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Paragraf 1–4 och 6–25

Sophie Persson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
Lennart Bondeson (KD), ordförande
Hossein Azeri (M), justerare
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§ 1 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Tore Mellberg (V) som ersättare.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Hossein Azeri (M) utses till justerare med Tore Mellberg (V) som ersättare.

§ 2 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.

§ 3 Beslut: Årsberättelse 2021
Ärendenummer: Km 11/2021
Handläggare: Helen Åhlén, Cecilia Eriksson
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har åtagit sig att bidra till samtliga målområden. Det har skett
en utveckling inom samtliga målområden, men bedömningen är att det inom
vissa åtaganden har varit i en lägre utsträckning än vad ambitionen var i början
av året. Till största delen beror det på omprioriteringar till följd av Corona
pandemin. Även grunduppdraget har påverkats av pandemin, men samtliga
verksamheter har fortsatt bedriva sitt arbete i hög utsträckning med snabb
utveckling och anpassning av arbetssätt. Effekten har blivit att arbetet med att
minska klyftorna i samhället och verka för hälsofrämjande insatser har fortlöpt.
Det är värt att poängtera att även om tjänster fortsatt levererats har kvalitativa
värden påverkats av anpassningarna. Fokus har varit att ställa om verksamheter
utifrån restriktioner vilket innebär att det interna utvecklingsarbetet har
påverkats. För chefer och medarbetare har det fortsatt varit intensivt som på
många sätt inneburit stora påfrestningar.
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Kulturnämndens utfall visar en negativ budgetavvikelse på 889 tkr där orsaken
är ökade kostnader gällande hyror för verksamheterna i samband med flytten
till Kulturkvarteret.
De ekonomiska effekterna av Coronapandemin märks tydligt inom
verksamheterna där det finns en del kostnadsökningar men även minskade
kostnader som kan kopplas till pandemin. Budget för bland annat kurser,
konferenser och resor har inte kunnat förbrukats i planerad omfattning.
Personalkostnaderna har också minskat då vikarier inte behövt tillsättas i lika
stor uträckning. Biblioteken har haft ökade kostnader kopplat till behovet av
väktare då restriktioner under en period begränsade antalet besökare.
Verksamheterna har även haft minskade kostnader gällande arrangemang och
aktiviteter som inte kunnat genomföras på grund av gällande restriktionerna.
De ekonomiska konsekvenserna till följd av lättnader av restriktioner kopplade
till Coronapandemin har under året medfört en osäkerhetsfaktor i nämndens
ekonomi.
Beslutsunderlag

Kulturnämndens årsberättelse 2021, 2022-01-14
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fastställer Årsberättelse 2021.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Kulturnämnden anhåller om att föra över oförbrukade investeringsmedel till
år 2022 om 8 456 tkr.
Nämndens behandling

Nämnden önskar att följande positiva iakttagelser tas med i årsberättelsens
målområden;
Konstpolicyn lyfts fram i målområde 1.
Fritte Fritidsgård för teckenspråkiga lyfts fram i målområde 2.
Dansen lyfts fram i målområde 4.
Bidragsöversynen lyfts fram i målområde 6.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fastställer Årsberättelse 2021 med ovan nämnda tillägg
under målområde 1, 2, 4 och 6.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Kulturnämnden anhåller om att föra över oförbrukade investeringsmedel till
år 2022 om 8 456 tkr.
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Tore Mellberg (V), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse
Almqvist (M), Sercan Eren (M) och Börje Ström (L)deltar inte i beslutet.

§ 4 Beslut: Verksamhetsplan med budget 2022
Ärendenummer: Km 10/2021
Handläggare: Helen Åhlén, Cecilia Eriksson
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 2022 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 bidrar till samtliga
målområden, både genom befintliga, etablerade arbetssätt och ytterligare
utveckling genom åtaganden. Nämnden har valt vilka kommunfullmäktigemål
som anses relevanta att utifrån sitt nämndreglemente arbeta med under 2022,
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 kommande år. Genom att
arbeta med målen bidrar Kulturnämnden till kommunens vision om att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2022 Kulturnämnden, 2022-01-12
Förslag till beslut

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Kulturnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande

Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist (M) och Sercan
Eren (M) yrkar avslag med hänvisning till Moderaternas egen budget framlagd i
Kommunfullmäktige.
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Börje Ström (L) yrkar avslag med hänvisning till Liberalernas egen budget
framlagd i Kommunfullmäktige.
Tore Mellberg (V) yrkar avslag med hänvisning till Vänsterpartiets egen budget
framlagd i Kommunfullmäktige.
Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag med hänvisning till Sverigedemokraternas
egen budget framlagd i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer förvaltningens förslag mot
respektive partis yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Kulturnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation

Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist (M), Sercan Eren
(M, Börje Ström (L), Tore Mellberg (V) och Joakim Sjögren (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för respektive partis egen budget.

§ 6 Beslut: Mediepolicy för Örebro bibliotek
Ärendenummer: Km 461/2021
Handläggare: Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Örebro biblioteks uppdrag utgår i första hand från Bibliotekslagen (SFS
2013:801) och Biblioteksplanen för Örebro kommun (2017). Mediepolicyn för
Örebro stadsbibliotek utgörs av en värdegrund och en användarpolicy. Den
innehåller även övergripande riktlinjer för förvärv och gallring. Mediepolicyn
uppdateras vartannat år.
Beslutsunderlag

Mediepolicy 2022-2023 för Örebro bibliotek
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att anta Mediepolicy 2022-2023 för Örebro
bibliotek.
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Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att anta Mediepolicy 2022-2023 för Örebro
bibliotek.

§ 7 Beslut: Attestförteckning 2022
Ärendenummer: Km 525/2021
Handläggare: Cecilia Eriksson
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 2022, 2022-01-04
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2022 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2022 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2022 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Kulturnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2022 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).

§ 8 Beslut: Delegationsförteckning 2022
Ärendenummer: Km 517/2021
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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 2022 med nedan angivna ändringar.
Beslutsunderlag

Delegationsförteckning 2022 (2021-12-06)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2022.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2022.

§ 9 Beslut: Förlängt beslut om vaccination på arbetstid
Ärendenummer: Km 129/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro
kommun tog då ställning till att samtliga medarbetare inom kommunen fick
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras
med tid motsvarande en timme.
Den 7 december 2021 fattade Kommunstyrelsen beslut om att förlänga det
tidigare beslutet om att medarbetare i Örebro kommun, med
Kommunstyrelsen som arbetsgivare, erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på
arbetstid. Kommunstyrelsen beslutade även att rekommendera övriga nämnder
med arbetsgivaransvar att fatta ett likalydande beslut.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt
personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en
påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, den s k tredje dosen. SKR (Sveriges
kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som möjligt,
underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att
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låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön
för att vaccinera sig.
Produktionsbortfallet, kostnaden för tiden som inte läggs på att skapa tjänster
och service till medborgarna, uppskattas att uppgå till 1,5 mnkr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut om vaccination på arbetstid KS 2021-02-09 § 38
Kulturnämndens beslut om vaccination på arbetstid, 2021-03-15 § 46
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att medarbetarna som har Kulturnämnden som
arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt
möjligt utan störningar för verksamheten.
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och
från vaccinationsplatsen utgår ej.
3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att medarbetarna som har Kulturnämnden som
arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt
möjligt utan störningar för verksamheten.
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och
från vaccinationsplatsen utgår ej.
3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022.

§ 10 Beslut: Ansökan Örebroandan 2022
Ärendenummer: Km 516/2021
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning

Örebro Läns Fotbollsförbund ansöker om 700 000kr för att driva
Örebroandan år 2022. Verksamheten har funnits sedan 2009/2010. Från år
2021 finns pengarna avsatta i både Kulturnämndens och Fritidsnämndens
budgetram.
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
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Örebroandan är aktiv.
Förvaltningen kommer under år 2022 att ta fram ett förslag till avtal mellan
Örebro läns fotbollsförbund och Örebro kommun för fortsatt drift av
Örebroandan från år 2023.
En ansökan om 200 000 kr har även skickats från Fotbollsförbundet till
Örebrobostäder.
Beslutsunderlag

Ansökan från Örebro Läns Fotbollsförbund datum, 2021-11-11
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro Läns Fotbollsförbund 350 000
kronor för år 2022.
2. Bidraget tas ur Kulturnämndens befintliga budgetram.
Yrkande

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist
(M) och Sercan Eren (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Liberalernas respektive Moderaternas budget framlagda i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer förvaltningens förslag mot
avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Örebro Läns Fotbollsförbund 350 000
kronor för år 2022.
2. Bidraget tas ur Kulturnämndens befintliga budgetram.
Reservation

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

§ 11 Beslut: Bidrag till studieförbunden 2022
Ärendenummer: Km 365/2021
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman på
5 334 500 kr fördelas mellan de olika studieförbunden genom en
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fördelningsmodell som utgår från ett grundbidrag, antal studietimmar samt
antal målgruppstimmar.
Under 2020 inkom Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) med ett brev det
framgick en önskan att Örebro kommun inte skulle använda 2020 års statistik
som grund för fördelning av bidrag på grund av coronapandemin.
Kulturnämnden beslutade att bidraget för 2022 års verksamhet som vanligtvis
skulle baseras på 2020 års statistik istället skulle baseras på 2019 års statistik
(Km 200/2020).
Nio av tio studieförbund har via ÖLBF lämnat in justerad statistik för 2017 –
2019 (Km 82/2021 och Km 294/2021). Utöver det har Kulturens
Bildningsförbund lämnat in ytterligare justerad statistik från 2015 – 2019
gällande felaktigt schablonmässigt rapporterad verksamhet i Kulturens regi
som framkom efter en visselblåsning. (Km 401/2021).
Detta innebär att 2019 år statistik som Örebro kommun har som grund för
fördelning för 2022 har justerats utifrån inlämnade uppgifter, vilket gör att det
blir en annat utfall än för innevarande år, vilket innebär en förändrad
fördelning mellan studieförbunden.
Beslutsunderlag

- Inkomna ansökningar och bilagor om bidrag till studieförbunden 2022 (Km
365/2021)
- Fördelning studieförbund 2022 (Km 365/2021)
- Justerad statistik (Km 294/2021 och Km 401/2021)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden beslutar att studieförbunden beviljas bidrag på totalt
5 334 500 kr för 2022 enligt förvaltningens förslag på fördelning.
2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för bidrag till studieförbunden.
Nämndens behandling

Erik Röjare (S) och Lena Ryö (S) anmäler jäv i ärendet.
Yrkande

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist
(M), Sercan Eren (M), Tore Mellberg (V), Nadia Abdellah (V) och Joakim
Sjögren (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för respektive
partis egen budget.
Proposition

Ordförande Lennart Bondeson (KD) ställer avslagsyrkandena under
proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
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1. Kulturnämnden beslutar att studieförbunden beviljas bidrag på totalt
5 334 500 kr för 2022 enligt förvaltningens förslag på fördelning.
2. Medlen tas ur den befintliga budgeten för bidrag till studieförbunden.
Erik Röjare (S) och Lena Ryö (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist
(M), Sercan Eren (M), Tore Mellberg (V), Nadia Abdellah (V) och Joakim
Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 12 Beslut: Kulturföreningsbidrag 2022
Ärendenummer: Km 366/2021
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Kulturföreningsbidraget ges till föreningar som berikar utvecklingen av
kulturlivet i Örebro kommun. Totalt har 29 föreningar sökt
kulturföreningsbidrag för 2022 års verksamhet. Nio av dessa föreningar erhöll
inte kulturföreningsbidrag under innevarande 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 alla sökande föreningar som
tidigare ej erhållit kulturföreningsbidrag.
Två föreningar som erhöll Kulturföreningsbidrag 2021 har inte sökt bidrag för
2022. Det gäller Örebro Folkdansgille och Föreningen Galleri Black Door. De
erhöll tillsammans ett bidrag på 37 400 kr. Den summan föreslås fördelas till
Föreningen Spelrum Örebro som söker 50 tkr.
Beslutsunderlag

- Inkomna ansökningar och bilagor om Kulturföreningsbidrag 2022 (Km
366/2021)
- Förvaltningens förslag på fördelning av Kulturföreningsbidrag 2022 (Km
366/2021)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturföreningsbidraget 2022 fördelas enligt förvaltningens förslag.
2. Medlen tas ur den befintliga budgeten inom Allmänkultur.
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3. Kulturnämnden beviljar ettårigt avtal till Teater Martin Mutter.
Nämndens behandling

Lena Ryö (S) anmäler jäv i ärendet.
Yrkande

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist
(M), Sercan Eren (M) och Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag till förmån för
respektive partis egen budget framlagd i Kommunfullmäktige.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturföreningsbidraget 2022 fördelas enligt förvaltningens förslag.
2. Medlen tas ur den befintliga budgeten inom Allmänkultur.
3. Kulturnämnden beviljar ettårigt avtal till Teater Martin Mutter.
Lena Ryö (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Tore Mellberg (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Börje Ström (L), Hossein Azeri (M), Gun Kornblad (M), Eva Hesse Almqvist
(M), Sercan Eren (M) och Joakim Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 13 Beslut: Hyresavtal Nya Teatern
Ärendenummer: Km 339/2020
Handläggare: Josiane Saade, Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

I juni 2021 beslutade Kulturnämnden att inte ingå i ett nytt hyreskontrakt med
en ny fastighetsägare gällande Nya Teaterns verksamhet. Kulturnämnden
beslutade också att inte förlänga hyreskontraktet med ÖBO gällande
fastigheten Källan 10, Röda Kvarn då det inte är förenligt med
likställighetsprincipen (Km 339/2020).
I nästa fas föreslår förvaltningen att fasa ut hyresbidraget till Nya Teatern om
1 286 580 kr. Förslaget är en treårig utfasning av hyresbidraget från och med
2023 till 2025:
2023: 800 tkr
2024: 400 tkr
2025: 86 580 kr
2026: 0 kr
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Förslaget innebär att Nya Teatern, utöver ett verksamhetsbidrag tilldelas de
ovanstående summorna för varje år.
Förslaget innebär att Kulturnämnden frångår det undantag som
hyresförhållandet med Nya Teatern har inneburit de senaste 19 åren. Alla
föreningar som söker de bidrag som ligger under Kulturnämndens
ansvarsområde har samma villkor från och med 2026.
Beslutsunderlag

Hyreskontrakt för lokal (Km 393/2011)
Hyreskontrakt Nya Teatern (Km 154/2017)
Nya Teatern, Storgatan 21, historik lokalen (Km 339/2020)
Inventeringslista Nya Teatern (Km 339/2020)
Beslut hyresavtal Nya Teatern (Km 339/2020), Kulturnämnden (202106-17 Km § 89)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden fasar ut bidraget på 1 286 580kr till Nya Teatern.
2. En utfasning på tre år av det nuvarande hyresbidraget genomförs till Nya
Teatern enligt förslaget från och med 2023 – 2025.
3. Kulturnämnden betalar från och med 2026 inte ut ett separat hyresbidrag till
Nya Teatern.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden fasar ut bidraget på 1 286 580kr till Nya Teatern.
2. En utfasning på tre år av det nuvarande hyresbidraget genomförs till Nya
Teatern enligt förslaget från och med 2023 – 2025.
3. Kulturnämnden betalar från och med 2026 inte ut ett separat hyresbidrag till
Nya Teatern.

§ 14 Beslut: Ändring av prissumma - Kulturpriset till Hjalmar
Bergmans minne
Ärendenummer: Km 578/2021
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

De senaste åren har Kulturpriset till den person som under lång tid gjort
värdefulla insatser inom kulturområdet delats ut på den årliga Örebrogalan.
När prisutdelningen har skett i samband med Örebrogalan har pristagaren
utöver prissumman även fått en skulptur i massiv gjuten brons av
örebrokonstnären Anneli Linder.
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Eftersom prisutdelningen inte kommer äga rum i samband med galan framöver
föreslår därför förvaltningen att prissumman för Kulturpriset till Hjalmar
Bergmans minne till den person som under lång tid gjort värdefulla insatser
inom kulturområdet ska öka med 5 tkr, från 20 tkr till 25 tkr. En ökning av
prissumman sätter priset i samma nivå som Millencolin Music Prize, vilket är
det andra större priset som delas ut av Kulturnämnden.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden ökar prissumman för Kulturpriset till Hjalmar Bergmans
minne till en person som under lång tid gjort värdefulla insatser inom
kulturområdet till 25 tkr.
2. Medlen tas ur Allmänkulturs befintliga budget.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden ökar prissumman för Kulturpriset till Hjalmar Bergmans
minne till en person som under lång tid gjort värdefulla insatser inom
kulturområdet till 25 tkr.
2. Medlen tas ur Allmänkulturs befintliga budget.

§ 15 Beredning: Kulturprojektbidrag, Fröjdans, Dansfestival
Raande Vo
Ärendenummer: Km 544/2021
Handläggare: Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Föreningen Fröjdans söker 300 tkr för Dansfestival Raande Vo under 2022.
Festivalen är en hyllning till koreografen Lena Josefsson som gick bort förra
året. Fröjdans vill att projektet ska vara en manifestation för dansen i länet.
Projektet syftar till att lyfta Lena Josefssons gärning men även bidra till den
professionella dansen i länet. Från ett konstnärligt perspektiv syftar projektet
till att undersöka vilken form av meningsskapande Lena Josefssons uttryck och
metoder skulle ha idag.
Under nästa år påbörjas arbetet med att repetera två de föreställningar som
ingår i dansfestivalen. Det gäller ”Ett paradis trängt” som ges på Hjalmar
Bergmanteatern 10 – 11 september och ”Distant light” som ges på Örebro
Konserthus den 7 september. Våren inleds med att de involverade dansarna
har en första workshop i januari.
Förvaltningen föreslår ett beviljade på 120 tkr. Dels för att budgeten för
Kulturprojektbidrag på 500 tkr inte bedöms kunna belastas för mycket för ett
enskilt projekt, dels för att projektet har möjlighet att skala ner ambitionerna
och förhoppningsvis kunna arbeta långsiktigt för att skala upp aktiviteterna på
sikt.
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Beslutsunderlag

- Ansökan om kulturprojektbidrag för projektet ”Dansfestival Raande Vo” Km
544/2021 (2021-11-09)
- Kulturprojektbidrag – Fröjdans, ”Dansfestival till minne av Lena Josefsson”
Km 368/2021.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 16 Beredning: Remiss - Strategi för utveckling av
Hjälmaren som rekreationsområde
Ärendenummer: Km 497/2021
Handläggare: Karl Jensen
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har tagit emot remissversion av Strategi för utveckling av
Hjälmaren som rekreationsområde.
Syftet är att skapa en sammantagen bild av Örebro kommuns ambition för hur
Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer attraktivt som rekreationsområde
för både kommuninvånare och besökare.
Beslutsunderlag

Remissversion av Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde
(2021-09-30)
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Remissvar på remissversion av Strategi för utveckling av Hjälmaren som
rekreationsområde antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad
för vidare hantering.

§ 17 Information: Uppföljning av kulturprojekt delegation
2021
Ärendenummer: Km 34/2021
Handläggare: Josiane Saade
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Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om delegerade beslut av kulturprojektbidrag under 2021.
Beslutsunderlag

Sammanställning kulturprojektbidrag delegation 2021, 2022-01-18
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 18 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Information om att det blir en digital nämnd även i februari.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

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

Karin Beckman ger nämnden en sammanfattning av 2021 års verksamhet i
Kulturkvarteret.
2021 var året då huset blev färdigbyggt och verksamheterna med ca 150
medarbetare, hundratals instrument och konstverk och tusentals böcker
flyttade in.
I slutet av juli öppnade Stadsbiblioteket och i augusti slog Kulturbistron upp
portarna för första gången. Örebro konsthall premiäröppnade i Riksbankshuset
i augusti.
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I våras startade ett omfattande trygghetsarbete där vi samarbetar med
kommunens säkerhetsavdelning och Örebro universitet.
En helt ny driftsorganisation med 13 nya medarbetare (övertagit 3 tjänster från
kulturskola och bibliotek) med ansvar för teknik, vaktmästeri,
programproduktion, kommunikation, värdskap med mera.
Hittills 255.000 besökare, alla från förste vice talman Åsa Lindestam
och hiphoplegendaren Buddha Stretch till hittills över hälften av Örebros
förskoleklasser.
Den 4 september inleddes invigningsåret med Live at Heart och besök av
kulturminister Amanda Lindh. Sedan dess har vi haft ett
invigningsarrangemang i månaden.
Över 100 visningar av huset, cirka 170 arrangemang med externa aktörer varav
de flesta inom föreningslivet. 30 större arrangemang av och med våra fasta
verksamheter samt två musikfestivaler, två bokmässor, en fashion show och
flera utställningar. Alla utifrån rådande och varierande restriktioner.
Utöver svenska har det funnits program på arabiska, somaliska, finska,
engelska, spanska och svenskt teckenspråk. Konsthallen, Kulturskolan,
Karolinska gymnasiet och Stadsbiblioteket har också haft mängder av mindre
arrangemang inom den ordinarie verksamheten.
Två priser har delats ut i huset; Nerikes Allehandas kulturpris samt Örebro
kommuns byggnadspris.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 20 Information: Genomlysning av studieförbund i
uppdrag av Folkbildningsrådet
Handläggare: Cecilia Lönn Elgstrand, Marie Karlsson
Ärendebeskrivning

Cecilia Lönn Elgstrand och Marie Karlsson från Örebro läns bildningsförbund
informerar nämnden om studieförbundens interngranskning som genomförts
på uppdrag av Folkbildningsrådet.
Folkbildningsrådet har skärpt kraven på studieförbundens kontrollverksamhet
och granskning har genomförts av verksamhet som rapporterats för 2017-2019
vilket har lett till strykningar i hela landet. Ingenting i granskningen har lett till
polisanmälan. Studiefrämjandet står för den största andelen strykningar och har
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jobbat på ett annat sätt än övriga. Inga siffror går att jämföra förbunden
emellan.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 21 Information: Säker informationshantering för nämnder
Handläggare: Tobias Ander
Ärendebeskrivning

Informationssäkerhetsstrateg Tobias Ander informerar nämnden om säker
informationshantering bland annat utifrån statliga myndigheters bild, att kunna
lita på informationshanteringen i verksamheten och mål med
informationssäkerhet. Information om författningar som ställer krav på en
strukturerad och säker informationshantering, intern mätning, digitaliseringens
utveckling under coronapandemin samt hur vi tar ansvar för området.
Beslutsunderlag

Handbok - säker informationshantering för nämnder, 2021-09-15
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 22 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Fokus utifrån corona och hur vi som kommun ska kunna
säkerställa personalbemanning och säkra tjänster.
Arbete kring årsberättelse och verksamhetsplan med budget samt planering i
förvaltningen för att kunna verkställa nya delar utöver grunduppdraget.

19 (22)

ÖREBRO

Protokoll

Framtagande av plan för kultur och fritid kring hantering av nya nämnd- och
förvaltningsorganisation, i takt med den kommunövergripande utvecklingen.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

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

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Verksamhetschef för allmänkultur Elisabeth Magnusson informerar
utifrån Coronarestriktioner. Covidpass för alla över 18 år på Bio Roxy som ska
gå på offentliga filmvisningar samt avstånd mellan sällskap.
38 besökare åt gången på plats i konsthallens utställningslokal. Uthyrningar för
privata bokningar endast 20 personer. Dansscen Örebro - föreställningen
Twisted feet på Hjalmar Bergmanteatern torsdag 10/2. Under våren följer och
rapporterar P4 Örebro och NA kring arbetet som sker inför OPENART 2022.
Radio Örebro planerar för en längre dokumentär om arbetet med
utställningen. OPENART-teamet arbetar på med planeringen och har inlett
många samarbeten. Vernissage på Örebro Konsthall för utställningen
STRETCH THE LIVING av konstnären Sophie Veijrich. Under
utställningen genomförs ett antal programpunkter som är kopplade till
utställningen. Pågår fram till den 13/3. I dagarna publiceras
två rekryteringsannonser, en konstintendent som ska stärka upp arbetet med
1%-konsten samt en kommunikatörstjänst.
Verksamhetschef för Fritid ungdom Ulf Lindin informerar om pågående
arbete med att driva en Coronasäker verksamhet som fungerar så bra som
möjligt. Rekrytering av ny fritidsgårdschef till Varberga och Oxhagen blir
förhoppningsvis klar denna vecka. Möte om Örebro kommuns införande av
GVI strategi (Gruppvålds intervention) som är ett samarbete mellan polis,
kriminalvård, kommunen och länsstyrelsen och som fokuserar på gruppen som
står för grovt och dödligt våld. Lokalsamhället och civilsamhället viktiga i
strategin för de som vill lämna eller inte närma sig kriminella miljöer. Men
också i kommunikation med allmänheten. Mötet är en start till dialog om hur
vi kan samverka i Örebro kring det.
Verksamhetschef för kulturskola och bibliotek Lars Hilmersson informerar om
ny enhetschef Maria Gille som är på plats. Ny socionomen börjar den här
veckan. Efter två turbulenta år har vi ny- och omstart. Utifrån Corona är det
inga direkta restriktioner i den löpande verksamheten mer än det som klassas
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som offentlig tillställningar. Beredskap finns för digitala evenemang där det är
möjligt.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 636/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 211208-220112 anmäls till nämnden via
Meetings.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut perioden 211208–220112
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 25 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 637/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll samverkan, 2022-01-10,
Postlista Kn 211208-220112
Beslut Kommunfullmäktige 2021-09-22 § 252
Programplan med budget 2022 samhällsbyggnad
Information gällande ersättning för förlorad pensionsförmån pga. politiskt
uppdrag som fritidspolitiker, 2022-01-12
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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 4, Km 10/2022
Kulturnämnden:2022-01-18
Verksamhetsplan med budget 2022

Örebro kommun
18 jan 2022

Moderaterna yrkar avslag på förvaltnings förslag ”Verksamhetsplan med

budget 2022” och reserverar sig mot förslaget till förmån för Moderaternas
budget 2022 framlagd i kommunfullmäktige för Örebro kommun.
För Moderaternas grupp i Kulturnämnden,
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist(M)
Sercan Eren(M)

Kulturnämnden 2022-01-18

YRKANDE/RESERVATION
Ärende 4

Km 10/2021

Liberalerna yrkar avslag på förvaltningens förslag ”Verksamhetsplan med budget 2022” till
förmån för Liberal rambudget med vision och mål för framtiden, framlagd och debatterad i
kommunfullmäktige 2021-10-19,20.
Liberalernas förslag till budget och styrning vill ge riktning mot ett bättre Örebro med mer valfrihet
och egenmakt. För oss är det viktigt att varje människa får möjligheter att forma sitt liv med
likvärdiga rättigheter men också skyldigheter. Politiken ska riva så många hinder som möjligt för att
människor ska nå egenmakt. Medkänsla, ansvar och solidaritet är en självklarhet. Ska vi bygga tillit
och gemenskap i samhället måste vi ta ansvar för fler än oss själva. Vi måste ständigt påminna
politik och organisation om vem som är till för vem. Makt och ansvar måste flyttas längst ut i
verksamheterna så att beslut fattas av dem med kompetens.
Liberalerna vill betona kulturens stora betydelse för Örebroarna och vill värna kulturnämndens
kärnverksamheter. Vi satsar på kultur för att vi vet att det direkt har konsekvenser för hälsa och
utveckling. Men kultur stärker också välbefinnandet, bidrar till livskvalitet och ger en känsla av
sammanhang.
Vi frigör resurser till kulturen genom att effektivisera central förvaltning kraftigt, likaså chefsled och
organisation. Därför kan Liberalernas budget förstärka kulturnämndens ram med 3,9 mnkr 2022.
Med dessa utökade resurser vill Liberalerna bland annat
- Korta köerna till Kulturskolan
Örebro kulturskola är en av landets bästa men har långa köer till sina ämneskurser. 1600 barn står
i kö och får vänta flera år på att lära sig spela eller dansa. Liberalerna vill anställa fler pedagoger
så barn får undervisning, särskilt där köerna är längst. Kulturskolans driftbidrag måste därför öka.
Anledningen till att denna situation har uppstått är årliga effektiviseringar och uteblivna generella
uppräkningar. Bristen på uppräkning har påpekats från förvaltningen varje årsredovisning. En
effekt utöver att barn inte får möjlighet att börja i den kurs de önskar är möjligheten till långsiktig
planering som påverkar både kostnadseffektivitet och uppfyllelse av hållbarhetsmålen.
- Bygga ut El Sistemas musikundervisning
El Sistema är musikundervisning på lågstadiet och bedrivs i några de stora bostadsområdena.
Barn som aldrig annars skulle få pröva att spela instrument får här möjlighet. Undervisningen sker
på skoltid och är gratis. Fler barn behöver få tillgång till denna undervisning. Av de ca 325 elever
som är med i verksamheten från förskoleklass till åk 3 i Brickebacken och Haga får alla sång och
rytmik, ett 50-tal får instrumenttalundervisning. För att El Sistema ska kunna utvecklas måste
ramen ökas, samordningsfunktion förbättras och lokalfrågan i Haga lösas. Som det är nu har de
inga egna ändamålsenliga lokaler där.

Sid 1 av 3

- Öka stödet till kulturföreningar och studieförbund
Ett gott samhälle byggs upp underifrån. Civilsamhället bidrar till att stärka demokratin. Men inte
bara det, civilsamhället är i själva verket, demokratins ursprung och förutsättning. Därför är det en
viktig grogrund för kulturens utveckling. Civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund bidrar till
att öka människors livskvalitet och frigör deras skaparkraft. Därför ska de värnas och få ett utökat
stöd med hållbara förutsättningar. 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.
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

Bilaga: Kulturavsnitt i Liberal rambudget 2022
Kultur
Ett starkt kulturliv är förutsättningen för ett gott samhälle. En livskraftig kulturmiljö är en viktig faktor för
samhällets utveckling och möjligheter att attrahera människor och näringsliv. Kulturen är samhällets
intellektuella infrastruktur. Den ger människor verktyg att förstå, ifrågasätta, påverka och se sig själva och
samhället ur nya perspektiv. Men kultur stärker också välbefinnandet, bidrar till livskvalitet och ger en
känsla av sammanhang. Det är därför ett levande kulturliv är så viktigt för liberaler. Hos människor
som skapar själv eller tar del av kultur föds inspiration, kreativitet och nya idéer. Örebro är en fantastisk
kommun och förtjänar ett rikt kulturliv.
Liberal kulturpolitik
Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Därför ska den konstnärliga friheten värnas och
vara fri från politisk styrning. 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.
Kulturföreningar och studieförbund
Ett gott samhälle byggs upp underifrån. Civilsamhället bidrar till att stärka demokratin. Men inte bara det,
civilsamhället är i själva verket, demokratins ursprung och förutsättning. Därför är det en viktig grogrund
för kulturens utveckling. Civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund bidrar till att öka människors
livskvalitet och frigör deras skaparkraft. Därför ska de värnas och få ett utökat stöd med hållbara
förutsättningar. 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.
Kulturcheck
Fler barn och unga måste få möjlighet att utöva olika former av kultur. Liberalerna vill utreda införandet av
en kulturcheck för barn och unga 6-15 år och avsätter medel för att börja utreda möjligheter och
svårigheter. Kulturchecken är ett bidrag för att börja spela, dansa eller sjunga genom olika kulturanordnare.
Korta köerna till Kulturskolan
Örebro kulturskola är en av landets bästa men har långa köer till sina ämneskurser. 1600 barn står i kö och
får vänta flera år på att lära sig spela eller dansa. Liberalerna vill anställa fler pedagoger så barn får
undervisning, särskilt där köerna är längst. Kulturskolans driftbidrag måste därför öka.
Sid 2 av 3

Bygg ut El Sistemas musikundervisning
El Sistema är musikundervisning på lågstadiet och bedrivs i några de stora bostadsområdena. Barn som
aldrig annars skulle få pröva att spela instrument får här möjlighet. Undervisningen sker på skoltid och är
gratis. Fler barn behöver få tillgång till denna undervisning.
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. Därför är inte tillfredsställande att knappt en procent av Örebro läns
arbetsplatser är idag kulturella och kreativa näringar vilket är lägre andel än i många andra delar av landet.
Därför bör en utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar tas fram för att förbättra
förutsättningarna för entreprenörer. Detta bör ske på initiativ av Örebro Kommun och Region Örebro Län
men i samarbete med branschen
Biblioteken
Biblioteken är demokratins hjärta och en skattkammare. De är en viktig källa för bildning. Därför ska de
värnas och utvecklas. Oroande signaler finns att 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.
Skolbibliotek
Särskild uppmärksamhet ska 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.
Open Art
Konstbiennalen OpenArt måste värnas som en arena för den fria nutida konsten. Liberalerna vill att
kommunen stödjer OpenArt i sin nuvarande form men att biennalen vid lämplig tidpunkt övertas av en
annan bra utförare än det offentliga.
Samarbete med Länsmuseét
Liberalerna vill att vi utvecklar och formaliserar ett samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro
Län så vi tillsammans kan utveckla museét. Örebro är en stor stad och regionens centrum men saknar ett
eget stads och konstmuseum. Med gemensam kraft kan vi skapa en större helhet och dela kostnader. En
ansvarsfördelning likt den för Länsmusiken och Länsteatern kunde prövas.
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, bildningsverksamhet och digitalt kulturutbud. Det har en avgörande betydelse för val av
boendeort och utveckling av bygder. Liberalerna har skapat utrymme för stimulansmedel för ökad kultur på
landsbygden.
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G

Vänsterpartiet
Örebro

2022-01-18

Yrkande/reservation
Verksamhetsplan 2022
Vänsterpartiet yrkar avslag på majoritetens verksamhetsplan och budget till förmån för
Vänsterpartiets egen budget för Örebro kommun. I Vänsterpartiets budget finns inga nedskärningar
inom kulturområdet och därigenom inga inskränkningar på bibliotekens öppettider.
Vänsterpartiet anser att kulturen är en av de stora delarna för en fungerande demokrati och vill satsa
mer på bland annat de studieförbund som är verksamma i Örebro kommun
Om detta yrkande inte får genomslag, reserverar Vänsterpartiet sig mot majoritetens förslag till
verksamhetsplan och budget och hänvisar till Vänsterpartiets egen budget för Örebro kommun.
För Vänsterpartiet, Örebro

Tore Mellberg, V

M
-

Liberalerna
Kulturnämnden 2022-01-18

YRKANDE/RESERVATION
Ärende 10

Km 516/2021

Liberalerna och Moderaterna yrkar avslag på förvaltningens förslag ”Ansökan
Örebroandan 2022” 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

Avslagsyrkande och reservation

Ärende 10, Km 366/2021
Kulturnämnden:2022-01-18
Kulturföreningsbidrag 2022

Örebro kommun
18 jan 2022

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)

Liberalerna
Kulturnämnden 2022-01-18

YRKANDE/RESERVATION
Ärende 11

Km 365/2021

Liberalerna yrkar avslag på förvaltningens förslag ”Bidrag till Studieförbunden
2022” 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. Civilsamhällets studieförbund bidrar till att öka människors
livskvalitet och frigör deras skaparkraft. Därför ska de värnas och få ett utökat stöd
med hållbara förutsättningar.
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

Avslagsyrkande och reservation

Ärende 11, Km 365/2021
Kulturnämnden: 2022-01-18
Bidrag till studieförbunden 2022

Örebro kommun
18 jan 2022

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)

Örebro den 18 januari 2022
Kulturnämnden

Yrkande/Reservation
Km 365/2021

§ 11 Yrkande gällande Bidrag till
studieförbunden 2022
Studieförbunden utgör en betydande del av civilsamhället och är
en viktig pelare för att upprätthålla demokrati och skapa
meningsfullhet för Örebro kommuns invånare. Vänsterpartiet
anser att stödet till studieförbundens verksamheter behöver
utökas.

Vänsterpartiet yrkar därför:
Att

avslå att-sats 1 ”Kulturnämnden beslutar att
studieförbunden beviljas bidrag på totalt 5 334 500 kr
för 2022 enligt förvaltningens förslag på fördelning” till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.

Om ovanstående yrkande faller, gäller det här yrkandet som en
reservation.
För Vänsterpartiet
Tore Mellberg

Liberalerna
Kulturnämnden 2022-01-18

YRKANDE/RESERVATION
Ärende 12

Km 366/2021

Liberalerna yrkar avslag på förvaltningens förslag ”Kulturföreningsbidrag
2022” till förmån för Liberal rambudget med vision och mål för framtiden,
framlagd och debatterad i kommunfullmäktige 2021-10-19,20.
Liberalerna vill betona kulturens stora betydelse för Örebroarna och vill värna
kulturnämndens kärnverksamheter där kulturföreningarna har hög prioritet.
Civilsamhällets kulturföreningar bidrar till att öka människors livskvalitet och frigör
deras skaparkraft. Därför ska de värnas och få ett utökat stöd med hållbara
förutsättningar.

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

