
Kallelse 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Sammanträde med: 

Kulturnämnd 

Sammanträdesdatum: 2020-05-14 

Tid: kl. 10:00-12:00 

Plats: Konferensrum  Eken, Eklundavägen 1

(S), (C), (KD) i Linden

(M), (L), (MP) i Boken, Eklundavägen 2

(SD) i Persiljan, Eklundavägen 1.

 
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren. 
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. 

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 

Ledamöter kallas Ersättare underrättas 
Torbjörn Ahlin (C), ordförande 
Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande 
Monika Aune (MP), 2:e vice ordförande 
Gert Stark (S) 
Camilla Sörman (S) 
Malin Silén (KD) 
Martin Hårsmar (M) 
Eva Leitzler (M) 
Pernilla Marberg (SD) 

Inga-Britt Ritzman (S) 
Nils-Erik Pettersson (S) 
Gunilla Pihlblad (S) 
Gunn Öjebrandt (KD) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Emelie McQuillan (M) 
Berry Käller (M) 
Birgitta Borg (L) 
Bo Ammer (SD) 
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Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Per Marcussonpå
Per.marcusson@regionorebrolan.se.

Kulturnämndens möte den 14 maj 2020 kommer att äga rum i Eken,
Eklundavägen 1. Mot bakgrund av rådande pandemi, och det beslut som
regionfullmäktige har fattat om möjlighet till distansmöten i fullmäktige, styrelse
och i nämnder, kommer vi att prova möjligheten att delta i mötet på distans.
Ledamöterna kommer att i mail få instruktioner om hur distansmötet går till.
Redan nu kan dock följande nämnas. Det är inte möjligt att via plattan delta i
distansmötet samtidigt som plattan används för att läsa handlingarna. Det
bästa är därför att distansdeltagande ledamot deltar genom att använda en
egen dator, och att handlingarna läses i Meetings+ i plattan. Om
distansdeltagare inte kan ordna tillgång till dator uppkopplad på nätet, får
handlingsfrågan lösas genom pappershandlingar, men det är en möjlighet som
av flera skäl bara ska användas undantagsvis. Vidare bör distansdeltagare
också ordna med hörlurar med mikrofon. Det ger bättre ljudkvalitet för
mötesdeltagarna.
Tänk också på att inga utomstående ska ha möjlighet att ta del av
distansmötet, ordna därför en avskild arbetsplats för mötets genomförande.
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1. Val av justerare 
  Föredragande:   

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 
  
att   jämte ordföranden utse Monica Aune (MP) till justerare av nämndens protokoll med 
Martin Hårsmar (M) som ersättare. 
  
Protokollet ska vara justerat senast 28 maj. 
 
 

2. Stöd och åtgärdspaket till kulturaktörer och civilsamhälle 
 Diarienummer: 20RS3758 Föredragande:   

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att mot bakgrund av den pågående pandemin anta stödpaket 1-9 till kulturaktörer och 
civilsamhället. Stödpaketens närmare innebörd framgår av ärendebeskrivning och redovisas 
i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Länets kulturaktörer och civilsamhälle påverkas starkt till följd av Coronaviruset. 
Verksamhet kan behöva ställas in, flyttas fram och ställas om. För att länets kulturella 
infrastruktur och civilsamhälle ska fortsätta att fungera krävs stöd och åtgärder från Region 
Örebro län. Därför har området kultur och ideell sektor, i uppdrag av kulturnämnden, tagit 
fram nio stöd och åtgärdspaket till kulturaktörer och civilsamhälle i Örebro län. 
 
Stöd och åtgärdspaketen berör 
- bidrag till studieförbunden 2022 baseras ej på verksamhet 2020 
- mottagare av dans- och filmstöd 
- mottagare av utvecklingsmedel kultur 
- aktörer inom kultursamverkansmodellen och som får regionala verksamhetsmedel kultur 
- särskild satsning på professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar 
- särskild satsning på Mikrofonden och sociala företag 
- sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer 
- föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag 
- mottagare av Ung peng-stipendium 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM Kulturnämnden 2020-05-14 Stöd och åtgärdspaket till kulturaktörer 

och civilsamhälle 
 Stödpaket 1: bidrag till studieförbunden 2022 baseras ej på verksamhet 2020 
 Stödpaket 2, dans- och filmstöd 
 Stödpaket 3, utvecklingsmedel kultur 2020 
 Stödpaket 4, kultursamverkansmodell och regionala verksamhetsmedel kultur 
 Stödpaket 5, särskild satsning på professionella kulturskapare och kulturella kreativa 

näringar 
 Stödpaket 6, särskild satsning på Mikrofonden och sociala företag 
 Stödpaket 7, sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer 
 Stödpaket 8, för föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag 
 Stödpaket 9, för mottagare av Ung peng-stipendium 
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3. Anmälnings- och meddelandeärenden till kulturnämnden 14 maj 2020 
 Diarienummer: 19RS10112 Föredragande:   

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
20RS2890, Delegationsbeslut Filmprodsuktionsstöd Malin vs The Herminator 
20RS2884, Delegationsbeslut Filmproduktionsstöd Growth 
20RS2886, Delegationsbeslut Filmproduktionsstöd Grupp 222 
20RS2889, Delegationsbeslut Filmproduktionsstöd Liljekonvaljhuset 
20RS2267, Delegationsbeslut Dansproduktionsstöd Ellinor Ljungkvist 
20RS2266, Delegationsbeslut Dansproduktionsstöd Hälsa på! 
20RS2841, Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Skrivarverkstad på Tegelbruket 
20RS2880, Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Viva Språk – Pinos dagbok 
20RS2883, Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Översättning av 
informationsmaterial på tre nationella minoritetsspråk 
 
Meddelandeärenden: 
20RS3768, Skrivelser från Örebro läns bildningsförbund 
20RS4375 Förslag till regionalt krispaket för kulturen 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM kulturnämnden 2020-05-14, anmälnings- och meddelandeärenden 
 Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Skrivarverkstad på Tegelbruket 
 Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Viva Språk – Pinos dagbok 
 Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Översättning av informationsmaterial 

på tre nationella minoritetsspråk 
 Delegationsbeslut_Filmprodsuktionsstöd_Malin vs The Herminator 
 Delegationsbeslut_Filmproduktionsstöd_Growth 
 Delegationsbeslut_Filmproduktionsstöd_Grupp222 
 Delegationsbeslut_Filmproduktionsstöd_Liljekonvaljhuset 
 DelegationsbeslutEllinor 
 DelegationsbeslutHälsapå 
 Skrivelse från Örebro läns bildningsförbund 
 Förslag till regionalt krispaket för kulturen 
 
 

4. Information 
  Föredragande:   

Sammanfattning 
Beredningsuppdrag föreningsmedel, riktlinjer och modeller 
Mona Hedfeldt/Linda Adolphson 
  
Ekonomiredovisning  
Annelie Baier 
  
Avtalsutformning - samverkansmodellen 
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Lena Adem 
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Stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle 

20RS3758 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Kultur och ideell sektor, Katarina Strömgren Sandh 
Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson 

2020-05-14 Dnr: 20RS3758 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Kulturnämnden 

 

 

 

Stöd och åtgärdspaket till kulturaktörer och civilsamhälle 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   mot bakgrund av den pågående pandemin anta stödpaket 1-9 till kulturaktörer och 
civilsamhället.  Stödpaketens närmare innebörd framgår av ärendebeskrivning och 
redovisas i ärendet. 

Sammanfattning 
Länets kulturaktörer och civilsamhälle påverkas starkt till följd av Coronaviruset. 
Verksamhet kan behöva ställas in, flyttas fram och ställas om. För att länets kulturella 
infrastruktur och civilsamhälle ska fortsätta att fungera krävs stöd och åtgärder från 
Region Örebro län. Därför har området kultur och ideell sektor, i uppdrag av 
kulturnämnden, tagit fram nio stöd och åtgärdspaket till kulturaktörer och 
civilsamhälle i Örebro län.  
 
Stöd och åtgärdspaketen berör  
- bidrag till studieförbunden 2022 baseras ej på verksamhet 2020 
- mottagare av dans- och filmstöd  
- mottagare av utvecklingsmedel kultur 
- aktörer inom kultursamverkansmodellen och som får regionala verksamhetsmedel 
kultur 
- särskild satsning på professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar 
- särskild satsning på Mikrofonden och sociala företag 
- sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer 
- föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag 
- mottagare av Ung peng-stipendium 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Kultur och ideell sektor, Katarina Strömgren Sandh 
Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson 

2020-05-14 Dnr: 20RS3758 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Ärendebeskrivning 
Område kultur och ideell sektor fick i uppdrag av kulturnämnden under sammanträdet 
den 2 april 2020 att utreda möjligheten till förebyggande åtgärder till länets 
kulturaktörer och civilsamhälle utifrån rådande situation av Coronaviruset, Covid-19.  

På området kultur och ideell sektor pågår även en kartläggning över länets kulturella 
infrastrukturs påverkan till följd av Coronaviruset. Enkäter har skickats ut till 
kulturaktörer, kulturella kreativa näringar, studieförbund och föreningar.  

I uppdraget har stöd och åtgärdspaket tagits fram. Dessa finns i sin helhet i ärendets 
bilagor. Här redovisas dem kortfattat: 

Stödpaket 1, bidrag till studieförbunden 2022 baseras ej på verksamhet 2020 
Till följd av Coronaviruset tvingas studieförbunden att ställa in, flytta fram och ställa 
om mycket av deras planerade verksamhet för år 2020. På grund av detta kommer 
fördelningen av Region Örebro läns bidrag till studieförbunden inte att baseras utifrån 
verksamhet från år 2020. Det är viktigt att Region Örebro län bidrar till goda 
möjligheter för studieförbunden att driva verksamhet. 

Folkbildningsrådet har beslutat att statsbidraget inte kommer att baseras på verksamhet 
som genomförs 2020. Förslaget i detta stödpaket är att Region Örebro län agerar likt 
detta. Förslaget innebär att Region Örebro läns bidrag till studieförbunden för år 2022 
procentuellt fördelas på verksamheten som genomfördes 2019 istället för 2020. Denna 
stödåtgärd ger studieförbunden en trygghet i och med att deras bidrag inte baseras på 
verksamheten år 2020. 

Stödpaket 2, dans- och filmstöd 
Dans- och filmverksamheterna vid Region Örebro län fördelar ett antal stöd till aktörer 
inom respektive område. I rådande situation behöver det etableras riktlinjer till 
stödmottagare vad gäller Corona-pandemins effekter på stödbeviljade arrangemang 
och produktioner. 

Stödpaket 3, för mottagare av Utvecklingsmedel kultur 2020 
Till följd av Coronaviruset kan planerad kulturell verksamhet vara svårt att genomföra 
som det tidigare var tänkt. Verksamhet kan behöva ställs in, flyttas fram eller ställs 
om. Organisationer som driver ett utvecklingsarbete/projekt och som fått beviljade 
utvecklingsmedel kultur för år 2020 får därför möjlighet att genomföra 
utvecklingsarbetet/projektet senare under året 2020 och senast 31 december 2021 utan 
att bli återbetalningsskyldig till Region Örebro län. 

Utvecklingsarbete/projekt som ställs in på grund av Coronaviruset behöver inte betala 
tillbaka den del av utvecklingsmedel som använts till planering av projektets tänkta 
genomförande. Återstående belopp ska betalas tillbaka till Region Örebro län.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Kultur och ideell sektor, Katarina Strömgren Sandh 
Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson 

2020-05-14 Dnr: 20RS3758 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Stödpaket 4, för aktörer inom samverkansmodellen och regionala 
verksamhetsmedel kultur 
Aktörer som får medel inom kultursamverkansmodellen eller som får årliga regionala 
verksamhetsmedel (se utförligare beskrivning i bilaga ”Stödpaket 4, aktörer inom 
samverkansmodellen och regionala verksamhetsmedel kultur”) påverkas starkt av 
Corona under 2020. En viktig åtgärd för att länets kulturella infrastruktur ska kunna 
fortsätta att fungera är därför att inte kräva tillbaks de regionala medel som har 
beslutats för 2020. Det är också av stor vikt att inte låta uppföljningen av 
verksamheten 2020 fungera som en utgångspunkt för bidragsgivning 2021-2022 eller 
att kräva tillbaks medel i efterskott. Målsättningen bör istället vara att behålla 
bidragsnivån för 2020.  

Stödpaket 5, särskild satsning på professionella kulturskapare och kulturella 
kreativa näringar  
Nämnden har frigjort medel för att genomföra särskilda satsningar under 2020, och på 
grund av Corona kan det komma att kvarstå medel i Område kultur och ideell sektors 
egna verksamheter. Utifrån att Corona drabbar kulturlivet hårt, och i nuläget särskilt 
enskilda kulturskapare (visstidsanställda, frilansande) och privata kulturföretag utan 
regional eller kommunal finansiering, är förslaget att dessa medel används till 
satsningar på kulturskapare och kulturföretag. Ett förslag på möjlig fördelning kommer 
att läggas fram på kulturnämnden 12 juni. 

Stödpaket 6, särskild satsning på Mikrofonden och sociala företag 
Nämnden har frigjort medel för att genomföra särskilda satsningar under 2020, och på 
grund av Corona kan det komma att kvarstå medel i Område kultur och ideell sektors 
egna verksamheter. Utifrån att Corona drabbar de sociala företagen hårt är förslaget att 
dessa medel används till ett bidrag till Mikrofonden Mälardalen, en fond för den 
sociala ekonomin. Ett förslag på möjlig fördelning kommer att läggas fram på 
kulturnämnden 12 juni. 

Stödpaket 7, sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer 
Kulturnämnden har under år 2020 350 000 kronor kvar att fördela inom utlysningen 
Sociala innovationer. Mot bakgrund av rådande situation föreslås att Partnerskapet för 
sociala innovationer ges ansvaret för att fördela dessa medel på relevanta aktiviteter 
och insatser inom civilsamhället.  

Stödpaket 8, för föreningar, organisationer och studieförbund som får 
föreningsbidrag 
Föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag från Region 
Örebro län påverkas av Corona under 2020. Verksamhet kan behöva ställas in, flyttas 
fram eller ställas om. En viktig åtgärd för att bevara länets civilsamhälle och kulturella 
infrastruktur är därför att inte kräva tillbaks de regionala föreningsbidrag som har 
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betalats ut för år 2020. Det är också av stor vikt att inte låta uppföljningen av 
verksamheten 2020 i kommande bidragsansökningar att fungera som en utgångspunkt 
för bidragsgivning 2021-2022. 

För bidrag till ungdomsföreningar baseras fördelningen av bidraget på verksamhet från 
två år tillbaka. Då föreningarnas verksamhet påverkas stort av Corona under 2020 
kommer bidraget till ungdomsföreningar för år 2022 att baseras på verksamhet från år 
2019 istället för 2020.  

Stödpaket 9, för mottagare av Ung peng-stipendium 
Till följd av Coronaviruset kan planerad kulturell verksamhet vara svårt att genomföra 
som det tidigare var tänkt. Arrangemang kan behöva ställs in, flyttas fram eller ställas 
om. Arrangörer som blivit tilldelade Ung peng-stipendium för år 2020 får därför 
möjlighet att genomföra arrangemanget/aktiviteten senare under året 2020 och senast 
den 31 december 2021 utan att bli återbetalningsskyldig till Region Örebro län. 

Om arrangemanget/aktiviteten som beviljats Ung peng-stipendium ställs in till följd av 
Coronaviruset behöver arrangören inte betala tillbaka den regionala del av Ung peng-
medel som använts för planering av arrangemang/aktivitet. Återstående belopp ska 
betalas tillbaka till Region Örebro län.  

Ung peng finansieras till lika del av Region Örebro län som aktuell kommun. Detta 
gäller för den del som Region Örebro län finansierat, men för respektive kommun kan 
olika bestämmelser om återbetalning finnas. 

Bedömning 
För att länets kulturella infrastruktur och civilsamhälle ska kunna verka hållbart, 
långsiktigt och kraftfullt, nu men också efter Coronaviruset, krävs stöd och åtgärder 
från Region Örebro län. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Länets kulturella infrastruktur samt civilsamhälle består av aktörer som tillsammans 
med sitt arbete och i sina verksamheter ser till dessa perspektiv. För närmare 
beskrivning se respektive bilaga.  

Ekonomiska konsekvenser 
Samtliga beviljade stöd ryms inom Kulturnämndens antagna budget.  

Stödpaket 5, särskild satsning på professionella kulturskapare och kulturella kreativa 
näringar och stödpaket 6, särskild satsning på Mikrofonden och sociala företag, 
innefattar stöd om 1 000 000 kronor och föreslås att rymmas inom Kulturnämndens 
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budget inom extra politiska satsningar, 820 000 kronor och kulturstöd, 180 000 kronor. 
Vid ett bejakande och inriktiningsuppdrag till sektorn av stödpaket 5 och 6 
kommer förslag på möjlig fördelning att läggas fram på kulturnämnden 12 juni för 
beslut. 

Stödpaketet 7, till sociala innovationer omfördelas inom Kulturnämndens budget från 
Utlysning sociala innovationer till Partnerskapet för sociala innovationer. 

Uppföljning 
För de stödpaket som riktar sig till mottagare av bidrag finns särskilda riktlinjer om 
uppföljning inom respektive bidrag. Gällande kartläggningen av länets kulturella 
infrastrukturs påverkan av Coronaviruset kommer en presentation att göras vid 
kulturnämndens sammanträde i juni samt en uppföljning under hösten med 
presentation till kulturnämnden senare under höst/vinter 2020. 

Beslutsunderlag 
Se bilagor: 

Stödpaket 1, bidrag till studieförbunden 2022 baseras ej på verksamhet 2020 
Stödpaket 2, dans- och filmstöd  
Stödpaket 3, för mottagare av utvecklingsmedel kultur 
Stödpaket 4, kultursamverkansmodellen och som får regionala verksamhetsmedel 
kultur 
Stödpaket 5, särskild satsning på professionella kulturskapare och kulturella kreativa 
näringar 
Stödpaket 6, särskild satsning på Mikrofonden och sociala företag 
Stödpaket 7, sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer 
Stödpaket 8, för föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag 
Stödpaket 9, för mottagare av Ung peng-stipendium 

 

Katarina Strömgren Sandh 
Områdeschef kultur och ideell sektor 

Skickas till: 
Handläggare för detta ärende samt skrivare av bilagor, som i sin tur kommunicerar 
beslut till berörda via mejl och extern hemsida beroende på stödåtgärd.
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
 

Besöksadress 
Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 
Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson 2020-04-16 Tjänsteanteckning 

 

Förebyggande stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle  

Stödpaket 1: bidrag till studieförbunden 2022 baseras ej 
på verksamhet 2020 
 
Sammanfattning  
Till följd av Coronaviruset tvingas studieförbunden att ställa in, flytta fram och ställa 
om mycket av deras planerade verksamhet för år 2020. På grund av detta kommer den 
procentuella fördelningen av Region Örebro läns bidrag till studieförbunden inte att 
baseras på verksamhet från år 2020. Det är viktigt att Region Örebro län bidrar till 
goda möjligheter för studieförbunden att driva verksamhet. 
 
Vid fördelning av Region Örebro läns bidrag till studieförbunden baseras bidraget på 
verksamhet som gjordes för två år sedan. Detta betyder att bidraget för år 2020 
baserades på studieförbundens verksamhet år 2018. För bidrag till studieförbunden år 
2021 baseras den procentuella fördelningen på studieförbundens verksamhet år 2019.  
 
Folkbildningsrådet har beslutat att statsbidraget inte kommer att baseras på 
verksamhet som genomförs 2020. Förslaget i detta stödpaket är att Region Örebro län 
agerar likt detta. Förslaget innebär att Region Örebro läns bidrag till studieförbunden 
för år 2022 procentuellt fördelas på verksamheten som genomfördes 2019 istället för 
2020. Denna stödåtgärd ger studieförbunden en trygghet i och med att deras bidrag 
inte baseras på verksamheten år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
För handläggning av bidrag för år 2021 till studieförbunden kommer den procentuella 
fördelningen att baseras på studieförbundens verksamhet för år 2019. Redovisning 
och sammanställning av verksamhet samlas in från SCB och Örebro läns 
bildningsförbund. Ansvarig handläggare och ekonom på Region Örebro län gör en 
uträkning av fördelning av bidrag utifrån aktuell fördelningsmodell. Detta ligger i 
linje med hur det vanligtvis fungerar. 
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För handläggning av bidrag för år 2022 till studieförbunden kommer inte den 
procentuella fördelningen att baseras på studieförbundens verksamhet för år 2020, 
detta på grund av Coronaviruset och dess påverkan och förhindran av 
studieförbundens verksamhet år 2020. Istället kommer den procentuella fördelningen 
av bidrag för år 2022 att baseras på studieförbundens verksamhet för år 2019. 
Ansvarig handläggare och ekonom på Region Örebro län gör en uträkning av 
fördelning av bidrag utifrån aktuell fördelningsmodell.  
 
Bedömning 
Denna stödåtgärd ger studieförbunden en trygghet i och med att deras bidrag inte 
baseras på verksamheten år 2020. Det är viktigt att Region Örebro län bidrar till goda 
möjligheter för studieförbunden att driva verksamhet. Detta ligger i linje med det 
beslut som Folkbildningsrådet har fattat gällande tillfällig ändring av fördelning av 
statsbidrag. Folkbildningens styrelse har beslutat att göra en tillfällig ändring av 
statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen av 
kommande statsbidrag.  
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Förslaget att inte basera den procentuella fördelningen av studieförbundens bidrag på 
verksamhet år 2020, som påverkas av Coronaviruset, kommer att innebära en 
procentuell fördelning baserat på ett mer normalt år där verksamhet inte har påverkats 
till följd av Coronaviruset. Detta kan göra det enklare för studieförbunden att bedriva 
sin verksamhet som täcker ett brett område, bland annat de listade perspektiven. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund anpassas inom 
kulturnämndens årliga tilldelade budget.  
 
Uppföljning 
Redovisning och sammanställning av verksamhet samlas in från SCB och Örebro läns 
bildningsförbund till uträkning och fördelning av bidrag till studieförbunden.  
Kommunikation med Örebro läns bildningsförbund ger en större insyn i 
studieförbundens situation till följd av Coronaviruset.  
 
 
Beslut från Folkbildningsrådet gällande tillfällig ändring av statsbidragssystem 
https://www.folkbildningsradet.se/om-
folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/tillfallig-andring-av-statsbidragssystemen-
ska-underlatta-for-studieforbunden/ 
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2020-04-16 Tjänsteanteckning 
 

Förebyggande stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle  

Stödpaket 2: Dans- och filmstöd 
 
Sammanfattning  
Dans- och filmverksamheterna vid Region Örebro län fördelar ett antal stöd till 
aktörer inom respektive område. I rådande situation behöver det etableras riktlinjer till 
stödmottagare vad gäller Coronavirusets Covid-19 effekter på stödbeviljade 
arrangemang och produktioner. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande stöd fördelas inom dans- och filmområdet; Filmproduktionsstöd och 
stipendium, Arrangemangsstöd filmvisning, Dansfrämjandestöd, 
Dansproduktionsstöd samt Arrangörsstöd professionella dansföreställningar. 
Vi föreslår att följande nya riktlinjer kommuniceras till redan stödbeviljade 
mottagare, och att formuleringarna förs in i respektive stöds ordinarie riktlinjer för 
kommande stöd:  
 
Vid oförutsedda händelser som påverkar arrangemangets/produktionens 
genomförande önskar vi emotta en revidering av ansökan som beskriver de 
förändrade förutsättningarna och hur de påverkar slutresultatet. Det kan handla om 
förändringar i budget, att aktiviteter senareläggs, eller att projektets innehåll eller 
form förändras.  
Innan sökande går vidare med ett förändrat projekt så ska godkännande på inlämnad 
revidering inväntas.  
I de fall revideringen inte godkänns ska sökanden inte spendera mer av beviljade 
stödmedel utan betala åter det belopp man ännu inte förverkat. Sökanden är inte 
skyldig att återbetala belopp som fram tills revideringen använts i linje med inlämnad 
budget.  
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Bedömning 
Vi bedömer att lagt förslag inte skiljer sig nämnvärt från nuvarande praxis, men att vi 
med detta formaliserar det i våra riktlinjer vilket förtydligar och underlättar för våra 
stödmottagare.   
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Miljö- barn- och hälsoperspektiven beaktas inom respektive stöds riktlinjer.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom befintlig budget för dans och film.  
 
Uppföljning 
Inom respektive stöd inhämtas ekonomiska- och verksamhetsmässiga uppföljningar 
efter genomförandet.  
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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson 2020-04-15 Tjänsteanteckning 

 

Förebyggande stödpaket till kulturaktörer 
och civilsamhälle 

Stödpaket 3: för mottagare av Utvecklingsmedel kultur 
för år 2020 
 
Sammanfattning  
Till följd av Coronaviruset kan planerad kulturell verksamhet vara svårt att 
genomföra som det tidigare var tänkt. Verksamhet kan behöva ställs in, flyttas fram 
eller ställs om. Organisationer som driver ett utvecklingsarbete/projekt och som fått 
beviljade utvecklingsmedel kultur för år 2020 får därför möjlighet att genomföra 
utvecklingsarbetet/projektet senare under året 2020 och senast 31 december 2021 utan 
att bli återbetalningsskyldig till Region Örebro län. 
 
Om utvecklingsarbetet/projektet ställs in ska detta meddelas Region Örebro län 
omgående och återbetalning av ej använda medel utredas. Utvecklingsarbete/projekt 
som ställs in på grund av Coronaviruset behöver inte betala tillbaka den del av 
utvecklingsmedel som använts till planering av projektets tänkta genomförande. 
Återstående belopp ska betalas tillbaka till Region Örebro län.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Örebro län kan bevilja Utvecklingsmedel kultur till ansökande organisationer 
som ska bedriva utvecklingsarbete/projekt. Beviljade ansökningar utgår enligt 
riktlinjer utifrån prioriteringar från aktuell kulturplan samt kriterier som regionalt 
mervärde, metodutveckling och nyskapande. 
 
Utvecklingsarbete/projekt som beviljats utvecklingsmedel och kan genomföra projekt 
som planerat eller som kan genomföra projekt innan 31 december 2021 ska skicka in 
återrapportering senast 1 månad efter avslutat projekt. 
 
Inställt utvecklingsarbete/projekt till följd av Coronaviruset ska omgående meddela 
aktuell handläggare och skicka in återrapportering av inställt 
utvecklingsarbete/projekt. Inställda utvecklingsarbeten/projekt bifogar specificerad 
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ekonomisk redovisning över kvarstående belopp och utgifter för planering av 
utvecklingsarbete/projekt. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att denna åtgärd är av stor vikt då organisationer som beviljats 
Utvecklingsmedel kultur bedriver ett viktigt arbete för utveckling av den kulturella 
infrastrukturen i Örebro län. 
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv beaktas inom riktlinjer, handläggning och 
vid beviljade medel för Utvecklingsmedel kultur. Konsekvenser för miljöperspektivet 
är svårare att ta i beaktning. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Utvecklingsmedel kultur ryms inom Kulturnämndens budget. 
 
Uppföljning  
Återrapportering av utvecklingsmedel/projekt ska ske för samtliga organisationer som 
beviljats Utvecklingsmedel kultur. 
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Postadress 
Region Örebro län 

Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
 

Besöksadress 
Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 
Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Kultur och ideell sektor, Lena Adem 2020-04-16 Tjänsteanteckning 

 

Förebyggande stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle  

Stödpaket 4: för aktörer inom samverkansmodellen och 
regionala verksamhetsmedel kultur 
 
Sammanfattning  
Aktörer som får medel inom kultursamverkansmodellen eller som får årliga regionala 
verksamhetsmedel (se utförligare beskrivning nedan) påverkas starkt av Corona under 
2020. En viktig åtgärd för att länets kulturella infrastruktur ska kunna fortsätta att 
fungera är därför att inte kräva tillbaks de regionala medel som har beslutats för 2020. 
Det är också av stor vikt att inte låta uppföljningen av verksamheten 2020 fungera 
som en utgångspunkt för bidragsgivning 2021-2022 eller att kräva tillbaks medel i 
efterskott. Målsättningen bör istället vara att behålla bidragsnivån för 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Aktörer som får medel inom kultursamverkansmodellen eller som får årliga regionala 
verksamhetsmedel (se utförligare beskrivning nedan) påverkas starkt av Corona under 
2020. Det kan betyda flyttad eller förändrad verksamhet till exempel genom digitala 
lösningar. Det kan också betyda inställd verksamhet, färre anställda frilansare eller i 
värsta fall permitteringar/uppsägningar och ekonomiska svårigheter. En viktig åtgärd 
för att länets kulturella infrastruktur ska fungera är därför att inte kräva tillbaks de 
medel som har beslutats för 2020. Det är också av stor vikt att inte låta uppföljningen 
av verksamheten 2020 fungera som en utgångspunkt för bidragsgivning 2021-2022 
eller att kräva tillbaks medel i efterskott. Målsättningen bör istället vara att behålla 
bidragsnivån för 2020.  
 
Utifrån de samtal som vi hittills har haft med de aktörer som får del av 
verksamhetsmedlen, agerar aktörerna ansvarsfullt och kreativt för att i möjligaste mån 
kunna genomföra sina uppdrag trots den problematiska situationen.  
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Kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen 
Kulturaktörer som får årliga medel inom kultursamverkansmodellen tilldelas medel 
av Region Örebro län genom en samfinansiering av statliga och regionala insatser, där 
statens insats är cirka 40%. Som grund för finansieringen ligger den regionala 
kulturplanen. De utvalda aktörerna har samtliga uppdrag/utvecklingsmål i den 
regionala kulturplanen 2020-2023 och är viktiga aktörer för de kulturområden som 
särskilt pekas ut i den förordning som styr kultursamverkansmodellen (Förordning 
2010:2012). Verksamheterna upprätthåller viktiga delar i länets kulturella 
infrastruktur i enlighet med kulturplanen och strategisk inriktning i den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) 2018-2030. Aktuella verksamheter är: 
 

 Örebro länsteater 
 Stadra teater 
 Länsmusiken i Örebro 
 Opera på skäret 
 ArkivCentrum 
 Örebro läns museum (ingår slöjdkonsulent) 
 The Non-Existent Center 
 Region Örebro läns egen verksamhet genom Regional biblioteksutveckling, 

dansfrämjande och professionell dans, filmfrämjande, främjande av bild och 
form, teaterfrämjande och litteraturfrämjande. 

 
Den totala summan som fördelades för verksamhet 2020 var 
101 099 000 kronor. 
 
Regionala verksamhetsmedel kultur  
Regionala verksamhetsmedel utan statliga insatser fördelas också årligen till 
verksamheterna som har bedömts vara viktiga för länets kulturella infrastruktur. 
Aktörerna har samtliga uppdrag/utvecklingsmål i den regionala kulturplanen 2020-
2023 kopplat till scenkonst, museiverksamhet och främjandeverksamhet. De 
verksamheter som fick regionala verksamhetsmedel 2020 var: 
 

 Teater Martin Mutter  
 Skoindustrimuseet i Kumla kommun 
 Nora Järnvägsmuseum och Pershyttan (NJOV) 
 Alfred Nobels museum i Karlskoga 
 Frövifors pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun  
 Loka brunns kurortsmuseum (Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalt Loka) i 

Hällefors.  
 Amatörteaterkonsulent genom Örebro läns bildningsförbund  
 Amatörmusikkonsulent genom föreningen Scenit hos Kulturhuset i Örebro. 
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Den totala summan som fördelades 2020 var 3 970 000 kronor. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att denna åtgärd är av stor vikt för att den regionalt finansierade 
kulturen i Örebro län ska kunna fortsätta att fungera som en viktig grundläggande 
kulturell infrastruktur i Örebro län. 
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Konsekvenserna av att de ovan beskrivna verksamheterna kan fortsätta sitt arbete 
utifrån länets kulturplan är viktiga både för jämställdheten i länets kulturliv och barns 
möjlighet att ta del av kultur. Den regionala kulturplanen har ett tydligt fokus på ett 
jämställt och jämlikt kulturliv med barn och unga i fokus. Den regionala kulturplanen 
2020-2023 ålägger samtliga aktörer med verksamhetsmedel att ha en plan för hur de 
ska arbeta med perspektiven barn och jämställdhet i sina verksamheter. 
Konsekvenserna för länets miljö är svårare att bedöma. När det handlar om 
museiverksamheten kan tilläggas att vissa verksamheter i hög grad handlar om att 
bevara kulturmiljöer.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fördelningen ryms inom Kulturnämndens budget. 
 
Uppföljning 
Årligen samlas statistik in till den nationella kulturdatabasen eller på motsvarande 
sätt. Statistiken visar ekonomi, antal besökare, antal barn bland besökarna, antal 
anställda och liknande uppgifter. Verksamheterna lämnar också in 
verksamhetsberättelser som svarar upp mot uppdrag och utvecklingsmål i den 
regionala kulturplanen på ett mer kvalitativt sätt, där det tydligt kommer att framgå 
hur verksamheten 2020 har varit. 
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2020-04-27 Tjänsteanteckning 
 

 

Förebyggande stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle  

Stödpaket 5: Särskild satsning på professionella 
kulturskapare och kulturella kreativa näringar 
 
Sammanfattning  
Nämnden har frigjort medel för att genomföra särskilda satsningar under 2020, och på 
grund av Corona kan det komma att kvarstå medel i Område kultur och ideell sektors 
egna verksamheter. Utifrån att Corona drabbar kulturlivet hårt, och i nuläget särskilt 
enskilda kulturskapare (visstidsanställda, frilansande) och privata kulturföretag utan 
regional eller kommunal finansiering, är förslaget att dessa medel används till 
satsningar på kulturskapare och kulturföretag. Ett förslag på möjlig fördelning 
kommer att läggas fram på kulturnämnden 12 juni. 
 
Ärendebeskrivning 
Nationella kartläggningar som har genomförts av bland annat intresseföreningar för 
professionell kulturskapare (KRO och KLYS) visar att kulturverksamheter som i 
särskilt hög grad inledningsvis har drabbats av Corona är enskilda kulturskapare 
(visstidsanställda eller frilansande) samt privata kulturaktörer utan regional och 
kommunal finansiering. Även diskussioner med Statens Kulturråd och SKR stärker 
denna bild. Särskilt tydligt är det inom scenkonsten som är beroende av en publik, 
men även andra områden påverkas. Bild och form-området når inte samma publik 
som vanligt genom utställningar. Inom litteraturen kan inte publiksamtal genomföras 
och biografer håller stängt och filmpremiärer skjuts upp. På sikt kan även fler 
kulturverksamheter komma att drabbas av Corona. 
 
Utifrån detta föreslås att medel viks för en särskild satsning på kulturskapare och 
kulturföretag i Örebro län. Andra regioner har redan påbörjat liknande satsningar 
exempelvis Västra Götaland www.kulturivast.se/fria-kulturutovare/utlysning-for-fria-
utovare-residency-at-home och Region Gävleborg 
www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-priser-och-stipendier/utlysning-av-
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sarskilda-uppdrag/?fbclid=IwAR2IVqWC4oVNZVhVoE4Yi-
rN1eEOtOJI82lOrGNxC_uHcdMvtkKOBsyfjXA 
 
Då nämnden tidigare har frigjort medel för att genomföra särskilda extrasatsningar 
under 2020, samt då det också kan komma att kvarstå en del medel i Område kultur 
och ideell sektors egna verksamheter är förslaget att delar av dessa medel används till 
en liknande satsning där ett mer konkret förslag läggs fram på kulturnämnden 12 juni. 
I de fall medel kvarstår i Område kultur och ideell sektors verksamheter kommer 
också delar av dessa användas för ändamålet. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att denna åtgärd är av stor vikt för att i någon mån stötta länets 
kulturliv i samband med Corona.  
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Professionella kulturskapare arbetar ofta med att nå barn på olika sätt och är därför 
viktiga för barnperspektivet. När det gäller jämställdhetsperspektivet varierar det 
mellan olika kulturformer, men i skapande verksamhet inom litteratur, konst och 
teater, dans och film problematiseras ofta frågor av detta slag. Även miljöfrågor är 
ämnesområden som förekommer i skapande till exempel filmer och litteratur.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödpaket 5, särskild satsning på professionella kulturskapare och kulturella kreativa 
näringar och stödpaket 6, särskild satsning på Mikrofonden och sociala företag, 
innefattar stöd om 1 000 000 kronor och föreslås att rymmas inom Kulturnämndens 
budget inom extra politiska satsningar, 820 000 kronor och kulturstöd, 180 000 
kronor. Vid ett bejakande och inriktiningsuppdrag till sektorn av stödpaket 5 och 6 
kommer förslag på möjlig fördelning att läggas fram på kulturnämnden 12 juni för 
beslut. 
 
Uppföljning 
Uppföljning av hur de fördelade medlen har använts kommer att genomföras med 
aktuella aktörer. 
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Förebyggande stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle  

Stödpaket 6: Särskild satsning på Mikrofonden och 
sociala företag 
 
Sammanfattning  
Nämnden har frigjort medel för att genomföra särskilda satsningar under 2020, och på 
grund av Corona kan det komma att kvarstå medel i Område kultur och ideell sektors 
egna verksamheter. Utifrån att Corona drabbar de sociala företagen hårt är förslaget 
att dessa medel används till ett bidrag till Mikrofonden Mälardalen, en fond för den 
sociala ekonomin. Ett förslag på möjlig fördelning kommer att läggas fram på 
kulturnämnden 12 juni. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt den nationella strategin för sociala företag och sociala innovationer 
kännetecknas sociala företag av att de 

1) bedriver någon form av affärsmässig verksamhet som medel för att nå 
samhällsnyttiga mål,  
2) mäter resultat i relation till måluppfyllelsen av samhällsnyttiga mål, samt  
3) återinvesterar ekonomiskt överskott, alternativt investerar i nytt samhällsnyttigt 
projekt.  

Merparten av de sociala företag som är verksamma i Örebro län är organiserade som 
ideella föreningar (t.ex. EVA-kooperativet i Örebro) eller ekonomiska föreningar 
(t.ex. Integrera Karlskoga, i Karlskoga), även om också andra associationsformer 
förekommer. I likhet med traditionella och vinstdrivande företag påverkas de sociala 
företagen kraftigt av spridningen covid-19. Verksamheter ställs in, några riskerar 
konkurs. 
 
Eftersom sociala företag ofta är organiserade som ideella eller ekonomiska föreningar 
har de stora svårigheter att erhålla lån och finansiellt stöd från traditionella banker. 
Sociala företag är istället hänvisade till Mikrofonden. Mikrofonden Sverige är ett 
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finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Till Mikrofonden Sverige finns 
ett antal regionala och självständiga Mikrofonder, i vårt fall Mikrofonden Mälardalen. 
Syftet med Mikrofonderna är att stödja den finansiella utvecklingen av den sociala 
ekonomin. Mikrofonden erbjuder borgen för banklån till start av verksamhet, 
investeringar och utveckling. Mikrofonden kan också erbjuda annat finansiellt stöd, 
såsom ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar 
eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag. Det kan också handla om mikrolån, 
crowdfunding och få hjälp att hitta externt kapital. Mikrofonderna ser sig som ALMIs 
motsvarighet för traditionella och vinstdrivande företag. Mot denna bakgrund föreslås 
att medel avsätts för ett särskilt bidrag till Mikrofonden. 
 
Då nämnden tidigare har frigjort medel för att genomföra särskilda extrasatsningar 
under 2020, samt då det också kan komma att kvarstå en del medel i Område kultur 
och ideell sektors egna verksamheter är förslaget att delar av dessa medel används till 
en satsning där ett mer konkret förslag läggs fram på kulturnämnden 12 juni. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att denna åtgärd är av stor vikt för att i någon mån stötta länets 
sociala företag. 
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Respektive socialt företag har sin innehållsliga inriktning. Flera är verksamma inom 
miljöområdet och har en tydlig profil på cirkulär ekonomi. Åternytta och återbruk är 
viktiga hörnstenar. Åtskilliga sociala företag har också tydliga 
jämställdhetsperspektiv. Något tydligt och explicit barnperspektiv framträder sällan.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödpaket 5, särskild satsning på professionella kulturskapare och kulturella kreativa 
näringar och stödpaket 6, särskild satsning på Mikrofonden och sociala företag, 
innefattar stöd om 1 000 000 kronor och föreslås att rymmas inom Kulturnämndens 
budget inom extra politiska satsningar, 820 000 kronor och kulturstöd, 180 000 
kronor. Vid ett bejakande och inriktiningsuppdrag till sektorn av stödpaket 5 och 6 
kommer förslag på möjlig fördelning att läggas fram på kulturnämnden 12 juni för 
beslut. 
 
Uppföljning 
Uppföljning av hur de fördelade medlen har använts kommer att genomföras med 
aktuella aktörer. 
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Postadress 
Region Örebro län 

Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
 

Besöksadress 
Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 
Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Kultur och ideell sektor, Anders Bro 2020-04-17 Tjänsteanteckning 

 

Förebyggande stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle 

Stödpaket 7: Sociala innovationer och Partnerskapet för 
sociala innovationer 
 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har under år 2020 350 000 kronor kvar att fördela inom utlysningen 
Sociala innovationer. Mot bakgrund av rådande situation föreslås att Partnerskapet för 
sociala innovationer ges ansvaret för att fördela dessa medel på relevanta aktiviteter 
och insatser inom civilsamhället. 

 
Ärendebeskrivning 
Under 2020 har Kulturnämnden 350 000 kronor kvar att fördela inom utlysningen 
Sociala innovationer. Partnerskapet för sociala innovationer kan bidra till en snabb 
fördelning av dessa resurser i samband med spridningen av covid-19 bland 
civilsamhällets aktörer. 
 
Partnerskapet för sociala innovationer startade i januari 2015. Syftet med 
Partnerskapet är att stötta framväxten av idéer som kan utvecklas till nya lösningar på 
samhällsutmaningar. Ett särskilt fokus är civilsamhället. Partnerskapet, som 
koordineras av Region Örebro län, består idag av drygt 40 organisationer. Hälften 
kommer från offentlig verksamhet och inkluderar merparten av länets kommuner, 
Arbetsförmedlingen, länets fyra samordningsförbund, Örebro universitet, 
Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län. Hälften av parterna kommer från 
civilsamhället och inkluderar bland annat Örebro läns bildningsförbund, flera enskilda 
studieförbund, Verdandi, Hela Sverige ska leva och Coompanion. Partnerskapet 
fungerar som ett regionalt samverkansforum och en regional nod för frågor om 
sociala innovationer och närliggande frågor. I dagsläget bedriver Partnerskapet fem 
huvudsakliga verksamheter: rådgivning och metodstöd, projektkoordinering, 
erfarenhetsutbyte, internationalisering samt information och kommunikation. 
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Partnerskapets arbetsutskott består av Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, 
Stiftelsen Activa, Verdandi, Svenska kyrkan, Hela Sverige ska leva, Örebro 
universitet samt Coompanion.  
 
Enligt förslaget ges arbetsutskottet det praktiska ansvaret att identifiera aktiviteter och 
insatser där civilsamhället antingen har påverkats kraftigt eller genomför särskilda 
satsningar med anledning av covid-19. Arbetsutskottet föreslår hur medlen kan 
fördelas. Med ledning av aktuella delegationsordningar fattas de formella besluten av 
områdeschef Katarina Strömgren Sandh på förslag av Partnerskapets arbetsutskott.  
 
Bedömning 
Bedömningen är att detta stödpaket bidrar till en snabb och väl förankrad process i 
dialog med aktuella målgrupper. 
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Föreningar och organisationer inom civilsamhället har ofta ett uttalat 
jämställdhetsperspektiv. Flera har också explicita miljö- och barnperspektiv, allt 
beroende på organisationernas mål och inriktning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödpaketet ryms inom Kulturnämndens budget. 
 
Uppföljning 
Arbetsutskottet inom Partnerskapet för sociala innovationer meddelar löpande förslag 
till beslut till Områdeschef Katarina Strömgren-Sandh, vilken också fattar de formella 
besluten. Avrapporteringen om vilka beslut som fattats och fördelningen av medel 
sker löpande på nämndens sammanträden.  
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Postadress 
Region Örebro län 

Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
 

Besöksadress 
Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 
Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson 2020-04-16 Tjänsteanteckning 

 

Förebyggande stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle  

Stödpaket 8: för föreningar, organisationer och 
studieförbund som får föreningsbidrag 
 
Sammanfattning  
Föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag från Region 
Örebro län påverkas av Corona under 2020. Verksamhet kan behöva ställas in, flyttas 
fram eller ställas om. En viktig åtgärd för att bevara länets civilsamhälle och 
kulturella infrastruktur är därför att inte kräva tillbaks de regionala föreningsbidrag 
som har betalats ut för 2020. Det är också av stor vikt att inte låta uppföljningen av 
verksamheten 2020 i kommande bidragsansökningar att fungera som en utgångspunkt 
för bidragsgivning 2021-2022. 
 
För bidrag till ungdomsföreningar baseras fördelningen av bidraget på verksamhet 
från två år tillbaka. Då föreningarnas verksamhet påverkas stort av Corona under 
2020 kommer bidraget till ungdomsföreningar för år 2022 att baseras på verksamhet 
från år 2019 istället för 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Civilsamhället är en viktig del i den regionala utvecklingen i Örebro län. Det bidrar 
bland annat med gemenskap, demokratisk utveckling och att specifika intressen kan 
drivas. Årligen tilldelas föreningar, organisationer och studieförbund bidrag från 
Region Örebro län. För år 2020 fick ca 100 föreningar, organisationer och 
studieförbund tilldelat föreningsbidrag.  
 
Föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag från Region 
Örebro län påverkas av Corona under 2020. Det kan betyda flyttad eller förändrad 
verksamhet till exempel genom digitala lösningar. Det kan också betyda inställd 
verksamhet och ekonomiska svårigheter. Flera civilsamhällsorganisationer arbetar 
även aktivt med att bidra till samhället i Coronakrisen. En viktig åtgärd för att länets 
civilsamhälle och  kulturella infrastruktur ska fungera är därför att inte kräva tillbaks 
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de föreningsbidrag som betalades ut för 2020. Det är också av stor vikt att inte låta 
uppföljningen av verksamheten 2020 i kommande bidragsansökningar att fungera 
som en utgångspunkt för bidragsgivning 2021-2022. 
 
För ungdomsföreningar baseras fördelningen av bidraget på verksamhet från två år 
tillbaka genom en fördelningsmodell utifrån riktlinjerna. Då föreningarnas 
verksamhet påverkas stort av Corona under 2020 kommer bidraget till 
ungdomsföreningar för år 2022 att baseras på verksamhet från år 2019 istället för 
2020.  
 
Bedömning 
Bedömningen är att denna åtgärd är av stor vikt för att civilsamhället och det arbete 
som civilsamhället bidrar med ska kunna fortsätta att fungera i Örebro län. 
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Föreningar, organisationer och studieförbund som tilldelas bidrag från Region Örebro 
län representerar en bredd vars inriktning stödjer insatser och bedriver verksamhet 
inom ovanstående områden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fördelningen ryms inom Kulturnämndens budget. 
 
Uppföljning 
Vid Region Örebro läns kommande kartläggning av Coronavirusets påverkan över 
länets kulturliv och civilsamhälle kommer enkäter skickas ut till studieförbund och 
föreningar. I ansökan om bidrag bifogas bland annat verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse samt verksamhetsplan för kommande år för uppföljning av 
verksamheten. I arbetet med översyn av riktlinjer kan formerna för uppföljning 
komma att ändras.  
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Postadress 
Region Örebro län 

Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
 

Besöksadress 
Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 
Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson 2020-04-16 Tjänsteanteckning 

 

Förebyggande stöd och åtgärdspaket till 
kulturaktörer och civilsamhälle  

Stödpaket 9: för mottagare av Ung peng-stipendium  
 
Sammanfattning  
Till följd av Coronaviruset kan planerad kulturell verksamhet vara svårt att 
genomföra som det tidigare var tänkt. Arrangemang kan behöva ställs in, flyttas fram 
eller ställas om. Arrangörer som blivit tilldelade Ung peng-stipendium för år 2020 får 
därför möjlighet att genomföra arrangemanget/aktiviteten senare under året 2020 och 
senast den 31 december 2021 utan att bli återbetalningsskyldig till Region Örebro län. 
 
Arrangören ska kontakta kommunal handläggare omgående vid beslut om att ställa in 
eller flytta fram arrangemang/aktivitet. Kommunala handläggaren tar i sin tur kontakt 
med Region Örebro län. Om arrangemanget/aktiviteten som beviljats Ung peng-
stipendium ställs in till följd av Coronaviruset behöver arrangören inte betala tillbaka 
den regionala del av Ung peng-medel som använts för planering av 
arrangemang/aktivitet. Återstående belopp ska betalas tillbaka till Region Örebro län.  
 
Ung peng finansieras till lika del av Region Örebro län som aktuell kommun. Detta 
gäller för den del som Region Örebro län finansierat, men för respektive kommun kan 
olika bestämmelser om återbetalning finnas. 
 
Ärendebeskrivning 
Ung peng är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets kommuner. Ung peng 
är ett stipendium som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra 
arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-25 år. Ett stipendium 
kan uppgå till max 6 000 kronor för att genomföra ett kulturarrangemang eller 
aktivitet inom till exempel musik, dans, teater, konst, film eller poesi. Ansökningar 
inkommer till Region Örebro län som sedan handläggs av kommunala Ung peng-
handläggare. Ung peng-stipendier finansieras till lika del av Region Örebro län som 
aktuell kommun.  
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Till följd av Coronaviruset kan planerad kulturell verksamhet vara svårt att 
genomföra som det tidigare var tänkt. Arrangemang kan behöva ställs in, flyttas fram 
eller ställs om. Arrangörer som blivit tilldelade Ung peng-medel för år 2020 får därför 
möjlighet att genomföra arrangemanget/aktiviteten senare under året 2020 och senast 
den 31 december 2021 utan att bli återbetalningsskyldig till Region Örebro län. 
 
Arrangören ska kontakta kommunal handläggare omgående vid beslut om att ställa in 
eller flytta fram arrangemang/aktivitet. Kommunala handläggaren tar i sin tur kontakt 
med Region Örebro län. Om arrangemanget/aktiviteten som beviljats Ung peng ställs 
in till följd av Coronaviruset behöver arrangören inte betala tillbaka den regionala del 
av Ung peng-medel som använts för planering av arrangemang/aktivitet. Återstående 
belopp ska betalas tillbaka till Region Örebro län.  
 
Detta gäller för den del som Region Örebro län finansierat, men för respektive 
kommun kan olika bestämmelser om återbetalning finnas. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att denna åtgärd är av stor vikt då arrangören och 
arrangemanget/aktiviteten är viktig för ungas kulturella infrastruktur i Örebro län. 
 
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Perspektivet barn- och unga är centralt för Ung peng då målgruppen för arrangörer 
och arrangemang/aktiviteter är personer i åldrarna 13-25 år som är bosatta i Örebro 
län.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ung peng ryms inom Kulturnämndens budget.  
 
Uppföljning 
Varje genomförande av Ung peng-arrangemang/aktivitet följs upp med en inskickad 
redovisning från arrangör.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-05-14 Dnr: 19RS10112 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Kulturnämnden  

 

 

 

Anmälnings- och meddelandeärenden till kulturnämnden 
14 maj 2020 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   godkänna redovisnignen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
20RS2890, Delegationsbeslut Filmprodsuktionsstöd Malin vs The Herminator 
20RS2884, Delegationsbeslut Filmproduktionsstöd Growth 
20RS2886, Delegationsbeslut Filmproduktionsstöd Grupp 222 
20RS2889, Delegationsbeslut Filmproduktionsstöd Liljekonvaljhuset 
20RS2267, Delegationsbeslut Dansproduktionsstöd Ellinor Ljungkvist 
20RS2266, Delegationsbeslut Dansproduktionsstöd Hälsa på! 
20RS2841, Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Skrivarverkstad på 
Tegelbruket 
20RS2880, Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Viva Språk – Pinos 
dagbok 
20RS2883, Delegationsbeslut medfinansiering för projektet Översättning av 
informationsmaterial på tre nationella minoritetsspråk 
 
Meddelandeärenden: 
20RS3768, Skrivelser från Örebro läns bildningsförbund 
20RS4375  Förslag till regionalt krispaket för kulturen 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM kulturnämnden 2020-05-14, anmälnings- och meddelandeärenden  
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Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-05-14 Dnr: 19RS10112 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Katarina Strömgren Sandh 
Områdeschef 
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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING 

Kultur och ideell sektor, Peter Alsbjer 200323 20RS2841 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR INTERNET  
Region Örebro län 
Kultur & ideell sektor 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 11 
Örebro 

019-602 70 00 232100-0164 www.regionorebrolan.se  

  

Tegelbrukets bibliotek 
Lertagsgatan 2 
703 47 Örebro 
 
 

 
Meddelande om delegationsbeslut 
Tegelbrukets bibliotek har beviljats 27 000 kr i medfinansiering för projektet 
Skrivarverkstad på Tegelbruket. 
 
Utbetalning 
För att beviljade medel ska betalas ut vill vi att ni sänder in en begäran om 
utbetalning med följande uppgifter: 

 Bank och kontonummer 
 Betalningsmottagare 
 Adress 
 Organisations-/personnummer 

 
I begäran ange diarienumret som finns i delegationsbeslutet. Begäran om 
utbetalning meddelas via e-post till peter.alsbjer@regionorebrolan.se 
 
Villkor 
Genom att ta emot stödet accepterar mottagaren de villkor som gäller och att inga 
betydande avsteg från budget och genomförande görs från vad som är angivet i 
ansökan. I samband med presentation och/eller marknadsföring av projektet ska 
det framgå att ”Region Örebro län – Biblioteksutveckling Region Örebro län” är 
stödgivare. Logotyper tillhandahålls på begäran.  
 
 
Uppföljning 
Efter projektets genomförande ska en redovisning av verksamhet och ekonomi 
lämnas in. Kvitton som uppgår till minst det beviljade beloppet ska kunna visas 
upp på begäran. Vid stöd till publika arrangemang ska publiksiffror redovisas.  
 
 

 
 
 
Peter Alsbjer 
Regionbibliotekarie, Biblioteksutveckling Region Örebro län, Kultur och ideell 
sektor, Region Örebro län
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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING 

Kultur och ideell sektor, Peter Alsbjer 200327 20RS2880 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR INTERNET  
Region Örebro län 
Kultur & ideell sektor 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 11 
Örebro 

019-602 70 00 232100-0164 www.regionorebrolan.se  

  

Örebro bibliotek 
Box 32510 
701 35 Örebro 
 
 

 
Meddelande om delegationsbeslut 
Örebro bibliotek har beviljats 30 000 kr i medfinansiering för projektet Viva Språk 
– Pinos dagbok. 
 
Utbetalning 
För att beviljade medel ska betalas ut vill vi att ni sänder in en begäran om 
utbetalning med följande uppgifter: 

 Bank och kontonummer 
 Betalningsmottagare 
 Adress 
 Organisations-/personnummer 

 
I begäran ange diarienumret som finns i delegationsbeslutet. Begäran om 
utbetalning meddelas via e-post till peter.alsbjer@regionorebrolan.se 
 
Villkor 
Genom att ta emot stödet accepterar mottagaren de villkor som gäller och att inga 
betydande avsteg från budget och genomförande görs från vad som är angivet i 
ansökan. I samband med presentation och/eller marknadsföring av projektet ska 
det framgå att ”Region Örebro län – Biblioteksutveckling Region Örebro län” är 
stödgivare. Logotyper tillhandahålls på begäran.  
 
 
Uppföljning 
Efter projektets genomförande ska en redovisning av verksamhet och ekonomi 
lämnas in. Kvitton som uppgår till minst det beviljade beloppet ska kunna visas 
upp på begäran. Vid stöd till publika arrangemang ska publiksiffror redovisas.  
 
 

 
 
 
Peter Alsbjer 
Regionbibliotekarie, Biblioteksutveckling Region Örebro län,  
Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING 

Kultur och ideell sektor, Peter Alsbjer 200323 20RS2883 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR INTERNET  
Region Örebro län 
Kultur & ideell sektor 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 11 
Örebro 

019-602 70 00 232100-0164 www.regionorebrolan.se  

  

Örebro bibliotek 
Box 32510 
701 35 Örebro 
 
 

 
Meddelande om delegationsbeslut 
Örebro bibliotek har beviljats 13 000 kr i medfinansiering för projektet 
Översättning av informationsmaterial på tre nationella minoritetsspråk. 
 
Utbetalning 
För att beviljade medel ska betalas ut vill vi att ni sänder in en begäran om 
utbetalning med följande uppgifter: 

 Bank och kontonummer 
 Betalningsmottagare 
 Adress 
 Organisations-/personnummer 

 
I begäran ange diarienumret som finns i delegationsbeslutet. Begäran om 
utbetalning meddelas via e-post till peter.alsbjer@regionorebrolan.se 
 
Villkor 
Genom att ta emot stödet accepterar mottagaren de villkor som gäller och att inga 
betydande avsteg från budget och genomförande görs från vad som är angivet i 
ansökan. I samband med presentation och/eller marknadsföring av projektet ska 
det framgå att ”Region Örebro län – Biblioteksutveckling Region Örebro län” är 
stödgivare. Logotyper tillhandahålls på begäran.  
 
 
Uppföljning 
Efter projektets genomförande ska en redovisning av verksamhet och ekonomi 
lämnas in. Kvitton som uppgår till minst det beviljade beloppet ska kunna visas 
upp på begäran. Vid stöd till publika arrangemang ska publiksiffror redovisas.  
 
 

 
 
 
Peter Alsbjer 
Regionbibliotekarie, Biblioteksutveckling Region Örebro län, Kultur och ideell 
sektor, Region Örebro län
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM 

  

 

Filmproduktionsstöd – Malin vs The Herminator 
Diarienummer: 20RS2890 
Handläggare: Jerry Eriksson 
 
Sammanfattning 
Emma Ahl är utbildad inom kommunikationsvetenskap med inriktning film vid Örebro Universitet, och 
har kompletterat detta med journaliststudier. Hon har efter studierna arbetat på SVT som reporter.  
Produktionen söker 25 000 kronor, och beviljas med detta beslut 12 000 kronor.  
 
Ärendebeskrivning 
Malin vs the Herminator är en kort dokumentärfilm om en kvinnlig MMA-fighter från Örebro. 
I filmen får vi följa en kvinna som ger sig in i en mansdominerad värld och som samtidigt inte är villig 
att följa de regler som satts upp för henne. 
Sökanden är filmens regissör. Hon har knutit det lokala produktionsbolaget Eyra Media till 
produktionen, och har genom det erfarna och erfarna producenter och fotografer ombord på projektet.  
Projektets mål är att visas på ett par utpekade dokumentärfilmsfestivaler, med slutmål SVT och/eller 
SVT Play.  
 
Bedömning 
Ansökan beskriver ett filmiskt intressant personporträtt. Sökanden bedöms med sina erfarenhet från 
mediastudier och TV-journalistik, tillsammans med de professionella filmarbetare som är knutna till 
projektet, ha goda möjligheter att producera en publikt intressant film.  
 
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven 
Jämställdhetsperspektivet berörs genom filmens tematik.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödbeloppet ryms inom ramen för filmverksamheten, AE 62625. 
 
Underlag 
Ansökan med budget. 
 
Utbetalning, redovisning och villkor 
Till detta beslut bifogas följebrevet ”Meddelande om delegationsbeslut” med information om begäran 
om utbetalning, redovisning och särskilda villkor.  
 
Beslut på delegation för Kultur- och fritidsnämnden 
Att utbetala 12 000 kronor till sökanden Emma Ahl 
 
 
Örebro 2020-03-19 
 
 
Katarina Strömgren Sandh 
Chef, Område kultur och ideell sektor 
 
Delges: Sökanden Emma Ahl
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ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM 

  

Filmproduktionsstöd - Growth 
Diarienummer: 20RS2884 
Handläggare: Jerry Eriksson 
 
Sammanfattning 
Sökanden Marim Shamasha är en filmarbetare och filmproducent i Örebro. Hon har tidigare 
arbetat med både beställningsfilm, dokumentärer och kortfilmsproduktion.  
Till den aktuella produktionen söks 25 000 kronor, och tilldelas med detta beslut 18 000 
kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Growth är en animerad kortfilm med ett aktuellt och tydligt miljö- och klimattema.  
Produktionen har en för våra stöd förhållandevis hög budget, där vårt ekonomiska stöd avser 
att bekosta animatörer att göra initiala skisser för att kunna söka fortsatt finansiering. 
Målet är att filmen ska få så stor spridning som möjligt genom festivaler, TV och 
streamingtjänster.     
 
Bedömning 
Sökanden agerar själv producent, och har knutit professionella manusförfattare och 
regissörer till filmen. Filmen har ett starkt manus och ansökan presenterar en genomtänkt 
visuell vision. Detta gör att den färdiga filmen bedöms ha god potential att nå publik både 
inom Sverige men även internationellt.   
 
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven 
Miljöperspektivet berörs positivt genom filmens tematik. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödbeloppet ryms inom ramen för filmverksamheten, AE 62625. 
 
Underlag 
Ansökan med budget. 
 
Utbetalning, redovisning och villkor 
Till detta beslut bifogas följebrevet ”Meddelande om delegationsbeslut” med information om 
begäran om utbetalning, redovisning och särskilda villkor.  
 
Beslut på delegation för Kultur- och fritidsnämnden 
Att utbetala 18 000 kronor till sökanden Marim Shamasha. 
 
Örebro 2020-03-19 
 
 
Katarina Strömgren Sandh 
Chef, Område kultur och ideell sektor 
 
Delges: Sökanden Marim Shamasha
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ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM 

  

Filmproduktionsstöd - Grupp 222 
Diarienummer: 20RS2886 
Handläggare: Jerry Eriksson 
 
Sammanfattning 
Sökanden Mikael Boson är en lokal filmare och delägare i produktionsbolaget Eyra Media. 
Genom bolaget har Mikael varit med och producerat flera filmer som visats på SVT. I 
huvudsak dokumentärer, varav många med musik och underhållningstema.   
Produktionen söker 25 000 kronor, och beviljas med detta beslut 18 000 kronor. Kostnaderna 
ska huvudsakligen täcka rese- och boendekostnader för filmteamet. 
Filmen har även sökt och beviljats 100tkr från Konstnärsnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Grupp 222 är en långfilmsdokumentär med tänkt filmfestivaldistribution med slutmål att visas 
på SVT. Filmen berättar om den grupp politiker, journalister konstnärer och forskare som 
samlades 1963 för att tillsammans diskutera hur de kunde lägga grunden till ett mer jämställt 
Sverige. De kom att kalla sig ”Grupp 222” och var fast beslutna att förändra världen. Det var 
den första skälvande upptakten till något som kom att förvandla Sverige till det mest 
jämställda landet i världen. 
 
Bedömning 
Sökanden och dess bolag har tidigare visat sig ha förmågan att skapa kvalitativa 
dokumentärer som finner sin publik. Utsikterna bedöms som goda att produktionen ska 
uppnå utsatta mål.  
 
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven 
Jämställdhetsperspektivet berörs såtillvida att filmen som produceras belyser och berättar 
om Sveriges historiska jämställdhetsarbete.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödbeloppet ryms inom ramen för filmverksamheten, AE 62625 
 
Underlag 
Ansökan med budget. 
 
Utbetalning, redovisning och villkor 
Till detta beslut bifogas följebrevet ”Meddelande om delegationsbeslut” med information om 
begäran om utbetalning, redovisning och särskilda villkor.  
 
Beslut på delegation för Kultur- och fritidsnämnden 
Att utbetala 18 000 kr till sökanden Mikael Boson. 
 
Örebro 2020-03-19 
 
 
Katarina Strömgren Sandh 
Chef, Område kultur och ideell sektor 
 
Delges: Sökanden Mikael Boson.
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ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM 

  

Filmproduktionsstöd - Liljekonvaljhuset 
Diarienummer: 20RS2889 
Handläggare: Jerry Eriksson 
 
Sammanfattning 
Sökanden Zarah Virtanen Windh är en lokal filmare i Örebro. Hon arbetar främst med kort 
fiktionsfilm och har visat filmer på flera av länets filmtävlingar och visningsfönster under ett 
antal år. Produktionen söker 25 000 kronor, och beviljas med detta beslut 12 000 kronor.  
 
Ärendebeskrivning 
Liljekonvaljhuset är ett kort spelfilmsdrama på temat sorg och vänskap. Sökanden agerar i 
filmen manusförfattare, regissör och klippare. Som medproducenter, fotografer, 
inspelningsledare och kostymörer listar produktionen flera regionala duktiga filmarbetare.  
 
Bedömning 
Ansökan bifogar ett välskrivet manus, och filmteamet är besatt av flera nya men 
entusiastiska filmskapare som tidigare visat upp talang för att göra intressanta filmer. 
Med ett stöd till denna produktion får flera lovande filmare i länet möjlighet att samarbeta och 
skaffa sig ytterligare erfarenheter inom filmskapande.  
 
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven 
Inga särskilda konsekvenser för ovan nämnda områden kan identifieras.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödbeloppet ryms inom ramen för filmverksamheten, AE 62625. 
 
Underlag 
Ansökan med budget. 
 
Utbetalning, redovisning och villkor 
Till detta beslut bifogas följebrevet ”Meddelande om delegationsbeslut” med information om 
begäran om utbetalning, redovisning och särskilda villkor.  
 
Beslut på delegation för Kultur- och fritidsnämnden 
Att utbetala 12 000 kronor till sökanden Zarah Virtanen Windh. 
 
 
Örebro 2020-03-19 
 
 
Katarina Strömgren Sandh 
Chef, Område kultur och ideell sektor 
 
Delges: Sökanden Zarah Virtanen Windh
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  DELEGATIONSBESLUT
   

Dansproduktionsstöd 
Diarienummer: 20RS2267 

Handläggare: Johanna Ström 

Sammanfattning 
Ellinor Ljungkvist, koreograf  

Ärendebeskrivning 
Ellinor Ljungkvist vill tillsammans med ensemble skapa en ny dansproduktion. 
 
Bedömning 
Ellinor är en välkänd koreograf/dansare som vid flertalet tillfällen visat sina produktioner på 
olika platser i länet. Ansökan uppfyller de kriterier som finns för att på ett bra sätt sprida 
professionell dans.  
 
 
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven 
Temat på produktionen är mycket bra ur Jämställdhetsperspektiv. Liten Miljöpåverkan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Stödbeloppet ryms inom ramen för professionell dans, AE 62623. 

Underlag 
Ansökan med budget. 

Utbetalning, redovisning och villkor 
Till detta beslut bifogas följebrevet ”Meddelande om delegationsbeslut” med information om 
begäran om utbetalning, redovisning och särskilda villkor.  
 

Beslut på delegation för Kulturnämnden 
Att utbetala 30 000 kr till Ellinor Ljungkvist  
 
 
Örebro 2020-03-05 
 
 
Katarina Strömgren-Sandh 
Områdeschef - Kultur och ideell sektor 
 
Delges: 
Ellinor Ljungkvist 2020-03-05
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 DELEGATIONSBESLUT  

Dansproduktionsstöd 
Diarienummer: 20RS2266 

Handläggare: Johanna Ström 

Sammanfattning 
Toby Gunn och Kazue Ikeda, dansare och koreografer.  

Ärendebeskrivning 
Kazue Ikeda och Toby Gunn vill producera en dansföreställning för 
äldreboenden som heter Hälsa på!  
 
Bedömning 
Ansökan uppfyller de kriterier som finns för att på ett bra sätt sprida 
professionell dans i hela länet.  
 
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven 
Liten miljöpåverkan. Bra ur jämställdhetsperspektiv. Ansökan är särskilt bra 
utifrån kultur och hälsa perspektivet då föreställningen riktar sig till äldre.  

Ekonomiska konsekvenser 
Stödbeloppet ryms inom ramen för professionell dans, AE 62623. 

Underlag 
Ansökan med budget. 

Utbetalning, redovisning och villkor 
Till detta beslut bifogas följebrevet ”Meddelande om delegationsbeslut” med 
information om begäran om utbetalning, redovisning och särskilda villkor.  
 

Beslut på delegation för Kulturnämnden 
Att utbetala 30 000 kr till Kazue Ikeda och Toby Gunn.  
 
 
Örebro 2020-03-20 
 
 
Katarina Strömgren-Sandh 
Områdeschef - Kultur och ideell sektor 
 
Delges: 
Sökanden Kazue Ikeda och Toby Gunn 
2020-03-20
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Från: Ulrica Källén <ulrica.kallen@klys.se> 
Datum: 17 april 2020 11:04:44 CEST 
Till: "birgitta.stahl@regionblekinge.se" <birgitta.stahl@regionblekinge.se>, 
"mikael.rosen@regiondalarna.se" <mikael.rosen@regiondalarna.se>, "Inger.harlevi@gotland.se" 
<Inger.harlevi@gotland.se>, "kenneth.nilshem@regiongavleborg.se" 
<kenneth.nilshem@regiongavleborg.se>, "thomas.jonsson@regionhalland.se" 
<thomas.jonsson@regionhalland.se>, "thomas.andersson@regionjh.se" 
<thomas.andersson@regionjh.se>, "desiree.tornqvist@rjl.se" <desiree.tornqvist@rjl.se>, 
"leif.larsson@regionkalmar.se" <leif.larsson@regionkalmar.se>, "britt-
louise.berndtsson@kronoberg.se" <britt-louise.berndtsson@kronoberg.se>, 
"margareta.henricsson@norrbotten.se" <margareta.henricsson@norrbotten.se>, 
"annika.annerby@janssonfamily.se" <annika.annerby@janssonfamily.se>, "Cecilia.Lofgreen@sll.se" 
<Cecilia.Lofgreen@sll.se>, "Tomas.B.Borin@regionsormland.se" 
<Tomas.B.Borin@regionsormland.se>, "Erik.weiman@regionuppsala.se" 
<Erik.weiman@regionuppsala.se>, "Jane.larsson@regionvarmland.se" 
<Jane.larsson@regionvarmland.se>, "roger.marklund@regionvasterbotten.se" 
<roger.marklund@regionvasterbotten.se>, "jan.olov.haggstrom@rvn.se" 
<jan.olov.haggstrom@rvn.se>, "Andreas.weiborn@regionvastmanland.se" 
<Andreas.weiborn@regionvastmanland.se>, "Larsson Torgny, Politisk ledning" 
<torgny.larsson@regionorebrolan.se>, "Mattias.geving@regionostergotland.se" 
<Mattias.geving@regionostergotland.se>, "annika.tannstrom@vgregion.se" 
<annika.tannstrom@vgregion.se> 
Kopia: Tova Thurberg <tova.thurberg@klys.se>, Carl Liungman <carl.liungman@klys.se>, Marika 
Lagercrantz <marika.lagercrantz@klys.se> 
Ämne: KLYS förslag till regionalt krispaket för kulturen 

  
Bästa regioner! 
  
Coronakrisen innebär förödande konsekvenser för konsten, kulturen och kulturskaparna runt om i 
landet. KLYS – som genom våra 14 medlemsorganisationer företräder ca 30 000 yrkesverksamma 
kulturskapare inom alla konstområden i alla landets regioner – har kartlagt situationen inom olika 
kulturbranscher. http://www.klys.se/klys-kartlaggning-over-coronas-konsekvenser-for-
kulturskapare/ Den 18 mars lämnade vi in ett förslag till krispaket för kulturen till regeringen med 
förslag till statliga åtgärder för att mildra de negativa effekterna för kulturen med anledning av 
coronakrisen. De åtgärder som regeringen presenterat hittills dröjer dock och räcker inte för att vi 
ska kunna upprätthålla ett rikt och dynamiskt kulturliv i hela landet. 
  
KLYS vänder sig därför nu till er regioner med förslag till åtgärder. Vi är väl medvetna om er tuffa 
situation i denna kris och att många av er redan vidtar viktiga åtgärder och akuta insatser även för 
kulturen i era respektive regioner, men mer behöver göras och KLYS har utifrån de behov vi ser 
sammanställt kulturskaparnas prioriteringar när det gäller insatser på regional nivå. 
  
Vi kommer i ett nästa steg att vända oss till den kommunala nivån med ett liknande förslag till 
krispaket! 
  
Bästa hälsningar 
  
Marika Lagercrantz 
Ordförande KLYS 
  
Och 

44 (49)

mailto:ulrica.kallen@klys.se
mailto:birgitta.stahl@regionblekinge.se
mailto:birgitta.stahl@regionblekinge.se
mailto:mikael.rosen@regiondalarna.se
mailto:mikael.rosen@regiondalarna.se
mailto:Inger.harlevi@gotland.se
mailto:Inger.harlevi@gotland.se
mailto:kenneth.nilshem@regiongavleborg.se
mailto:kenneth.nilshem@regiongavleborg.se
mailto:thomas.jonsson@regionhalland.se
mailto:thomas.jonsson@regionhalland.se
mailto:thomas.andersson@regionjh.se
mailto:thomas.andersson@regionjh.se
mailto:desiree.tornqvist@rjl.se
mailto:desiree.tornqvist@rjl.se
mailto:leif.larsson@regionkalmar.se
mailto:leif.larsson@regionkalmar.se
mailto:britt-louise.berndtsson@kronoberg.se
mailto:britt-louise.berndtsson@kronoberg.se
mailto:britt-louise.berndtsson@kronoberg.se
mailto:margareta.henricsson@norrbotten.se
mailto:margareta.henricsson@norrbotten.se
mailto:annika.annerby@janssonfamily.se
mailto:annika.annerby@janssonfamily.se
mailto:Cecilia.Lofgreen@sll.se
mailto:Cecilia.Lofgreen@sll.se
mailto:Tomas.B.Borin@regionsormland.se
mailto:Tomas.B.Borin@regionsormland.se
mailto:Erik.weiman@regionuppsala.se
mailto:Erik.weiman@regionuppsala.se
mailto:Jane.larsson@regionvarmland.se
mailto:Jane.larsson@regionvarmland.se
mailto:roger.marklund@regionvasterbotten.se
mailto:roger.marklund@regionvasterbotten.se
mailto:jan.olov.haggstrom@rvn.se
mailto:jan.olov.haggstrom@rvn.se
mailto:Andreas.weiborn@regionvastmanland.se
mailto:Andreas.weiborn@regionvastmanland.se
mailto:torgny.larsson@regionorebrolan.se
mailto:Mattias.geving@regionostergotland.se
mailto:Mattias.geving@regionostergotland.se
mailto:annika.tannstrom@vgregion.se
mailto:annika.tannstrom@vgregion.se
mailto:tova.thurberg@klys.se
mailto:carl.liungman@klys.se
mailto:marika.lagercrantz@klys.se
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.klys.se%2fklys%2dkartlaggning%2dover%2dcoronas%2dkonsekvenser%2dfor%2dkulturskapare%2f&umid=6a992b3d-59bb-4562-9da8-019bddb7a9cc&auth=85c638e07c97038c38f0a8edceaceeb30d07094a-4d8448a2b05f4adc4cb97e60e22a9d046199dda6
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.klys.se%2fklys%2dkartlaggning%2dover%2dcoronas%2dkonsekvenser%2dfor%2dkulturskapare%2f&umid=6a992b3d-59bb-4562-9da8-019bddb7a9cc&auth=85c638e07c97038c38f0a8edceaceeb30d07094a-4d8448a2b05f4adc4cb97e60e22a9d046199dda6


  
Ulrica Källén 
Verksamhetsledare KLYS – en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare 
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KLYS – EN SAMLAD RÖST FÖR SVERIGES KULTURSKAPARE 
Sveriges Författarförbund, Dramatikerförbundet, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Konstnärernas 
Riksorganisation, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund, Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP, Federationen Svenska Musiker, 
Teaterförbundet för scen och film, Svenska Regissörsföreningen, Oberoende Filmares Förbund, Unionen, fackklubben vid SR, SVT och UR 
 
Alströmergatan 12, 7 tr, 112 47 Stockholm        klys@klys.se         www.klys.se  

 

 
Stockholm den 17 april 2020   Till Sveriges samtliga 21 regioner 

 

KLYS FÖRSLAG TILL REGIONALT KRISPAKET FÖR KULTUREN   
 

KLYS utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare och företräder 

genom våra 14 medlemsorganisationer nästan 30 000 konstnärligt verksamma i hela 

landet inom områdena bild/form, litteratur, journalistik, scen/film och musik.  

 

KLYS har förståelse för den svåra situation som landets regioner nu befinner sig i med 

anledning av coronapandemin och att stora resurser i dagsläget måste läggas på vård, omsorg 

och andra nödvändiga samhällsinsatser. Men en av de sektorer som drabbats hårdast av krisen 

och som också kräver särskild hänsyn är kultursektorn, som i stor utsträckning är helt 

beroende av publika arrangemang och biljettintäkter, och som nästan uteslutande består av 

frilansare och småföretagare utan socialt skyddsnät. 

 

Det är KLYS yrkesgrupper som skapar den konst och kultur som utgör ett samhälles själ och 

identitet. Inte minst i dessa coronatider blir det tydligt hur mycket musiken, filmen, 

scenkonsten, bildkonsten, litteraturen och journalistiken betyder i människors liv. Därför är 

det viktigt att regionerna också värnar om kulturlivets fortsatta förutsättningar i denna tid.  

 

KLYS har kartlagt hur landets yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden 

drabbas av coronakrisen och konsekvenserna är förödande för många. Ett förslag till nationellt 

krispaket för kulturen har lämnats av KLYS till regeringen, med åtgärder som bör genomföras 

på statlig nivå för att kompensera yrkesverksamma kulturskapare för inkomstbortfall och 

säkerställa ett rikt och dynamiskt kulturliv i Sverige även i framtiden.  

 

Men ansvaret för konstens och kulturens fortlevnad och finansiering vilar tungt även på 

landets regioner och kommuner. KLYS har därför genomfört en enkät till regionala kultur-

förvaltningar och kulturskapare runt om i landet och utifrån svaren sammanställt detta förslag 

till regionalt krispaket för kulturen, som innehåller en rad åtgärder som ni i regionerna bör 

vidta för att avhjälpa de negativa konsekvenserna för kulturen och kulturskaparna med 

anledning av nuvarande kris.  

 

Det absolut mest prioriterade på kort sikt är att snabbt kompensera yrkesverksamma 

kulturskapare för det stora inkomstbortfall som de nu drabbas av p. g. a. alla 

avbokningar och inställda jobb. Om det inte sker kommer många av dessa personer att gå i 

konkurs och hamna i akut behov av försörjningsstöd, vilket dels belastar samhället 

ekonomiskt och administrativt, dels får långsiktiga skadeverkningar på regional kulturell 

infrastruktur när besöksnäringar och kulturinstitutioner efter coronakrisen får kompetensbrist 

p. g. a. att yrkesverksamma kulturskapare blivit tvingade att lämna kultursektorn 

 

Utbetalningen av regeringens krismedel på 500 miljoner för fördelning till bl a enskilda 

kulturskapare via myndigheter dröjer och är inte tillräckliga. Lättnaderna i 

arbetslöshetsförsäkringen och i skattesystemet hjälper inte heller alla frilansande och 

egenföretagande kulturskapare ekonomiskt. Det behövs därför kraftfulla åtgärder som kan 

mildra de negativa effekterna för kulturskapare också på den regionala nivån. 
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PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM RAMEN FÖR REGIONAL KULTURPOLITIK 

 

FULLFÖLJ AVTAL  

 

• Fullfölj alla avtal med kulturskapare, som innan coronakrisen anlitats av regionen 

och se till att de får ersättning, arvode eller lön för uppdraget, även om uppdraget inte 

går att genomföra.  

 

Enligt rapporter till KLYS förekommer det att avtal bryts p. g. a corona-krisen och att 

uppdragsgivare inte vill betala avtalad ersättning. 

 

DRA NED PÅ HYRESKOSTNADER 

 

• Inför lättnader i hyreskostnader för kulturlokaler i regionen, t ex teaterlokaler, 

ateljéer, replokaler, biografer m m genom hyresfrihet, hyresreduktion eller anstånd 

med hyran. Detta gäller i första hand offentligt ägda fastighetsbolag och i vart fall de 

lokaler som hyrs av s k “utsatta branscher”, där kultursektorn ingår. 

 

Hyreskostnaden är ofta en av de största utgifterna för enskilda kulturskapare och 

mindre kulturaktörer, varför hjälp med denna utgift utgör en effektiv åtgärd när det 

gäller att möjliggöra för kulturaktörerna att upprätthålla sina verksamheter under 

coronakrisen. 

 

 

UTÖKA KULTURSTÖD/TILLSÄTT KRISMEDEL 

 

• Tillför särskilda regionala krismedel som kulturskapare inom alla konstområden 

kan ansöka om, p g a inkomstbortfall till följd av avbokningar/inställda uppdrag och 

för uteblivna kommande uppdrag till följd av coronakrisen, under en övergångs-

period. Medlen kan utges som t. ex stipendier, bidrag eller projektstöd. Viktigt att 

information om detta stöd når ut brett till yrkesverksamma kulturskapare i respektive 

region. 

 

Åtgärden ska ses som ett komplement till de statliga åtgärder som genomförs för att 

kompensera kulturskaparna ekonomiskt till följd av coronakrisen, men som inte 

kommer att räcka till alla, varför regionala insatser också behövs. 

 

• Tillför extra krismedel till regionala kulturinstitutioner med publik verksamhet 

och till regionala arrangörer av kulturevenemang inom samtliga konstområden i 

syfte att de ska kunna hålla avtal och betala ut arvoden, ersättningar och löner till 

medverkande kulturskapare, men också för att täcka andra kostnader som uppstår till 

följd av coronakrisen, för att inte den kulturella infrastrukturen ska slås ut i regionen. 

Ge subvention också till icke genomförd verksamhet. 
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• Förstärk resurser inom filmområdet för att avhjälpa negativa effekter av inställda 

produktioner och visningar i regionen. Detta gäller inte minst till filminspelningar, 

filmfestivaler och oberoende biografer. 

 

ANPASSA REDAN EXISTERANDE STÖD 

 

• Skapa flexibilitet i den regionala bidragsgivningen, så att regionerna kan agera 

skyndsamt och göra kompletteringar, omfördelningar och anpassningar av bidragen. 

Kräv inte tillbaka utbetalade stöd till kulturlivet för 2020, även om verksamhet/projekt 

inte har kunnat genomföras p. g. a coronakrisen, och möjliggör för mottagare av stöd 

att kunna skjuta verksamhet och projekt framåt i tiden.  

 

De regioner som årligen utger stipendier till kulturskapare bör om möjligt tidigare-

lägga utdelningarna och i den mån de utgör stora belopp, omfördela dem och dela ut 

dem till fler, i syfte att kompensera för inkomstbortfall för de kulturskapare i regionen 

som behöver det. Detta får dock inte strukturellt påverka stödgivningen inför 

framtiden. 

 

FÖRSTÄRK KULTURLIVETS INFRASTRUKTUR 

 

• Tillför extra medel för att förstärka centrumbildningarna, om sådana finns i 

regionen. Dessa representerar idag 11 000 frilansare inom alla konstområden i landet. 

Centrumbildningarna kan då ställa om sin förmedlingsverksamhet till rådgivning till 

enskilda kulturskapare och arrangörer samt ge råd om och utveckla digitala arbetssätt 

och därmed så fort som möjligt erbjuda skolor och andra i samhället tillgång till kultur 

under de närmaste månaderna. Inte minst för grundskolan och gymnasiet, som nu 

avbokar i stort sett alla kulturaktiviteter, kan detta få stort värde. 

 

• Tillför extra medel till konstnärliga kollektivverkstäder (KKV), resurscentra för 

konst och inkubatorer/residens, som fyller viktiga funktioner för kulturskapare när 

det gäller produktionsplatser, kompetensutveckling, rådgivning m.m. Dessa utgör 

omistliga delar i den kulturella infrastrukturen för kulturskapare, inte minst under 

coronakrisen. 
 

INFÖR STIMULANSÅTGÄRDER GENOM UPPDRAG OCH INKÖP 

 

• Skapa/erbjud nya kulturarbeten/-uppdrag regionalt genom att ge kulturskapare i 

uppdrag att dokumentera, spegla och gestalta coronakrisen 
 

• Förstärk resurserna till inköp av bild- och formkonst av konstnärer i regionen. 

Detta stimulerar inte bara konstnärerna själva i närtid, utan stimulerar även lokala 

underleverantörer och den kulturella och kreativa sektorn (KKN) i regioner och 

kommuner.  

 

• Säkerställ att infrastruktursatsningar tillämpar 1%-regeln 
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När kulturskapare anlitas erbjud anställning istället för uppdrag på faktura om 

kulturskapare önskar det, så att de som förklarat sin enskilda firma vilande kan få a-kassa 

mellan uppdragen i enlighet med regeringens tillfälliga utvidgning av den möjligheten. 
 

I övrigt vill KLYS påminna om att yrkesverksamma kulturskapare som anlitas och deltar vid 

offentligt arrangerade/finansierade digitala kulturhändelser och -sändningar av olika slag 

alltid – oavsett coronakrisen - ska ersättas enligt gällande rätt (upphovsrättslagen m.m), 

gällande avtal (t. ex kollektivavtal) och kulturskaparorganisationernas arvodes-

rekommendationer (KLYS m. fl). 

 
 

För KLYS 

 

 

Marika B Lagercrantz   Ulrica Källén 

Ordförande KLYS   Verksamhetsledare KLYS 
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