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Kulturnämnden 
 
Datum: 2022-10-10 
Tid: 14:00-17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Lennart Bondeson (KD) Närvarar §§ 116-120, 122-131 
Linda Palmbrandt (S) Närvarar §§ 116-131 
Börje Ström (L) Närvarar §§ 116-119, 121-131 
Lena Ryö (S) Närvarar §§ 116-120, 122-131 
Anton Johansson (S) Närvarar §§ 116-131 
Tore Mellberg (V) Närvarar §§ 116-120, 122-131 
Hossein Azeri (M) Närvarar §§ 116-131 
Eva Hesse Almqvist (M) Närvarar §§ 116-131 
Gun Kornblad (M) Närvarar §§ 116-131 
 
Tjänstgörande ersättare 
Erik Röjare (S) Erik Röjare (S) ersätter Mirsad 

Omerbasic (S) §§ 116-131 
Nadia Abdellah (V) Nadia Abdellah (V) ersätter Christine 

Erdman (KD) §§ 116-131 
Anna Grevillius (L) Anna Grevillius (L)  Birgitta Nordlöw 

(C) §§ 116-131 
Joakim Sjögren (SD) Joakim Sjögren (SD) ersätter Sigvard 

Blixt (SD) §§ 116-131 
Ellen Leijen (S)  Ellen Leijen (S) ersätter Henry 

Pettersson (S) §§ 116-131 
Jacob Höglund (S)                                 Jacob Höglund (S) ersätter Ingvar 

Bilock (C) §§ 116-131 
 
Övriga 
Anna Nordlund, förvaltningschef  
Niccolo Gianella Gustavsson, nämndsekreterare  
Johan Mindelius, ekonom  
Ulf Lindin, verksamhetschef  
Lars Hilmersson, verksamhetschef  
Elisabeth Magnusson, verksamhetschef  
Josiane Saade, planerare  
Tobias Kandenäs, lärare Kulturskolan 
Karl Jensen, planerare  
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Paragraf 116–131 
 
 
 
 
 
Niccolo Gianella Gustavsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
Lennart Bondeson (KD), ordförande §§ 116-120, 122-131 
 
 
 
 
 
Linda Palmbrandt (S), justerare § 121 
 
 
 
 
Hossein Azeri (M), justerare §§ 116-131  
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§ 116 Protokollsjusterare 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Nadia Abdellah (V) som ersättare. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Nadia Abdellah (V) som ersättare. 

§ 117 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 118 Information: Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Km 12/2022 
Handläggare: Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges en ekonomisk månadsrapport för oktober månad. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 119 Beslut: Remiss - Riktlinje för arbete med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
Ärendenummer: Km 399/2022 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har tagit emot remissversion av Riktlinje för arbete med 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (Ks 1223/2021). 

Syftet med riktlinjerna är att guida nämnder, förvaltningar och verksamheter 
hur de ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Riktlinjen är främst ett verktyg för de som arbetar direkt med dessa frågor, 
men påverkar alla nämnder, förvaltningar och verksamheter genom att 
kunskap kring kommunens skyldigheter behöver finnas. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (Ks 1223/2021) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Remissvar på Remiss - Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (Ks 1223/2021) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Remissvar på Remiss - Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (Ks 1223/2021) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

§ 120 Beslut: Betelkyrkans Musikskolas bildande av en ny 
förening - Musikskolan Crescendo 
Ärendenummer: Km 467/2022 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har årligen beviljat ett Kulturföreningsbidrag till Betelkyrkans 
musikskola. Årets bidrag som tilldelas föreningen är 480 tkr uppdelat i 
kvartalsutbetalningar á 120 tkr, där sista kvartalsutbetalningen, den 15 
november kvarstår. 

Betelkyrkans Musikskola bildades 1980 med huvudfokus på undervisning enligt 
Suzukimetoden där barn börjar spela instrument från 4 års ålder. Musikskolan 
bedriver även annan musikverksamhet såsom musiklekis, småbarnsmusik och 
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verksamhet på familjecentralerna i kommunens stadsdelar. Lokalerna ligger i 
Betelkyrkan. Kyrkans församling har varit huvudman för musikskolan. 

Studieförbundet Bilda har varit en samarbetspart som haft hela 
arbetsgivaransvaret för lärarna i musikskolan. Rektorn har varit anställd av 
Betelkyrkans församling. 2019 meddelade Bilda att de inte längre ville/kunde 
vara arbetsgivare åt lärarna på grund av olika orsaker.  En ny allmännyttig ideell 
förening vid namn Musikskolan Crescendo bildades där föreningens styrelse 
har arbetsgivaransvar för lärarna och rektorn. 

Förvaltningen föreslår att kvartalsutbetalningen av Kulturföreningsbidraget 
utbetalas till Musikskolan Crescendo i stället för till Betelkyrkans Musikskola. 

Beslutsunderlag 
Brev - omorganisering från Betelkyrkans Musikskola till Musikskolan 
Crescendo. (2022-08-24) Km 467/2022. 
Kulturföreningsbidrag 2022 Km 366/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Kvartalsutbetalningen av Kulturföreningsbidraget på 120 tkr utbetalas till 
Musikskolan Crescendo i stället för till Betelkyrkans Musikskola som har 
upphört. 

Jäv 
Börje Ström (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av 
ärendet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Kvartalsutbetalningen av Kulturföreningsbidraget på 120 tkr utbetalas till 
Musikskolan Crescendo i stället för till Betelkyrkans Musikskola som har 
upphört. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖREBRO Protokoll  
 

  6 (12) 
 

§ 121 Beslut: Brev från ÖLBF till Örebro kommun med 
anledning av coronapandemin 
Ärendenummer: Km 199/2021 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) har inkommit med ett brev 2021 där de 
vädjar till Örebro kommun att inte låta 2021 år verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av bidrag till studieförbund i framtiden. 

Folkbildningsrådet har tagit beslutet gällande 2021 och kommer inte låta 
verksamheten under 2021 påverka bidragsfördelningen. Även Region Örebro 
län samt majoriteten av länets kommuner har tagit beslutet att inte räkna med 
2021 års verksamhetsvolymer. 

Förvaltningen föreslår att Örebro kommun inte använder 2021 års 
verksamhetsvolymer till grund för bidragsfördelningen 2023. Genomförd 
verksamhet baseras i stället på 2019 års statistik för tredje året i följd (2021, 
2022 och 2023). 

Beslutsunderlag 
Brev från studieförbunden i Örebro. (2021-03-18) Km 199/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Bidrag till studieförbunden för 2023 års verksamhet baseras på statistik från 
2019 istället för 2021. 

Jäv 
Lennart Bondesson (KD), Lena Ryö (S) och Tore Mellberg (V) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Bidrag till studieförbunden för 2023 års verksamhet baseras på statistik från 
2019 istället för 2021. 
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§ 122 Beredning: Kulturprojektbidrag – Studieförbundet 
Vuxenskolan, Podcast för unga i utanförskap 
Ärendenummer: Km 411/2022 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har inkommit med en ansökan om 
kulturprojektbidrag gällande ”Podcast för unga i utanförskap”. De söker 288 
tkr. I projektet vill de tillsammans med unga utveckla en podcast som lyfter 
viktiga frågor för dem. Deltagarna ska själva skapa innehåll och bjuda in gäster 
och skapa en plattform för dem att göra sin röst hörd. 

Förvaltningen föreslår ett beviljande på 35 tkr. Detta har kommunicerats ut till 
SV som har uttryckt att de med det eventuellt mindre beviljat belopp skulle 
kunna genomföra ett eller två podcastavsnitt för att påbörja projektet och inte 
tappa de redan nu intresserade ungas intresse. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturprojektbidrag (2022-06-20) Km 411/2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 123 Information: Ny förvaltningsorganisation 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om arbetet med den nya förvaltningsorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Bildspel 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 124 Information: Kulturkraft och alla barns rätt till kultur 
Handläggare: Tobias Kandenäs 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras utifrån projektet "alla barns rätt till kultur".  

Beslutsunderlag 
Bildspel 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 125 Ordförandens information 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

- Kommunikation med Nya Teatern, möte inplanerat under nästa vecka. 

- MR-dagarna hålls den 17 & 18 november. 

- ICORN håller konferens den 17 & 18 november, nämnden anmäler 
önskemål om deltagande till Josiane Saade. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 126 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

- Information om effektiviseringsuppdrag från Kommundirektören. 

- Fortsatt arbete med förändringsprocessen inför omorganisationen vid 
årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
- Vi har projektanställt en konservator under fem månader som har gjort en 
omfattande inventering kring hur den kommunala konsten mår och han har 
kommit fram till att den offentliga konsten är ganska eftersatt utifrån den 
knappa budget som idag finns till underhåll. Man har tagit fram en 10-årig 
underhållsplan och gjort en uppskattning på vilken nivå en rimlig 
underhållsbudget för det löpande underhållet bör vara. 

- Planering av Höstlovsprogram på Örebro konsthall  

- Bio Roxy har precis avslutat en asiatisk filmfestival. Om några veckor så 
genomförs en italiensk filmfestival tillsammansmed kulturföreningen Dante. 
Höstlovsbio planeras där viss del av utbudet ingår i spökstaden. Väldigt många 
anmälningar till skolbion, 2022 kan bli ett rekordår för skolbiobesökare. 

- Stort Fokus på fristadsarbetet under hösten där vi kommer ha en invigning av 
Fristadsutställningen på Kulturkvarteret den 22/10 kl. 13 med invigningstal av 
Lennart Bondeson. Under vernissagen kommer det också vara ett 
författarsamtal med Uppsalas fristadsförfattare Ashraf Bagheri från Iran.   

- OPENART Laddar om planerar inför 2024 års utställning. OPENART 
tilldelades Örebroregionens turismpris 2022 i oktober och blir då 
Örebrosregionens kandidat med chans att vinna Stora turismpriset den 30/11 i 
Stockholm.   
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- Studiebesök från Södertälje gällande fritidsgårdar. 

- Besöksenkät för ungdomar som besöker fritidsgårdar. 

- Train station ser över möjlighet för en turné. 

- Möte med fältarna och socialtjänsten gällande missbruk/kriminalitet bland 
unga. 

- Litteraturens lördag 19 november. 
- Idag är World Mental Helth Day – en mängd aktiviteter med temat psykisk 
ohälsa på Kulturkvarteret och Stadsbiblioteket. 
 
- Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro kommun 18-23/10. 
 
- Kulturskolan: Regionalt sångläger – Sing me out med sångelever från hela 
länet. Brasshelg i Kulturkvarteret med deltagande barn från flera av länets 
kulturskolor + Motala och Linköping. Kulminerade med konsert i 
konserthuset i går kväll. 
 
- Världens barn-perioden drar igång nu avslutas med Kulturskolans världens 
barn-gala på Hjalmar Bergmanteatern den 25 oktober. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 128 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Km 540/2022 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut för perioden 220831-220930 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 220831-220930 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 129 Redovisning av delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Km 364/2022 
Handläggare: Josiane Saade 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av Km 364/2022 - Avtal gällande dansresidens med Dansbandet 
på Kulturkvarteret 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 
 
1. Informationen tas till protokollet. 
2. Nytt delegationsbeslut väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 
 
1. Informationen tas till protokollet. 
2. Nytt delegationsbeslut väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde. 

§ 130 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Km 541/2022 
Handläggare: Niccolo Gianella Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Samverkansprotokoll med bilagor 2022-10-03 
Postlista Kulturnämnden 2022-08-31 - 2022-09-30 
Inbjudan MR-dagarna 17 & 18 november 
Inbjudan ICORN nätverksmöte 17 & 18 november 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 131 Övriga frågor 
Handläggare: Lennart Bondeson 

Ärendebeskrivning 
Inga anmälda övriga frågor under dagens sammanträde. 
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