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§ 152 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Börje Ström (L) utses till justerare med Eva Hesse Almqvist (M) som
ersättare.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Börje Ström (L) utses till justerare med Eva Hesse Almqvist (M) som
ersättare.

§ 153 Godkännande av dagordning
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 154 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 511/2019
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för december månad.
Förbrukningen t.o.m. sista oktober visar ett utfall på 86 % vilket är lägre än
riktvärdet som gäller för perioden på 92 %. I resultatet för perioden finns dock
bokförda ersättningar och statliga bidrag inom Bibliotek och Kulturskola som
inte hör till perioden. Justerat för dessa intäkter justeras nämndens totala
förbrukning till 89 % för perioden.
Jämfört med föregående ekonomiska uppföljning har prognosen justerats efter
det nämndbeslut i november kopplat till Bibliotek och Allmänkultur (Km
484/2019). Inom Allmänkultur har prognosen även justerats då det väntas ett
överskott inom projektstöd (120 tkr) samt fristadsstipendiet (60 tkr).
Prognosen för Bibliotek och Kulturskola har även justerats där det väntas
större överskott kopplade till framförallt lägre personalkostnader och inställda
evenemang som en följd av pandemin (+800 tkr).
För nämnden summeras prognosen därmed till ett överskott om 2 596 tkr.
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Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport, 2020-12-07
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 155 Beslut: Förslag på objekt utifrån nämndens
prognostiserade överskott
Ärendenummer: Km 484/2019
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Bakgrunden är att Kulturnämnden haft uppe ärendet på beredning i oktober
och november där delbeslut fattats utifrån bruttolistan.
Kulturnämnden prognostiserar nu ett överskott om 2 596 tkr, vilket är grunden
till nämndens uppdrag till förvaltningen att sammanställa en bruttolista med
förslag på värdeskapande aktiviteter inom nämndens totala budgetram för år
2020.
Beslutsunderlag

Bilaga 1, 2020-12-07
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja förslag på kostnader om 2 296 tkr inom
nämndens budget enligt bilaga 1.
2. Definitivt beslut angående objektet ” Extra stöd till civilsamhället inom
kultur och fritid med anledning av covid-19” tas i samråd med presidiet efter
att ansökningsperioden för bidraget har löpt ut.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja förslag på kostnader om 2 296 tkr inom
nämndens budget enligt bilaga 1.
2. Definitivt beslut angående objektet ” Extra stöd till civilsamhället inom
kultur och fritid med anledning av covid-19” tas i samråd med presidiet efter
att ansökningsperioden för bidraget har löpt ut.
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Börje Ström (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.

§ 156 Beslut: Nulägesöversikt 2020 till ÖSB 2022
Ärendenummer: Km 360/2020
Handläggare: Madelene Zec, Kim Lindberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av
kommundirektör genomfört en nulägesanalys och nulägesöversikt som en del
av den nya styrmodellen. Syftet är att få en bild av nämndens nuläge och
samtidigt peka på områden för utveckling. Nämnden och ledningsgruppen ska
få stöd i prioritering av strategiska utvecklingsfrågor, mål och budget.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt Kulturnämnden, 2020-11-20
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Nämnden beslutar om att godkänna nulägesöversikten.
2. Nämnden beslutar om att överlämna nulägesöversikten till
Kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Nämnden beslutar om att godkänna nulägesöversikten.
2. Nämnden beslutar om att överlämna nulägesöversikten till
Kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

§ 157 Beslut: Tillsynsrapport 2020
Ärendenummer: Km 6/2020
Handläggare: Madelene Zec, Johan Mindelius, Agnes Johansson, Sophie
Persson
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kulturnämnden genomfört
internkontroll enligt Tillsynsplan 2020. Internkontrollen är nämndens tillsyn av
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av
nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som
genomfördes våren 2019.
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2020”:


Efterlevnad av gällande investeringsriktlinjer
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Uppföljning av omtankesamtal
Anmälan av delegationsbeslut
Upphovsrättsskyddat bildmaterial

Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2020 – Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad 2019-1202 §93)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Tillsynsrapport 2020 – 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.
Beslut

Kulturnämnden beslut:
1. Tillsynsrapport 2020 – 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.

§ 158 Beslut: Tillsynsplan 2021
Ärendenummer: Km 7/2020
Handläggare: Madelene Zec
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet enligt de mål och
riktlinjer bestämda av Kommunfullmäktige. Nämnden ska också enligt
kommunallagen säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Inför
nästkommande år ska nämnden därför fatta beslut om en plan för uppföljning
av intern kontroll innan årsskiftet.
Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i
verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de risker som
finns och åtgärder för att minska riskerna. Ur ett större perspektiv har nämnder
och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att säkerställa att
förvaltningarna har ordning och reda genom intern kontroll. Den interna
kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.
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 för år 2021. Utifrån den
samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder i en tillsynsplan som
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nämnden ska fastställa. Beslutet ska fattas senast december månad året före
tillsynsåret.
Beslutsunderlag

Genomförd riskanalys 2020-05-12 inför Kulturnämndens tillsynsplan 2021,
bilaga 1.
Tillsynsplan 2021, 2020-11-20
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under
2021, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande
nämndspecifika granskningsområden




Efterlevnad av rutiner kring synpunktshantering som ej inkommer till
funktionsbrevlådan
Efterlevnad av riktlinjer för representation, personalförmåner och
gåvor
Uppföljning av dialog på APT om vad kränkande särbehandling är, hur
det förebyggs och vilket bemötande vi ger varandra i arbetsgruppen

2. Tillsynsplan 2021 – Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under
2021, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande
nämndspecifika granskningsområden




Efterlevnad av rutiner kring synpunktshantering som ej inkommer till
funktionsbrevlådan
Efterlevnad av riktlinjer för representation, personalförmåner och
gåvor
Uppföljning av dialog på APT om vad kränkande särbehandling är, hur
det förebyggs och vilket bemötande vi ger varandra i arbetsgruppen

2. Tillsynsplan 2021 – Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.

§ 159 Beredning: Verksamhetsplan med budget 2021
Ärendenummer: Km 292/2020
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden ska i möjligaste mån leverera rätt sak på rätt sätt för att skapa
värde, nå nämndens mål, ha en god ekonomisk hushållning och bidra till
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kommunens vision på ett hållbart sätt. Idag bidrar nämnden i hög grad till den
social hållbarheten särskilt genom att erbjuda mötesplatser och hälsofrämjande
aktiviteter för att uppleva och utöva kultur. Nämnden möjliggör
kunskapsförmedling och former för fri åsiktsbildning, bidrar till ett
demokratiskt och livslångt lärande samt fördelar och levererar stöd till ideella
krafter för att stärka civilsamhället.
Från mars 2020 har covid-19 haft stor påverkan på nämndens arbete och
förmåga att leverera tjänster med god kvalitet till medborgarna. Under
perioden har verksamheten tvingats till stora omställningar, framförallt efter de
lokala restriktionerna som infördes i november. Digitala arbetssätt har använts
som komplement när fysiska möten inte varit möjligt, men verksamheter har
även behövt stängas under hösten för att minska smittspridningen. Det finns
en styr styrka i hur snabbt nämnden ställde om utifrån det rådande läget.
Nämnden har en god ekonomisk hushållning och har hanterat de
kommunövergripande effektiviseringarna och samtidigt behållit en hög kvalitet
på verksamhet. Det är dock en stor utmaning de kommande åren att fortsätta
effektivisera och samtidigt leverera ett brett, kvalitativt utbud då det sankas en
ekonomisk uppräkning när antalen kommuninvånare ökar.
En styrka för nämnden är medarbetarna och deras höga engagemang. De är en
viktig pusselbit för att kunna leverera värden till kommuninvånarna.
Utvecklingsområde för nämnden är att fortsätta arbeta med tillgänglighet ur ett
bredare perspektiv, för att på så vi nå fler målgrupper. Nämnden ser även ett
behov av att verka för en effektivare hyreskedja inom kommunen.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2021 (arbetsdokument)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 160 Beredning: Ansökan Scenit om utökning av
teckenspråkig fritidsgård
Ärendenummer: Km 517/2019
Handläggare: Maria Nyström
Ärendebeskrivning

En ansökan har inkommit till Kulturnämnden från föreningen Scenit om att
utöka öppethållandet av den teckenspråkiga fritidsgården FRITTE.
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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:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 161 Beredning: 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.
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Beslutsunderlag

Ansökan KFUM Örebro, 2020-10-06
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 162 Beredning: 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:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
Lena Ryö (S) och Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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§ 163 Beredning: 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:
- Ärendet är berett.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
Lena Ryö (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§ 164 Information: Kulturkvarteret
Ärendenummer: Km 41/2020
Handläggare: Karin Beckman
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om pågående arbete med Kulturkvarteret.
Information angående bygget som följer planen och ska besiktigas vecka 7.
Information ges även kring flytt av Hjalmar Bergmanteatern till intraprenaden,
kommunikatör samt framtagen hyresmodell.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 165 Information: Anslutning till Överenskommelsen om
samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen
Ärendenummer: Km 404/2020
Handläggare: Anna Fogel
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om verkställighet av anslutning till överenskommelsen
om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen.
Överenskommelsen om samverkan i Örebro har funnits sedan 2010 och
reviderades under 2019. Revideringen involverade det civila samhället liksom
förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunala förvaltningar och bolag.
Den 28 januari 2020 tog Kommunfullmäktige beslut om en ny
överenskommelse som ska gälla under perioden 2020-2023.
Beslutet innebär att alla kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig
individuellt till överenskommelsen. Syftet med det är att tydliggöra att varje
enskild nämnd och förvaltning bär ansvar för de åtaganden som
överenskommelsen innebär.
Beslutsunderlag

- Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen 2020-2023.
- Informationsbrev till nämnden om Överenskommelsen om samverkan 202009-29.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 166 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Beslut har fattats på delegation angående extra ekonomiskt stöd till civila
samhället med anledning av corona.
Ordföranden tackar nämnd och förvaltningen för ett gott samarbete under året
som gått.
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Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 167 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om hanteringen av extrastödet till civilsamhället med anledning av
corona. Förvaltningschefen tackar alla medarbetare för en bra insats kring detta
arbete.
Information om bidragsöversynen och workshopen den 25 november där det
blev en bra dialog mellan nämnden och förvaltningen.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

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

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Ulf Lindin informerar om fortsatt arbete med omställningen med anledning
av corona. Fortsatt gräns på 50 personer på fritidsgårdarna. Planering pågår
inför jul och nyår. Fokus just nu även på trygghetsrelaterade frågor i
stadsdelarna.
Lars Hilmersson informerar om situationen på biblioteken och kulturskolan
där det fungerar bra under rådande omständigheter.
Kulturskolan förbereder just nu en inspelning inför Lucia och planering
inför flytt till Kulturkvarteret fortlöper.
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Elisabeth Magnusson informerar om Bio Roxy som håller fortsatt stängt.
Filmning av utställning pågår i konsthallen. Digital adventskalender finns
tillgänglig på konsthallens sida på Facebook.
Renoveringen av konsthallen fortlöper.
Kulturpriset till årets nykomling delas ut nästa vecka.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 169 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 435/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 201104-201201
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 170 Redogörelse av fattat delegationsbeslut (stickprov)
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Redogörelse av delegationsbeslut Km 14/2020 (Barbie- en dansföreställning)
fattat den 2020-11-04.
Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande
nämndsammanträde.
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Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Delegationsbeslut Km 491/2019 Mangaworkshop redogörs på kommande
nämndsammanträde.
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Delegationsbeslut Km 491/2019 Mangaworkshop redogörs på kommande
nämndsammanträde.

§ 171 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 436/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Postlista KN 201104-201201
Protokoll svg, 201130
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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