2018) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 
 

Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

§ 14 Beredning: Remiss - strategi för Karlslunds utveckling 
Ärendenummer: Km 424/2020 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har tagit emot remissversion av Strategi för utveckling av 
kulturreservatet Karlslund. Programnämnd samhällsbyggnad har genom 
tjänstepersoner inom Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen samt Kultur- och 
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fritidsförvaltningen formulerat en strategi för utveckling av kulturreservatet 
Karlslund. 

Målet med strategin är att visa en sammantagen bild av förutsättningarna för 
att Karlslund utvecklas till ett än attraktivare rekreationsområde för både 
kommuninvånare och besökare. 

Programnämnd samhällsbyggnad tar gärna emot synpunkter på strategin, med 
särskilt fokus på frågeställningarna nedan: 

 Bedöms strategin bidra till att utveckla Karlslund som rekreations- och 
besöksområde? 

 Saknar strategin aspekter som är viktiga för att Karlslund ska utvecklas 
till ett mer attraktivt rekreations- och besöksområde? 

Kulturnämndens synpunkter/kommentarer 
Vid Barnens trädgård finns idag ett antal offentliga konstobjekt som besökare 
kan ta del av. Det är viktigt att Karlslund även fortsättningsvis tillåts och ges 
förutsättningar att låta konsten berika miljöerna i Karlslundsområdet. 

Kulturnämnden bedömer att strategin som helhet kommer kunna bidra till att 
utveckla naturreservatet Karlslund till ett än mer attraktivt rekreations- och 
besöksområde. I övrigt har Kulturnämnden inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 15 Information: Extra stöd till civilsamhället inom kultur 
och fritid med anledning av covid-19 
Ärendenummer: Km 441/2020 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden och Fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens 
ordförande att möjliggöra ett extra ekonomiskt stöd till föreningar som är 
verksamma inom kultur, idrott och idéburen verksamhet i Örebro kommun. 

Detta då det finns ett stort behov av att stötta föreningslivet utifrån deras 
minskade intäkter på grund av covid-19. 
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Behöriga att ansökan om stöd från Kulturnämnden är ideella kulturföreningar 
som uppfyller nedanstående villkor: 

o Förening som erhållit kulturföreningsbidrag av Kulturnämnden under 2020 
är behörig att söka samt övriga ideella kulturföreningar med verksamhet 
huvudsakligen inom konstarterna såsom dans, musik, litteratur, film och konst 
samt kulturarvsföreningar. 

o Föreningen är demokratiskt uppbyggd och är verksam i Örebro kommun där 
de har sitt säte. 

o Föreningen finns registrerad i bidragssystemet Interbook GO och har laddat 
upp godkända årsmöteshandlingar. 

o Korrekt bankgiro eller plusgiro finns angivet i bidragssystemet. 

  

Mer information om bidragsvillkor finns i villkorsbilaga 

"Villkor för bidrag av Kulturnämndens coronastöd till ideella föreningar".  
Ansökan öppnar upp den 3 december och stänger den 15 december kl 12.00. 
Föreningen skickar in ansökan via Interbook GO. Handläggning, beslut och 
utbetalning sker därefter innan årsskiftet. 

Sökande föreningar kommer inte få full kompensation för sin nettoförlust. 
Stödet kommer ha ett maxtak per förening på utbetald summa. 

Stickprovskontroller kommer att utföras av Kultur- och fritidsförvaltningen för 
att följa upp det ekonomiska stödet. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2020-12-01 
Villkor för bidrag av Kulturnämndens coronastöd till ideella föreningar 
Fördelning av Kulturnämndens coronastöd 
Ansökningar 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 16 Information: Genomgång av delegationsbeslut för 
kulturprojektbidrag 
Ärendenummer: Km 15/2020 
Handläggare: Josiane Saade 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om fattade delegationsbeslut för kulturprojektbidrag 
2020. 

Beslutsunderlag 
Presentation, 2021-01-18 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 17 Information: Partnerskapsavtal attraktiv stadskärna  
Ärendenummer: Km 453/2020 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om partnerskapsavtal för en attraktiv stadskärna. 

Nytt samverkansforum för attraktiv stad tillkom under våren 2020 i samband 
med coronapandemin. De parter som ingår är CityÖrebro, Örebrokompaniet, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Näringslivskontoret och Tekniska förvaltningen. 

Forumet syftar till att vara ett informations-/utbytesforum med gemensamt 
fokus på Örebro och stadskärnans attraktivitet - att bibehålla utvecklingen av 
en attraktiv plats. Forumet fattar inga beslut och är inga uppdragsgivare.   

Kultur- och fritidsförvaltningen är nu också en del av forumet för att bidra till 
att kulturen ska vara en viktig del av en attraktiv stadskärna.  

Tanken med det nya avtalet är att det ska utgå mer från ÖSB och våra 
befintliga uppdrag, projekt och portföljer. Avtalet är ännu inte klart, och håller 
på att utarbetas. Det är främst ett avtal mellan CityÖrebro och 
Örebrokompaniet, där inspel från Kultur- och fritidsförvaltningen också finns 
med. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 18 Information: Kulturkvarteret 
Ärendenummer: Km 41/2020 
Handläggare: Karin Beckman 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om pågående arbete med Kulturkvarteret. 

Information om trygghetsarbetet utifrån utbildning och bemötande samt 
om flyttplanering, byggprocessen, Hjalmar Bergman-teatern, organisation och 
hemsidan. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 19 Ordförandens information 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Återkoppling från dialogträffen med Grundskolenämndens presidium den 11 
januari angående Kulturpolitiska programmet. Mötet innehöll bra diskussioner 
och kommer följas upp senare i år. 

Information angående fristadsstipendiaten som nu anlänt till Örebro. 

Ordföranden informerar utifrån nyhetsartikel på svt.se om studieförbundet 
Studiefrämjandet som efter en självgranskning upptäckt nästan en halv 
miljon felaktiga timmar som de sökt bidrag för runt om i Sverige. Förbundet 
blir återbetalningsskyldiga och övriga studieförbunds självgranskningar 
kommer begäras in av Folkbildningsrådet. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 20 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 
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Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Information utifrån att ett första möte med regionen ska ske kopplat till 
samarbete mellan regionens två största mötesplatser för kultur, Sjöängen i 
Askersund samt kulturkvarteret i Örebro. Daniel Eriksson, Karin Beckman 
och Katarina Strömgren Sandh samt Anna Norslund kommer att delta. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 21 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Ulf Lindin, Lars Hilmersson, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Ulf Lindin informerar om läget för fritidsgårdarna som planerar inför olika 
scenarion efter den 24 januari då de eventuellt kan öppna upp igen. Planering 
pågår även utifrån sommarverksamheten och kollo.  

Delmos har påbörjat en ny ansökningsperiod där Fritid ungdom har möjlighet 
att ansöka om statliga medel för att finansiera olika verksamheter. 

Lars Hilmersson informerar om läget utifrån kulturskolans verksamhet där det 
just nu görs filmer som ska motivera fler elever att söka. 
Biblioteket planerar för att digitalisera mer. 
Verksamheten "Digitala första hjälpen" pågår men där finns en del utmaningar 
vilket gör att den just nu inte är så aktiv. 

Elisabeth Magnusson informerar om att fristadsstipendiaten nu har anlänt till 
Örebro. Abdallah Dasher kommer från Sudan, är 40 år och har verkat 
för mänskliga rättigheter både i och utanför Sudan. 
Sverige utgör 25 utav de totalt 75 fristäder som finns runt om i världen.  
 
Information om konsthallen som planerar inför flytt och arbetar med 
konstpolicyn. Personal på Bio Roxy kommer stötta konsthallen under en 
period.  

Imorgon tas beslut i nämnd om Hjalmar Bergman-teaterns flytt 
till Kulturkvarterets driftorganisation. 

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

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Km 54/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Tagna delegationsbeslut perioden 201201-210113 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 23 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprov) 
Ärendenummer: Km 491/2019 
Handläggare: Lars Hilmersson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Km 491/2019 (Mangaworkshop) 

Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Ett nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Ett nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde.  
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§ 24 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Km 55/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Postlista 201201-210113 
Samverkansprotokoll, 2021-01-11 
Nulägesöversikt Programnämnd samhällsbyggnad 2021 
Programplan med budget 2021 
Inkommet brev från statens kulturråd 
Tackbrev 
Sammanfattning medborgardialog 16 sept 2020 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.
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Avslagsyrkande och reservation  
                   

 Ärende 11, Km 364/2020           
Kulturnämnden: 2021-01-18 
Bidrag till studieförbunden 2021           Örebro kommun  
           18 jan 2021  

 

 Bidraget till studieförbunden är baserat på majoritetsbudget. 
Moderaterna har egen budget och därför yrkar vi avslag på förvaltnings 
budgetförslag och reserverar oss mot förslaget till förmån för Moderaternas 
budget.  
 

 För Moderaternas grupp i Kulturnämnden, 
 
Hossein Azeri (M) 
Gun Kornblad (M) 
Eva Hesse Almqvist(M) 
Sercan Eren(M) 
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Avslagsyrkande och reservation  
                   

 Ärende 10, Km 363/2020           
Kulturnämnden:2021-01-18 
Kulturföreningsbidrag 2021           Örebro kommun  
           18 jan 2021  

 

 Kulturföreningsbidraget är baserat på majoritetsbudget. 
Moderaterna har egen budget och därför yrkar vi avslag på förvaltnings 
budgetförslag och reserverar oss mot förslaget till förmån för Moderaternas 
budget.  
 

 För Moderaternas grupp i Kulturnämnden, 
 
Hossein Azeri (M) 
Gun Kornblad (M) 
Eva Hesse Almqvist(M) 
Sercan Eren(M) 
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Avslagsyrkande och reservation  
                   

 Ärende 4, Km 292/2020           
Kulturnämnden:2021-01-18 
Verksamhetsplan med budget 2021           Örebro kommun  
           18 jan 2021  

 

 Moderaterna yrkar avslag på förvaltnings förslag ”Verksamhetsplan med 
budget 2021” och reserverar sig mot förslaget till förmån för Moderaternas 
budget 2021 framlagd i kommunfullmäktige för Örebro kommun. 
 

 För Moderaternas grupp i Kulturnämnden, 
 
Hossein Azeri (M) 
Gun Kornblad (M) 
Eva Hesse Almqvist(M) 
Sercan Eren(M) 
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Kulturnämnden 2021-01-18 

Särskilt yttrande   Km 517/2019 

Ärende 5   Beslut: Ansökan verksamhetsbidrag teckenspråkig fritidsgård 
FRITTE Scenit 
  
Liberalerna och Moderaterna ställer sig bakom förslaget att under nuvarande 
ekonomiska förutsättningar inte bevilja Scenits ansökan om 250 tkr årligen för att öka 
öppethållandet från nuvarande två kvällar till tre.  

Vi vill dock framföra vår mening att nämnden så snart som möjligt bör söka vägar att 
finansiera ett ökat öppethållande. Scenit har på kort tid övertygande visat att de 
kunnat locka ett stadigt ökat besökarantal. Att visa Scenit förtroende att gå vidare i att 
utveckla verksamheten är ett utmärkt sätt att både ta ansvar för kommunens 
åtagande som Europas teckenspråkiga huvudstad samt att främja samarbetet med 
civila samhället. 

 

Börje Ström (L)  Anna Grevillius (L) 

2:e v ordförande  Ersättare 

Hossein Azeri (M)  Sercan Eren (M) 

Ledamot   Ersättare 

Gun Kornblad (M) 

Ledamot 

Eva Hesse-Almqvist 

Ledamot 

 



      

                           
  
       
Kulturnämnden 2021-01-18 
SÄRSKILT YTTRANDE   
Km 369/2020 
 
Ärende  6         

Ansökan om bidrag till höst- och sportlovskollo, KFUM  Örebro 
Liberalerna och Moderaterna ställer sig bakom förslaget att avslå KFUM 
Örebros ansökan på 150 tkr/år i fyra år för att finansiera sport- och 
höstlovskollo. 

Liberalerna och Moderaterna har stort förtroende för det sätt som KFUM Örebro 
genomfört höstlovskollo med stöd från Kulturnämnden. Vi skulle helst velat ge KFUM 
bidrag för att kunna fortsätta med höstlovskollo och även sportlovskollo för att 
därigenom ge barn från familjer med begränsad ekonomi möjlighet att delta.  

Genom de försvårande omständigheterna 2021 att kunna genomföra 
kolloverksamhet, kulturnämndens princip att inte ge mer än ettåriga bidrag 
tillsammans med begränsade ekonomiska möjligheter ser vi ett avslag detta år som 
ett godtagbart beslut.  

Inför framtiden vill vi understryka att samverkan med civila samhället är politiskt 
prioriterat och att de möjligheter som finns att samverka måste tas tillvara. 

 

Börje Ström (L) Anna Grevillius (L) 

2:e v ordförande Ersättare 

Hossein Azeri (M) Sercan Eren (M) 

Ledamot  Ersättare 

Gun Kornblad (M) 

Ledamot 

Eva Hesse-Almqvist 

Ledamot 

 



 
 
 
 
Kulturnämnden 2021-01-18 
YRKANDE/RESERVATION   
Ärende 11       Km 364/2020 
 
Liberalerna yrkar avslag på förvaltningens förslag ”Bidrag till Studieförbunden 
2021” till förmån för Liberal rambudget med vision och mål för framtiden, 
framlagd och debatterad i kommunfullmäktige 2020-10-19,20. 

Liberalerna vill betona kulturens stora betydelse för Örebroarna och vill värna 
kulturnämndens kärnverksamheter där studieförbunden bidrar med värdefulla 
kulturverksamheter. I den ekonomiskt ansträngda situation kommunen befinner sig i 
menar vi dock att nämnden måste ta sin del av ansvaret och visa återhållsamhet.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för 
eget budgetförslag. 

Börje Ström  Anna Grevillius 

2:e v ordförande  Ersättare
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Kulturnämnden 2021-01-18 
YRKANDE/RESERVATION   
Ärende 10     Km 363/2020 
 
Liberalerna yrkar avslag på förvaltningens förslag ”Kulturföreningsbidrag 
2021” till förmån för Liberal rambudget med vision och mål för framtiden, 
framlagd och debatterad i kommunfullmäktige 2020-10-19,20. 

Liberalerna vill betona kulturens stora betydelse för Örebroarna och vill värna 
kulturnämndens kärnverksamheter där kulturföreningarna har hög prioritet. I den 
ekonomiskt ansträngda situation kommunen befinner sig i menar vi dock att 
nämnden måste ta sin del av ansvaret och visa återhållsamhet.  

 

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för 
eget budgetförslag. 

Börje Ström  Anna Grevillius 

2:e v ordförande  Ersättare 
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Kulturnämnden 2021-01-18 
YRKANDE/RESERVATION   
Ärende 7      Km 421/2020 
 
Liberalerna och Moderaterna yrkar avslag på förvaltningens förslag ”Ansökan 
Örebroandan 2021” till förmån för Liberal rambudget med vision och mål för 
framtiden samt Moderaternas budget 2021 framlagda och debatterade i 
kommunfullmäktige 2020-10-19,20  

Örebroandan är en viktig spontanverksamhet för att främja barn och ungdomars 
möjlighet till fysisk aktivitet. Liberalerna och Moderaterna anser dock att 
kulturnämndens huvuduppdrag är att förmedla kulturverksamheter. Därför bör inte 
ansvaret för Örebroandan ligga hos kulturnämnden. 

Om Liberalernas och Moderaternas förslag faller i nämnd är detta tillika en 
reservation till förmån för eget budgetförslag. 

 

Börje Ström  Anna Grevillius 

2:e v ordförande  Ersättare 

Hossein Azeri (M)  Sercan Eren (M) 

Ledamot   Ersättare 

Gun Kornblad (M) 

Ledamot 

Eva Hesse-Almqvist 

Ledamot 
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Kulturnämnden 2021-01-18 
YRKANDE/RESERVATION   
Ärende 4         Km 292/2020 
 
Liberalerna yrkar avslag på förvaltningens förslag ”Verksamhetsplan med budget 2021” till 
förmån för Liberal rambudget med vision och mål för framtiden, framlagd och debatterad i 
kommunfullmäktige 2020-10-19,20. 

Liberalerna ser behov att i ”Verksamhetsplan med budget 2021” fokusera på programnämnd 
Barn och utbildning och Social välfärd där vi rättar till det driftsunderskott som kommunledningen 
skapat och tillför nödvändiga extra resurser. I det allvarliga ekonomiska läge som föreligger 
prioriterar vi välfärden till förmån för expansiva utbyggnadsplaner som till exempel Bus Rapid 
Transfer. 

I Liberalernas behovsanpassade budget vänder vi på pyramiden och fördelar först mål, resurser, 
ansvar till verksamheterna längst fram mot örebroarna. Vi är övertygade om att vi därigenom bättre 
når målet att möta örebroarnas behov samt att det skapar en rakare, tydligare och resurssnålare 
tillitsbaserad organisation.  

Liberalerna vill betona kulturens stora betydelse för Örebroarna och vill värna kulturnämndens 
kärnverksamheter. I den ansträngda situation kommunen befinner sig behöver kulturnämnden ta 
sin del av ansvaret och visa återhållsamhet.  

 

 

 
  
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget budgetförslag. 

Börje Ström  Anna Grevillius 

2:e v ordförande Ersättare 
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Bilaga: Kulturavsnitt i Liberal rambudget 2021 

Kultur  
Ett starkt kulturliv är förutsättningen för ett gott samhälle. Kulturen är kittet som sammanfogar samhället och ett 
grundelement i begreppen livskvalité och mänsklig välfärd. En livskraftig kulturmiljö är en viktig faktor för samhällets 
utveckling och möjligheter att attrahera människor och näringsliv. Örebro är en fantastisk kommun och förtjänar ett 
rikt kulturliv. För att samordna den breda kulturen med alla aktörer och inte minst med Region Örebro Län behöver 
kulturområdet ha tillgång till särskild kulturchefskompetens.  

Liberal kulturpolitik  

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Kulturpolitikens uppgift är att förbättra förutsättningarna 
för det konstnärliga skapandet och för individens bildning. Ett öppet samhälle behöver litteratur, konst och andra 
kulturella uttryck som provocerar och utmanar. Därför ska den konstnärliga friheten värnas och vara fri från politisk 
styrning. Det civila samhällets rika föreningsliv är en viktig grogrund för kulturens utveckling.  

Kulturföreningar och studieförbund  

Kulturföreningarna och studieförbund bidrar till att öka människors livskvalitet och frigör deras skaparkraft. Därför ska 
de värnas. Förbättra dialogen med både föreningar och aktiva. Ge dem långsiktiga och hållbara förutsättningar genom 
avtal. Verka för att överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen 
implementeras. Verka för att fler entreprenader med det civila samhället kommer till stånd.  

Stimulera utveckling av de kulturella och kreativa näringarna  

De kulturella och kreativa näringarna leder till nya arbetstillfällen och utgör en dynamisk och allt viktigare del av 
näringsliv och samhällsekonomi. De enskilda kulturskaparna är ett viktigt fundament i kulturlivet och därför bör 
kommunen bidra till bättre förutsättningar för deras utveckling  

Biblioteken  

Våra bibliotek står inför många utmaningar under kommande år. Läsningen i Sverige har minskat senaste kvartsseklet. 
Denna minskning av läsningen har skett trots ökande utbildningsnivå i befolkningen och trots ett starkt ökat utbud av 
antal titlar i bokutgivningen. På sikt påverkar det minskade läsandet läsförmågan och läsförståelsen som i sin tur ökar 
klyftan i kunskap och utbildning mellan olika grupper i samhället. Våra bibliotek har en viktig roll i att vända på denna 
utveckling. Därför måste särskild uppmärksamhet riktas mot våra skolor som enligt skollagen ska ge eleverna tillgång 
till skolbibliotek och därigenom stimulera barns och ungas intresse för läsning och litteratur. Vi vill satsa på en 
utveckling av skolbiblioteken och planera för en försöksverksamhet med fokusbibliotek med fackutbildade 
bibliotekarier på grundskolor med skolbibliotek.  

Kulturskolan och Open Art  

Stärk kulturskolans öppna verksamheter och den viktiga sång- och instrumentalverksamheten El Sistema. Värna 
konstbiennalen Open Art som en arena för den fria konsten.  

Öka den kulturella tillgängligheten på landsbygden  

Liberalerna vill att den kulturella tillgängligheten bevaras på landsbygden. Ett levande kulturliv med hjälp av 
civilsamhället och att resurserna till kultur delas mellan stad och landsbygd. Vi vill också bevara befintliga bibliotek, 
bildnings-verksamhet och digitalt kulturutbud. Det har en avgörande betydelse för val av boendeort och utveckling av 
bygder. 
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