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§ 69 Beslut: Revidering av biblioteksplan
Ärendenummer: Km 483/2021
Handläggare: Lars Hilmersson, Kim Lindberg
Ärendebeskrivning

Biblioteksplanen är ett politiskt kommunövergripande styrdokument för
biblioteksverksamhet med kommunal huvudman och regleras i bibliotekslagen.
Det förslag till revidering som tagits fram är en mindre uppdatering och
modernisering av 2017 års plan med avsikten att ett nytt uppdrag ska tas fram
för en mer genomgripande revidering i nästa steg.
En remissversion av reviderad biblioteksplan har skickats för påsyn av övriga
nämnder i Örebro kommun. Det samlade resultatet av remissvaren är att den
reviderade biblioteksplanen tillstyrks av samtliga åtta svarande nämnder. Det
har inkommit några förslag till ändringar i texten som beaktats och i några fall
ändrats i biblioteksplanen.
Förvaltningen föreslår att den reviderade biblioteksplanen för Örebro kommun
antas.
Beslutsunderlag

Remissversion, Örebro kommuns biblioteksplan 2021, Ks 1229/2021
Biblioteksplan 2017, Ks 395/2017
Uppdragsdirektiv, biblioteksplan, Kn 483/2021
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden antar reviderad biblioteksplan för Örebro kommun.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden antar reviderad biblioteksplan för Örebro kommun.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Joakim Sjögren (SD) deltar inte i beslutet.
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§ 70 Beslut: Bidragsöversyn
Ärendenummer: Km 153/2020
Handläggare: Thomas Eek, Josiane Saade
Ärendebeskrivning

Utifrån de åtaganden som nämnden beslutade om i verksamhetsplan 2020 har
en bidragsöversyn genomförts. En ny bidragsmodell har arbetats fram med
förslag till bidragsgivning till olika typer av kulturverksamhet samt till
studieförbund. Det finns även tydligare kopplingar mellan bidragsgivningen
och styrdokument och program inom Örebro kommun.
Förslaget är att skicka ut remissen för påsyn till övriga instanser med sista
svarsdag den 31 augusti 2022.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppdragsdirektiv, Bidragsöversyn, Kultur och Fritid
Remissmissiv, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens
föreningsbidrag
Sändlista, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens
föreningsbidrag
Utredningen, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag
(2022-03-25)
Allmänna villkor - Bidrag till ideella föreningar inom Kultur- och
Fritidsnämnden
Allmänna villkor – Bidrag till studieförbunden
Hållbarhetskriterier för Kultur- och Fritidsnämndens bidragsgivning
Villkor – Bidrag till kulturverksamhet
Villkor – Bidrag till kulturell infrastruktur
Villkor – Bidrag till kulturarrangemang eller kulturaktivitet
Villkor – Studieförbundsbidrag

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden godkänner remissförslaget för bidragsöversynen och skickar
denna på remiss för påsyn av övriga instanser inom kommunen och
civilsamhället med sista svarsdag den 31 augusti 2022.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden godkänner remissförslaget för bidragsöversynen och skickar
denna på remiss för påsyn av övriga instanser inom kommunen och
civilsamhället med sista svarsdag den 31 augusti 2022.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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