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

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar
att nämndens ordförande och Martin Hårsmar (M) med Pernilla Marberg (SD) som
ersättare justerar dagens protokoll.
Protokollet ska vara justerat senast den 26 december 2020.
2. Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2021
Diarienummer: 20RS9962

Föredragande: Katarina Strömgren Sandh,
Anneli Baier, Lena Adem

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2021 samt
att nämnden ger förvaltningschefen för Regional utveckling i uppdrag att samverka med
regiondirektören inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge
regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.
Sammanfattning

Med utgångspunkt i verksamhetsplan med budget 2021 för Region Örebro län som
regionfullmäktige fastställde den 11 november 2020, föreligger förslag till verksamhetsplan
med budget för kulturnämnden 2021. Förvaltning regional utveckling fungerar som
tjänstemannastöd till kulturnämnd, regional tillväxtnämnd samt samhällsbyggnadsnämnd.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM Kulturnämnd 201203, Kulturnämndens verksamhetsplan med budget
2021
Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2021

3. Föreningsstöd och stöd till studieförbunden 2021
Diarienummer: 20RS10863

Föredragande: Linda Adolphson

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa fördelning av föreningsstöd och stöd till studieförbund för år 2021 till en
kostnad av 39 635 000 kronor samt
att föreningen Örebro Dövas ungdomsklubbs bidragshantering och bidragssumma baserat
på 2020 års fördelning av föreningsstöd på 28 119 kronor flyttas till Region Örebro läns
föreningsbidrag till länsövergripande funktionshinderorganisationer.
Sammanfattning

Varje år delar kulturnämnden ut föreningsstöd och stöd till studieförbund för att skapa
förutsättningar för ett starkt civilsamhälle i länet. Bidraget delas ut till kulturföreningar,
ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund, lokalhållande organisationer,
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pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer, sociala stödorganisationer,
organisationer för idrott, natur och miljö samt studieförbund. Förslaget om fördelning för
2021 bifogas i bilaga och uppgår till en kostnad av 39 635 000 kronor.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM kulturnämnd 201203, Föreningsstöd och stöd till studieförbund 2021
Förslag till fördelning av föreningsstöd och stöd till studieförbund 2021

4. Samverkansavtal för långsiktig finansiering av regionala
verksamhetsmedel kultur – Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
Diarienummer: 20RS11042

Föredragande: Lena Adem, Linda Adolphson

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar
att skriva under samverkansavtal för långsiktig finansiering av regional verksamhetsmedel
kultur med Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) för perioden 2021-2023.
Sammanfattning

Region Örebro län fördelar årligen cirka 4 miljoner kronor som regionala verksamhetsmedel
för genomförandet av länets regionala kulturplan. En central del i kulturplanen är de
verksamheter som tillsammans bär upp stora delar av den regionala kulturella
infrastrukturen och som får verksamhetsmedel av Region Örebro län. Medlen har tidigare
ansökts om varje år med fördelningsbeslut i februari-april innevarande år.
Det är viktigt för Region Örebro län att kulturaktörerna upplever en trygg och hållbar
ekonomisk grund med möjlighet att planera sina verksamheter mer långsiktigt. Utifrån detta
har samverkansavtal för finansiering 2021-2023 har skapats. Genom samverkansavtal
behöver inte en årlig ansökan göras. Verksamheten ska fortfarande lämna in en årlig
uppföljning.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM kulturnämnd 20201203, Samverkansavtal för långsiktig finansiering
av regionala verksamhetsmedel - Nora Järnvägsmuseum och Veteranväg
Förslag till samverkansavtal för långsiktig finansiering av regionala verksamhetsmedel
kultur - NJOV

5. Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: 19RS10112
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman i enlighet
med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till den nämnd som har fattat
beslut om delegering.
Beslut av områdeschef Kultur och ideell sektor för filmproduktionsstöd:
1. 20RS10331 Beslut 2020-10-12, 12 000 kronor till Party of the dead
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2. 20RS10330 Beslut 2020-10-14, 20 000 kronor till I de djupaste skogar
3. 20RS10329 Beslut 2020-10-12, 12 000 kronor till Bad men play
4. 20RS10328 Beslut 2020-10-14, 20 000 kronor till Backfisch
9. 20RS1254 Beslut 2020-11-17, 30 000 kronor till Berättarföreställning om klimat, politik,
media.
Beslut av utvecklingsledare dans, område Kultur och ideell sektor:
5.20RS9763 Beslut 2020-10-15, 6 000 kronor till Medborgarskolan Värmland-Örebro för
drop-in-danssklasser för yrkesverksamma
6. 20RS9707 Beslut 2020-10-15, 10 000 kronor till VIDA (Vi dansar)
Beslut av regionbibliotikarie Kultur och ideell sektor:
7. 20RS1388 Beslut 2020-11-03, 30 000 kronor till Lekebergs bibliotek i medfinansiering
för projektet förstärkning och utveckling av Självservice.
8. 20RS11420 Beslut 2020-11-05, 30 000 kronor till Örebro bibliotek har för
medfinansiering av projektet Bättre digital produktion.
Beslut av kulturnämndens ordförande
10. 20RS11443 Beslut 2020-11-03, Särskild satsning på civilsamhället samt professionella
kulturskapare och kulturella kreativa näringar med anledning av coronapandemin.
Beslutsunderlag













FöredragningsPM kulturnämnd 201203, Redovisning av delegationsbeslut
1. Delegationsbeslut - Filmproduktionsstöd Party of the dead
2. Delegationsbeslut - Filmproduktionsstöd I de djupaste skogar
3. Delegationsbeslut - Filmproduktionsstöd Bad men play
4. Delegationsbeslut - Filmproduktionsstöd Backfisch
5. Delegationsbeslut_dansframjandestod_Medborgarskolan drop in dansklasser för
yrkesverksamma
6. Delegationsbeslut_dansframjandestod_VIDA(Vi dansar)
7. Delegationsbeslut Lekebergs bibliotek
8. Delegationsbeslut_Örebro bibliotek
9. Delegationsbeslut Berättarföreställning
10. Ordförandebeslut Särskild satsning med anledning av coronapandemin

6. Information
1. Visning av film från utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2020
2. Filmverksamheten i Region Örebro län
Jerry Eriksson, Kristoffer Pettersson
3. Bild och form
Ulrika Stigbäck
4. Professionell dans
Johanna Ström
5. Presentation av Örebro län läser och skriver, ÖLLOS
Linda Berg Ottosson, Kerstin Önnebo
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6. Tidplan och upplägg för arbete med Plan för civilsamhälle och social ekonomi
Anders Bro
7. Uppföljning av regional uppföljningsstrategi, RUS 2020
Malin Lindqvist, Susanne Rosendahl
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Kultur och ideell sektor, Lena Adem

2020-12-03

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9962

Organ

Kulturnämnden

Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2021
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar
att fastställa kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2021 samt
att nämnden ger förvaltningschefen för Regional utveckling i uppdrag att samverka
med regiondirektören inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i
syfte att ge regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.
Sammanfattning
Med utgångspunkt i verksamhetsplan med budget 2021 för Region Örebro län som
regionfullmäktige fastställde den 11 november 2020, föreligger förslag till
verksamhetsplan med budget för kulturnämnden 2021. Förvaltning regional utveckling
fungerar som tjänstemannastöd till kulturnämnd, regional tillväxtnämnd samt
samhällsbyggnadsnämnd.
Ärendebeskrivning
Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2021 utgår från förutsättningar,
inriktningar och mål som utrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget.
Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan med budget konkretiserat effektmål,
inriktningar och indikatorer. I kulturnämndens verksamhetsplan med budget återfinns
den regionala utvecklingsstrategin, RUS, som en röd tråd som genomsyrar all
verksamhet från effektmål och nämndmål till handlingsplaner och aktiviteter som leder
till genomförande och måluppfyllelse. Vidare innehåller verksamhetsplanen en
internkontrollplan med dels regionövergripande risker och åtgärder, dels en
nämndspecifik risk och åtgärder.
Beredning
Kulturnämnden har berett ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Kultur och ideell sektor, Lena Adem

2020-12-03

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9962

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Verksamhetsplanen innehåller ambitioner och uppdrag inom hållbar utveckling med
sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn-, och
jämställdhetsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är de ekonomiska ramar som anges i
regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen innehåller
budget 2021.
Uppföljning
Uppföljning sker vid ordinarie rapportering i samband med delårsuppföljning samt i
verksamhetsberättelsen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till kulturnämnden den 3 december 2020.
Förslag till kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2021.

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och ideell sektor
Skickas till:
Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling – Kultur och ideell sektor
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1 Inledning
Kulturupplevelser och att uttrycka sig konstnärligt är en fundamental del i en demokrati och en
grund för människors hälsa och välbefinnande. Sedan urminnes tider har vårt län präglats av
möten och möjligheter. Här möts inte bara vägar och vatten, utan även kunskap och utveckling.
En central geografisk punkt där det pulserar av liv i hjärtat av Sverige. Här ska alla ges
möjlighet att leva i ett samhälle där vi tar hand om varandra, där vi andas frisk luft och är i
naturen för rekreation. En framtid med en god och hållbar tillvaro för människor som lever och
verkar i hela länet. Framtiden saknar dock inte utmaningar, vilket inte minst den pågående
Covidpandemin visar och det kommer att få konsekvenser på kulturlivet och civilsamhället även
2021.
Denna Verksamhetsplan med budget utgör styrdokument för kulturnämnden och den del av
förvaltningen för regional utveckling där sakområde kultur och ideell sektor ingår.
Verksamhetsplan med budget 2021 vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region län
samt till länets invånare.
Förvaltningen regional utveckling kännetecknas av att verksamheten skapar drivkraft,
engagemang och samverkan tillsammans med externa aktörer. Regional utvecklings
verksamhetsfokus sker med avstamp i den regionala utvecklingsstrategin, som genomsyrar
verksamheten inom samtliga områden. De tre övergripande målen, stark konkurrenskraft, hög
och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet, visar hur strategin kan bidra inom de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk. I den regionala
utvecklingsstrategin är perspektiven jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete och
integration viktiga utgångspunkter för genomförandet.
Arbetet med utvecklingsfrågor är till för människorna som lever och bor i Örebro län, idag och i
framtiden. Därför behöver Region Örebro län hela tiden ha klart för sig hur den utveckling
organisationen vill åstadkomma faktiskt påverkar olika grupper av människor och hur den
påverkar den miljö alla i länet lever i. Länets utmaningar är dock inte geografiskt isolerade. En
hållbar regional tillväxt och utveckling kräver därför gränsöverskridande samarbeten. Länet
behöver ta vara på globaliseringens möjligheter och samtidigt främja klimat och miljö i samspel
med den regionala attraktiviteten och konkurrenskraften.
Syftet med verksamhetsplan med budget för kulturnämnden är att ange riktning för prioriterade
uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2021 utgår
från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan.
Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2021 konkretiserat effektmål, inriktningar och
indikatorer. I kulturnämndens verksamhetsplan återfinns RUS som en röd tråd som genomsyrar
all verksamhet från effektmål och nämndmål till handlingsplaner och aktiviteter som leder till
genomförande och måluppfyllelse.
Den regionala kulturplanen 2020-2023 är en handlingsplan till RUS med ett särskilt fokus på att
sträva efter en jämställd och jämlik kultur (solidariskt fördelad kultur) kultur och hälsa. I RUS
finns särskilt tydliga kopplingar till kulturplanen genom de prioriterade områdena Social
sammanhållning och demokrati” och ”Upplevelser och evenemang”. Kulturplanen är också en
ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen. Det innebär i korthet ett regionalt
ansvar för den kulturella infrastrukturen inom särskilt utpekade kulturområde. Genom
kultursamverkansmodellen är kultur ett kärnområde inom regional utveckling.
Den regionala utvecklingsstrategin lyfter civilsamhälle och social ekonomi främst i det
prioriterade området Social sammanhållning och demokrati. Även inom det prioriterade
området näringsliv och entreprenörskap lyfts delvis frågorna. Handlingsplan för civilsamhälle
och social ekonomi som gäller perioden 2018-2021 är en handlingsplan till RUS. Ett starkt
civilsamhälle med idrottsrörelse, studieförbund och andra organisationer samt folkhögskolor
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och folkbibliotek skapar demokrati och sammanhållning. Civilsamhället går ofta i första ledet
när det gäller att identifiera utmaningar i samhället och hitta innovativa lösningar. Det är därför
viktigt att värna civilsamhällets oberoende. Arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att
skapa arbetstillfällen för personer som har varit arbetslösa länge. De strategiska inriktningarna i
RUS är: ”Skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och en stark folkbildning som bidrar
till demokrati och social sammanhållning” och ”Stärk den sociala ekonomin genom ökat fokus
på arbetsintegrerade sociala företag och socialt ansvarsfull upphandling”.
Med utgångspunkt i ovanstående bidrar denna budget till att skapa goda förutsättningar för
Region Örebro läns kulturpolitiska mål. En solidarisk fördelad och livskraftig kultur i alla länets
kommuner tillsammans med ett starkt civilsamhälle främjar utvecklingen, hälsan och ekonomin
i hela vårt län och hos dess invånare i alla åldrar!

2 Vision och värdegrund
Region Örebro läns vision lyder:


Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Det pågår arbete med att ta fram en gemensam värdegrund som utgår från visionen.
Nuvarande värdegrund gäller tills en ny är beslutad:





Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en
utveckling för människornas bästa.
Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
Vi finns nära medborgarna under hela livet.
Vi ser behoven hos varje person.

Visionen är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Alla som jobbar inom
Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling – för invånarna, för medarbetarna
och för länet. Alla bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens. När
organisationen styr mot samma mål bildas en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar
livskvalitet för alla människor som lever här. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans
skapar vi ett bättre liv.
Region Örebro läns vision och värdegrund har en tydlig koppling till regionens arbete med
kultur och ideell sektor. Inom kulturområdet handlar det om att med kulturen som kraft och i
samverkan med länets kommuner, kulturskapare, civilsamhälle och övriga samhällsområden,
arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle där kultur är tillgängligt för alla. Ett särskilt viktigt
arbete handlar om att visa på kulturens hälsofrämjande egenskaper.
Genom att stödja och samverka med civilsamhället medverkar Område kultur och ideell sektor
till att visionen och värdegrunden efterlevs. Civilsamhället är en betydelsefull del i ett öppet,
demokratiskt och delaktigt samhälle. Genom ett starkt och livaktigt civilsamhälle främjas
invånarnas makt att styra sina egna liv och ett bättre samhälle för människor i alla åldrar.
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3 Mål, strategier och uppdrag
Kulturnämnden har två inriktningar: kultur samt civilsamhälle och social ekonomi.
KULTUR
Den regionala utvecklingsstrategin har de strategiska inriktningarna ”stärk länets kulturella
infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i
fokus” samt ”Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.”
I den regionala kulturplanen 2020-2023 lyfts därför tre viktiga områden:


Länets kulturella infrastruktur: Länets regionalt finansierade kulturverksamheter utgör
tillsammans med övriga kulturskapare, kommuner, bildningsförbund, civilsamhälle,
arrangörer, utbildning och forskning den kulturella infrastrukturen i Örebro län. Ett
viktigt fokus är att arbeta för att länets kulturella infrastruktur bibehålls och stärks. Ett
särskilt regionalt ansvar finns för att främja god tillgång till professionell scenkonst
(teater-, dans- och musik), kulturarv (museiverksamhet, kulturmiljöarbete och regionalt
enskilt arkiv), bild- och form, bibliotek, litteratur, filmkulturell verksamhet och
främjande verksamhet inom slöjd, teater, dans och bild och form. Under 2021 vill
kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka länets kulturella infrastruktur med
anledning av Coronapandemin.



Kultur som mänsklig rättighet: För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är
yttrandefriheten och kulturens fria ställning centrala. Det är en mänsklig rättighet att ta
del av kultur och att uttrycka sig konstnärligt. Det ska finnas förutsättningar för allas
delaktighet i kulturlivet oavsett var man bor och oavsett kulturell och social bakgrund.
På detta sätt skapas en attraktiv livsmiljö och livskvalitet. Under 2021 vill
kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på kultur i hela länet.



Kultur i samspel med andra samhällsområden: För att fullt ut ta tillvara på kulturens
möjligheter behövs samverkan över samhällsgränser och mellan olika slags
organisationer. Exempel på sådan samverkan är den mellan kultur och hälsa/vård,
skola/fritid, näringsliv, turism och miljö. Den digitala utvecklingen och
kollektivtrafiken är andra viktiga områden. Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett
särskilt fokus på arbetet med kultur och hälsa.

CIVILSAMHÄLLE OCH SOCIAL EKONOMI
Den regionala utvecklingsstrategin har de strategiska inriktningarna ”Skapa förutsättningar
för ett starkt civilsamhälle och en stark folkbildning som bidrar till demokrati och social
sammanhållning” samt ”Stärk den sociala ekonomin genom ökat fokus på arbetsintegrerade
sociala företag och socialt ansvarsfull upphandling.”.
I handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi lyfts mål om


Ett starkt civilsamhälle och en stark social ekonomi. Civilsamhällets och den sociala
ekonomins insatser är viktiga för den regionala utvecklingen och det är av vikt att lyfta
dessa insatser och sätta dem i sammanhang för att skapa god samverkan kring
utvecklingen i länet. Ett tydligt och stärkt stöd till civilsamhälle och social ekonomi
skapar långsiktiga förutsättningar. Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt
fokus på att stärka förutsättningarna för ett starkt civilsamhälle i hela länet.



Nätverk och mötesplatser för organisationer och utvecklingsområden som engagerar
samt tillvaratagande av civil samhällets krafter och möjligheter till mobilisering är
viktigt för samverkan och hantering av samhällsutmaningar. Dialogen med
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civilsamhället och värnandet av deras självständighet som aktörer är central. Under
2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på Partnerskapet för sociala
innovationer.


Den internationella och europeiska arenan skapar utvecklingsmöjligheter för kultur och
ideell sektor som i sin tur stärker förutsättningarna för civilsamhället och den sociala
ekonomin. Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på
internationalisering.

INTERNATIONELLT SAMARBETE


Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa,
och har medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala
utvecklingsarbetet. Detta innebär också förbättrade möjligheter att söka extern
finansiering för olika utvecklingsprojekt. Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central
Sweden, och samverkan i olika europeiska nätverk får Region Örebro län och Örebro
län värdefulla kontakter, breddar regionalt utvecklingsarbete samt får stöd i att påverka
EU-politiken till regionens fördel.



Målet med Region Örebro läns internationella engagemang är att skapa förutsättningar
för och ge ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet i genomförandet av
prioriteringar och ansvarsområden i den regionala utvecklingsstrategin. Detta ska ske
genom att i första hand tillvarata de möjligheter till delaktighet och inflytande som EUmedlemskapet ger. Genom att agera proaktivt mot EU:s institutioner ska Region Örebro
läns internationella engagemang även gå ut på att bedriva ett fokuserat påverkansarbete
som främjar länets intressen.



Region Örebro län påverkar aktivt EU-agendan utifrån länets förutsättningar. De
övergripande mål som gäller för det europeiska samarbetet ligger till grund för såväl
den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och stärkt attraktionskraft som för
arbetet med EU:s strukturfonder. Även den regionala utvecklingsstrategin tar sin
utgångspunkt i detta.



De övergripande mål som gäller för det internationella arbetet, de globala målen 2030,
har blivit alltmer framträdande och länets reviderade regionala utvecklingsstrategi tar
även avstamp i dessa mål. I slutet av 2019 lanserades också den ”gröna given”, EU:s
nya tillväxtstrategi och ett ramverk för klimatarbetet inom EU, som kommer genomsyra
det europeiska samarbetet framöver och således även vårt regionala arbete.
Övergripande fokus för 2021 är att klargöra innehåll och möjligheter i framtida EUprogram inkluderat de nya återhämtningspaketen samt mobilisera för nya internationella
projekt. Att bryta ned, analyser och förstå den gröna givens påverkan och möjligheter
för hela det regionala utvecklingsarbetet är också prioriterat.



Under 2021 år ska område kultur och ideell sektor utforska möjligheterna att öka sitt
engagemang i internationella nätverk och projekt. Detta tar sin utgångspunkt i att
internationellt arbete är verktyg för att stärka det regionala utvecklingsarbetet.
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3.1 Perspektiv: Invånare och samhälle
Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste
målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska
tillgodoses på bästa sätt.
Effektmål 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft,
hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
Indikatorer
Andel barn som får del av kultur genom stöd från Region Örebro län ska öka i jämförelse
med år 2019.
Antal organisationer inom kultur, civilsamhälle och social ekonomi som tar del av
finansiering från och har samverkan med Region Örebro län.
Mål: Region Örebro län har ökat sin förståelse för och har påverkat EU:s politiska
agenda till Örebroregionens fördel.
Indikatorer
Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EU:s
politiska agenda till Örebroregionens fördel.
Antal informationstillfällen till de politiska församlingarna och till tjänstepersoner i Region
Örebro län
Antal initiativ/samarbeten sprungna ur internationella plattformar och nätverk
Mål: Territoriellt mål: Örebro län har en väl fungerande kulturell infrastruktur med ett
särskilt fokus på de prioriterade områdena (professionell scenkonst-teater, dans, musik,
regional biblioteksverksamhet/litteratur, bild och form,
kulturarv/kulturmiljö/museum/arkiv, filmkulturell verksamhet och främjande
verksamhet inom slöjd, teater, dans, bild och form) samt civilsamhället genom
folkbildningen och föreningslivet. Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus
på att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin utifrån
dess effekter i länet. En utveckling av det internationella arbetet och att ta del av resurser
på EU-nivå inom kulturarbetet är ett annat viktigt utvecklingsområde.
Indikatorer
Fördelningen av regionala verksamhetsmedel till de olika kulturslagen 2018- 2023.
Antal besökare som tar del av kultur som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena 2018- 2023
Årsarbetskrafter hos de aktörer som finansieras med regionalt fördelade verksamhetsmedel
inom de prioriterade områdena 2018- 2023.
Kvalitativ beskrivning av arbetet med professionell scenkonst (teater, dans, musik), regional
biblioteksverksamhet/litteratur, bild och form, kulturarv/kulturmiljö (museum, arkiv),
filmkulturell verksamhet och främjande verksamhet inom slöjd, teater, dans och bild och
form 2018- 2023.
Fördelning av medel till folkbildning, föreningar utvecklingsmedel, kulturpris och stipendier.
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Mål: Territoriellt mål: Örebro län har ett jämlikt och jämställt kulturliv utifrån de sex
perspektiven: hela länet, jämställdhet, socioekonomi, barn, etnisk och språklig bakgrund,
samt funktionsnedsättning. Det är en del i arbetet för social sammanhållning, solidariskt
fördelad kultur och ett demokratiskt samhälle. Ett särskilt viktigt perspektiv att prioritera
under 2021 är kultur i hela länet. Erfarenheter från det genomförda integrationsprojektet
bör också tas tillvara.
Indikatorer
Andel besökare/deltagare som är barn 0-18 år, och tar del av kultur som har finansierats med
regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena 2018-2023
Genomförda kultursatsningar med koppling till de sex perspektiven 2018-2023
Andel aktörer som finansieras med regionala verksamhetsmedel som har handlingsplaner för
de sex perspektiven.
Kvalitativ beskrivning av arbetet för att stärka arbetet och lärandet kring de sex perspektiven.
Andelen kommuner som har barnkulturplaner.
Andelen skolor i länet som har beställt professionell kultur genom databasen Kulturkraft.
Antalet barn som har tagit del av professionell kultur genom beställningar genom databasen
Kulturkraft.
Kvalitativ beskrivning av regionalt finansierade aktörers arbete med de sex perspektiven
utifrån handlingsplaner 2020-2023.
Fördelning av medel till stipendiet Ung peng.
Mål: Territoriellt mål: Region Örebro är en del i arbetet för en hållbar
samhällsutveckling och ett attraktivt län i samverkan med andra samhällsområden, som
hälsa, näringsliv, turism, samhällsplanering, skola och miljö. Arbetet med kultur och
hälsa ska prioriteras under 2021.
Indikatorer
Kultur och hälsa En framtagen nulägesanalys
Kultur och hälsa Framtagna mål och riktlinjer för det regionala arbetet med kultur och hälsa
Kultur och hälsa Kvalitativ beskrivning av omvärldsbevakning, samverkan med forskning
samt arbetet med samverkan kring kultur och hälsa i länet
Kultur för barn och unga i förskola/skola och på fritiden Kvalitativ beskrivning av arbetet
2020-2023
Kultur och näringsliv/turism Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023
Kultur och digitalisering Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023
Spelkultur Kvalitativ beskrivning av arbetet 2021-2023
Kultur i samhällsplanering och miljöarbete Kvalitativ beskrivning av arbetet 2021-2023
Kulturutveckling i kommunal samverkan Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023

Kulturnämnd, Verksamhetsplan med budget

16 (60)

8(18)

Uppdrag: Genomföra en nulägesanalys inom området kultur och hälsa.
Uppdrag: Ta fram mål och riktlinjer för det regionala arbetet med kultur och hälsa.

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län arbetar för stärkta förutsättningar för
civilsamhället, folkbildningen och den sociala ekonomin. Viktiga delar är skapandet av
nätverk och mötesplatser och annat stöd.
Indikatorer
En kvalitativ beskrivning av det fördjupade arbetet med Partnerskapet för sociala
innovationer
Antalet innovationer som får stöd från den sociala stödformen för sociala innovationer.
Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län har internationaliserat arbetet kring
civilsamhället och social ekonomi. Det möjliggör för organisationer i länet att ta del av
resurser på EU-nivå, vilket i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Indikatorer
Antal ansökningar som har skickats till externa finansiärer.
Antal styrelsemöten i nätverket REVES.
Antal REVES-relaterade aktiviteter.
Effektmål 9. Länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån
deras behov.
Indikatorer
Ett ökat utbud av e-tjänster för att möta kravet om ”Digitalt först”.
Kvalitativ beskrivning av utvecklingen av digitala tjänster/digitaliseringen inom
kulturområdet av kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen 2021-2023.
Stödet till länets folkbibliotek för att genomföra aktiviteter med syfte att öka allmänhetens
digitala delaktighet.
Kvalitativ beskrivning av arbetet inom Digitalt först.
Kvalitativ beskrivning av hur regionala biblioteksverksamheten har arbetat för minskat
digitalt utanförskap tillsammans med länets folkbibliotek.
En analys av spridningen och utbudet av kultur, folkbildning och föreningar i hela länet med
stöd av GIS.
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3.2 Perspektiv: Process
Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i
perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt
övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur
verksamheten ska utföras.
Styrdokumenten för Område kultur och ideell sektor är den regionala utvecklingsstrategin, den
regionala kulturplanen, den regionala biblioteksplanen och planen för civilsamhälle och social
ekonomi.
Arbetet inom Område kultur och ideell sektor sker utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt där dialog,
utvärdering och fortsatt lärande är viktiga beståndsdelar. Arbetssättet bygger på samverkan och
utveckling genom arenor och kollegial ekonomistyrning och syftar till att på ett hållbart och
effektivt sätt kunna möta olika slags samarbetspartners och skapa delaktighet. Genom intern och
extern samverkan skapas synergieffekter för fortsatt utveckling av länet. Tillsammans är vi med
och skapar ett bättre liv genom ökad social sammanhållning och hållbarhet samt ett län som är
attraktivt för länets invånare såväl som för besökare.
Arbetet för att uppnå målen sker på flera olika sätt. Det handlar om att fördela medel och initiera
projekt samt följa upp och utvärdera. Det handlar om att på olika sätt föra dialog, genomföra
utbildningar och samverka. Det handlar om att inom vissa områden skriva avtal, ge uppdrag och
skapa gemensamma handlingsplaner. Andra delar handlar om omvärldsanalys, internationellt
arbete och att ta del av forskning.
Strategi: Kvalitet och utveckling






Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
Att leda för hållbarhet.
Att involvera och motivera medarbetare.
Att utveckla värdeskapande processer.
Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Region Örebro län är utpekat av regeringen som regional utvecklingsansvarig i Örebro län. I
förordningen beskrivs uppdraget som att:





Ansvara för framtagande av en regional utvecklingsstrategi
Samordna genomförandet av densamma
Följa upp målen i strategin och rapportera till regeringen
Ansvara för ett systematiskt lärande i länet

Bland annat ska den organisation som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet samordna
insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Ansvarig organisation är
också skyldig att följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala
tillväxtarbetet. Arbetet ska ske löpande, systematiskt och långsiktig.
I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, poängteras
vikten av ett aktivt och systematiskt lärande i det regionala tillväxtarbetet. Regionala
lärandeplaner syftar till att öka och skapa ett systematiskt lärande och bör bland annat
uppdateras regelbundet, ha ett långsiktigt perspektiv och en tydlig ambitionsnivå.
En beskrivning av helheten och hur olika delar hänger ihop och påverkar varandra är ett steg för
att öka förståelsen, tydliggöra olika aktörers ansvar samt öka delaktigheten. En aktiv ledning,
infrastruktur för uppföljning och utvärdering samt en plan för kommunikation och samverkan
gör att det finns möjligheter för god systematik i lärandet.
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En viktig del i lärandet är att träffas, utbyta erfarenheter och samarbeta i relevanta frågor. Detta
gäller såväl internt inom organisationen, som mellan olika regionala aktörer, men också
nationellt med andra regioner samt internationellt och då framförallt inom EU.
Inom förvaltning Regional utveckling sker detta kvalitetsarbete inom ramen för arbetsgruppen
Forum för genomförande.
Strategi: Digitalisering



Att öka den digitala mognaden i organisationen.
Att förändra och utveckla arbetssätt för att öka användningen av digitala lösningar.

Genom att medverka i Region Örebro läns digitaliseringsstrategi skapar område kultur och
ideell sektor förutsättningar för hur digitaliseringen kan användas som strategiskt verktyg för att
vara en del i samhällsutvecklingen och erbjuda bättre samhällsservice och öka invånarnas
delaktighet. En digitaliseringsplan behöver tas fram mot bakgrund av den regionala
digitaliseringsstrategin.
Strategi: Hållbar utveckling





Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och
stödprocesser.
Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande
hållbarhetsfrågorna.
Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp programmet för att försäkra att
verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och
integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.

Strategi: Regional utvecklingsstrategi



Att bidra till att nå RUS målsättningar.
Att samordna insatser för genomförandet av RUS i samverkan med länets kommuner
och övriga externa aktörer.

Förvaltningen Regional utveckling har samordningsansvar för genomförande av den regionala
utvecklingsstrategin. Verksamheten inom kulturnämnden arbetar med genomförandet genom att
samordna insatser för genomförandet av den regionala kulturplanen i samverkan med länets
kommuner, civilsamhälle och kulturskapare som en handlingsplan till den regionala
utvecklingsstrategin.
Mål: Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett
gemensamt lärande hos länets aktörer.
Indikatorer
Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och
prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka.
Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för
Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka.
Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning
och/eller nya beslut ska öka.
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Mål: Handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS integrerar viktiga perspektiv
som jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete samt integration.
Indikatorer
Andel handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS som är jämställdhetsintegrerade
ska öka.
Andel handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS som har integrerat perspektiven
barn och unga, internationellt samarbete samt integration, där det är relevant, ska öka.

3.3 Perspektiv: Resurs
Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en
hållbar kompetensförsörjning och ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Effektmål 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande,
jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.
AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år.
Jämix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.
Region Örebro läns nya värdegrund ska påbörja att implementeras under året.
Effektmål 11. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt
uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.
Indikatorer
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.
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4 Budget
4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling
Nämnden omsätter i budget ca 164 mnkr och finansieras både av regionen (69 %) och
staten/övriga aktörer (31 %).
Verksamheten har hållit budgeten bra de senaste åren så även under 2020. Dock har den
pandemi (Covid -19) som varit under 2020 påverkat utfallet och under andra halvan av året har
nämnden fattat beslut om omfördelning av medel både inom ramen för befintlig budget och
extra medel som inkommit från staten.
Förutsättningarna inför 2021 bedöms som rimliga då en pris- och löneökning kompenserats med
2,4 % samt att 2 miljoner kronor har tilldelats ett utökat stöd till Civilsamhällets organisationer.

4.2 Budgeterat utfall 2021
Budgeten för 2021 innehåller inga större förändringar jämfört med 2020, men omfördelningar
mellan olika delar inom verksamheten har skett. Den pris- och löneuppräkning på 2,4 %
nämnden fått för 2021 har fördelats ut utifrån den politiska inriktning som finns för 2021.
Främst har den gått till Civilsamhället och Kulturkraft samt aktörer inom samverkansmodellen.
Budgeten innehåller även 2 mnkr för särskilda satsningar som avser Civilsamhällets
organisationer.
Rent ekonomiskt kan verksamheten delas upp i tre huvudblock:
- Föreningsbidrag (studieförbund, idrottsförbund, kulturföreningar, ungdomsorganisationer m
fl)
- Samverkansmodellen (kulturinstitutioner, egen verksamhet för bl.a. länsbibliotek och
konsulentverksamhet)
- Egen verksamhet (t ex utvecklingsarbete kultur, civilsamhälle och social ekonomi, kulturstöd
och projekt).
Nämnden fattar beslut om föreningsbidrag i december 2020 avseende 2021, vilket gäller för
hela året varpå utbetalningar sker och här finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse.
Nämnden fattar beslut om samverkansmodellen under första kvartalet 2021 som gäller för
helåret och betalas ut. När det gäller kulturinstitutionerna finns det i princip ingen risk för
budgetavvikelse, däremot i vår egen verksamhet inom samverkansmodellen kan avvikelser
förekomma.
Principen är densamma 2021 som tidigare år att endast de satsningar som är kända har beaktats i
budget även om sannolikheten är stor att ytterligare finansiering kan tillkomma. En
osäkerhetsfaktor är statsbidragens nivå där beslut fattas efter att vår egen budget är lagd.
Ekonomin följs upp månatligen med målsättningen att tidigt fånga upp negativa avvikelser, i
och med detta så bedöms möjligheterna att hålla budget som goda.
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4.3 Ekonomiska nyckeltal
Procent

Budget 2021

Prognos 2020

Budget 2020

5,8%

-5,3%

2,2%

Budget 2021

Prognos 2020

Budget 2020

Verksamhetens intäkter

50,7

54,1

52,8

Erhållna bidrag

42,5

47,7

46,5

Övriga intäkter

8,2

6,4

6,3

50,7

54,1

52,8

-163,7

-162,8

-159,2

-13,8

-13,3

-14,6

-140,9

-141,0

-137,6

-9,0

-8,5

-7,0

0

0

0

Summa kostnader

-163,7

-162,8

-159,2

Verksamhetens nettokostnader

-113,0

-108,7

-106,4

0

0

0

108,7

106,4

0,0

0,0

Lönekostnadsökningstakt

4.4 Resultatbudget kultur
Belopp i mnkr

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lämnade bidrag
Övriga kostnader
Avskrivningar, inventarier

Finansnetto
Regionbidrag/- ersättning år 2020
Resultat *)

-113,0

*) Resultat budget 2021 ska överensstämma med nämndens budgetram från
regionfullmäktige
Erhållna bidrag innehåller först och främst statsbidrag men även extern finansiering till de
projekt som bedrivs.
Övriga intäkter utgör i huvudsak Örebro Kommuns insats i samverkansmodellen genom
finansiering till länsteatern.
Personalkostnader har minskat något vilket till största delen beror på färre projekt och
projektanställningar.
Lämnade bidrag innehåller föreningsbidrag och kulturstöd samt den del av
samverkansmodellen som inte bedrivs i egen regi utan betalas ut till kulturinstitutioner och
andra aktörer.
Övriga kostnader är diverse kostnader för vår egen verksamhet, däribland projekten.
Under 2020 har bidraget till Stiftelsen Activa flyttats från Kulturnämnden till Regional
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tillväxtnämnd varför budgeten för 2020 minskades under året.

4.5 Driftbudget kultur
Belopp i mnkr

Budget 2021

Prognos 2020

Omsättn
ing

Varav
budgetram

Omsättn
ing

Varav
regionbidrag

Ledning

5,2

5,2

4,5

4,5

Kulturstöd

6,1

5,9

6,8

6,8

Civilsamhälle och social ekonomi

2,6

2,4

2,1

1,7

Särskilda satsningar

2,0

2,0

0

0

103,4

54,7

100,7

52,3

39,7

39,7

47,7

47,7

Projekt

1,6

0

4,0

0

Nämndkostnader

3,1

3,1

1,1

1,1

163,7

113,0

166,9

114,1

Samverkansmodellen
Föreningsbidrag

Summa

Delar av verksamheten har räknats upp med 2,4 % och särskilda satsningar har påförts.
Under 2020 har en fördelning av Regional utvecklings förvaltningskanslikostnader fördelats ut
även till Kulturnämnden (tidigare delades dessa kostnader enbart mellan Regional tillväxtnämnd
och Samhällsbyggnadsnämnd) varför ett lika stort regionbidrag har fördelats ut. För 2021
fortsätter detta att finnas med i budget och utfall. Detta har ingen resultatpåverkan, men ökar
omsättningen. Nämnden har samma budget som tidigare år.

4.6 Investeringsbudget
Belopp i mnkr

Budget 2021

Prognos 2020

Budget 2020

Immateriella anläggningstillgångar
Byggnadsinvesteringar
Medicinteknisk utrustning
It-utrustning
Övrig utrustning
Summa
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5 Organisation
Förvaltning regional utveckling består av 6 sakområden och ett förvaltningskansli.
Förvaltningens verksamhet är indelad i tre politiska nämnder. Kulturnämnden, Regional
tillväxtnämnd och Samhällsbyggnadsnämnden.
Till kulturnämnden hör sakområdet kultur och ideell sektor. Förvaltningskansliet hör
organisatorisk till regional tillväxtnämnd men ger stöd till hela förvaltningen och kostnaderna
delas mellan de tre nämnderna enligt en beräkningsmodell.

6 Uppföljning
Uppföljning av kulturnämndens måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport 1 och
verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ingår även uppföljning av internkontrollplan med risker
och åtgärder.
Det ekonomiska utfallet och årsprognos rapporteras månadsvis i periodrapporter.

7 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och
verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av
verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill
säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:
Intern styrning
a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.
Intern kontroll
c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt
lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och
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ändamålsenlig.
e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet,
tillgänglighet och spårbarhet.
Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att
verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika
negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e.
Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och
åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av
verksamhetsplanen.
Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med
tillräcklig menas att processen för den intern styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt
utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att
verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten
inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid
uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om
den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin
uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

7.1 Internkontrollplan
Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga
nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.
Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen.
Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och
regiondirektören.
Förklaringar till IK-planen nedan:
Verksamhet: Process/område.
Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med
krav c, d och e.
Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.
Verksam
het

Risk

Åtgärd

HR

Risken att systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) inte
efterlevs.

Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska
säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de
regionövergripande dokument som finns, och
uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i
samverkansgrupper.

Ekonomi

Risken att projektet att införa
ett nytt ekonomisystem inte
klarar att leverera resultat
enligt mål i projektplan.

Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att
slutanvändarna genomför utbildning och får stöd
i det nya ekonomisystemet.

Informati
onssäkerh
et

Risken att verksamheten inte
efterlever tillämplig
dataskyddslagstiftning
(GDPR och
Patientdatalagen). Samt NISdirektivet och lag

Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett
systematiskt och riskbaserat
informationssäkerhetsarbete med användande av
de resurser som i prioritering i förhållande till
andra angelägna verksamheter, kan anslås. All
berörd personal ska ha god kunskap om och
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Verksam
het

Risk

Åtgärd

(2018:1174) om
informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala
tjänster.

medverka till att följa regelverk för
informationssäkerhet, att informationsklassa
och riskbedöma vid inköp, upphandling och
förändring som kan påverka
informationssäkerheten.
Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att
informationsklassning av IT-stöd som innehåller
personuppgifter har genomförts i enlighet med
riktlinje för informationsklassning.
Dokumentnr434302. Rapportera hur många
system som är klassade och hur många som
återstår. (Förvaltningen/verksamheten ska
dokumentera vilka system som är
informationsklassade och vilka som kvarstår att
informationsklassa (Dokumentationen ska inte
ske i Stratsys) Inför årsrapporten för
informationssäkerhet kommer denna
dokumentation att efterfrågas.)
Regionövergripande åtgärd:
Informationsägare/objektägare ska säkerställa att
identifierade informationssäkerhetsbrister
åtgärdas.

Juridik

Risken att otillbörlig
påverkan, muta/bestickning
och korruption förekommer.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson

2020-12-03

FöredragningsPM
Dnr: 20RS10863

Organ

Kulturnämnden

Föreningsstöd och stöd till studieförbunden 2021
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa fördelning av föreningsstöd och stöd till studieförbund för år 2021 till en
kostnad av 39 635 000 kronor samt
att föreningen Örebro Dövas ungdomsklubbs bidragshantering och bidragssumma
baserat på 2020 års fördelning av föreningsstöd på 28 119 kronor flyttas till Region
Örebro läns föreningsbidrag till länsövergripande funktionshinderorganisationer.
Sammanfattning
Varje år delar kulturnämnden ut föreningsstöd och stöd till studieförbund för att skapa
förutsättningar för ett starkt civilsamhälle i länet. Bidraget delas ut till
kulturföreningar, ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund, lokalhållande
organisationer, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer, sociala
stödorganisationer, organisationer för idrott, natur och miljö samt studieförbund.
Förslaget om fördelning för 2021 bifogas i bilaga och uppgår till en kostnad av
39 635 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Förslaget för fördelning av föreningsstöd och stöd till studieförbund 2021 hittas i
beslutsunderlagets bilagor. Bidraget delas ut till kulturföreningar, ungdomsföreningar,
politiska ungdomsförbund, lokalhållande organisationer, pensionärsorganisationer,
trafiksäkerhetsorganisationer, sociala stödorganisationer, organisationer för idrott,
natur och miljö samt studieförbund.
För studieförbundens fördelning har en uppräkning gjorts på 2,0 procent. Denna
uppräkning gäller stöd för studieförbunden i fördelningsmodellen, Örebro Läns
Bildningsförbund (ÖLBF) sam SISU idrottsutbildarna. Gällande studieförbunden har
även en omräkning och justering gjorts då studieförbundet ABF tidigare redovisat
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson

2020-12-03

FöredragningsPM
Dnr: 20RS10863

felaktiga uppgifter för åren 2016-2019 samt att studieförbundet NBV gjort en
revidering av tidigare inrapporterad verksamhet för åren 2016-2018. För 2021 års
fördelning har justeringen gjorts gällande ABF för de felrapporterade uppgifterna
rörande 2019, samt för NBV för de felrapporterade uppgifterna 2016-2018. Detta är
justerat och fördelat på övriga studieförbund.
Kulturnämnden ges förslag att besluta om att Örebro Dövas Ungdomsklubbs
bidragshantering och bidragssumma för 2020 års fördelning på 28 119 kronor
förflyttas till Region Örebro läns föreningsbidrag till länsövergripande
funktionshinderorganisationer, detta utifrån dialog med områdeschefer, handläggare
och funktionshinderkonsulent gällande riktlinjer för de olika bidragen.
För fördelning av föreningsstöd och stöd till studieförbunden 2021 har en förflyttning
gjorts av tidigare inkluderade medel för Stiftelsen Activa, Ung peng, Kulturstipendier
(med kulturpris), samt medel till Scenit amatörmusik och ÖLBF amatörteater.
Gällande Stiftelsen Activa har en förflyttning gjorts under 2020 gällande
bidragshantering och medel baserat på 2020 års fördelning på 7 698 000 kronor till
regional tillväxtnämnd. Gällande Ung peng och Kulturstipendier flyttas 380 000
kronor respektive 99 000 kronor till kulturstöd. Gällande stöd till musikverksamhet
och teaterverksamhet som fördelats via ÖLBF vidare till Scenit för
amatörmusikverksamhet samt ÖLBFs amatörteaterkonsulent, flyttas 195 000 kronor
vardera att istället hanteras inom samverkansavtal för långsiktig finansiering för
amatörmusikkonsulent respektive amatörteaterkonsulent. Detta hanteras inom
regionala verksamhetsmedel kultur.
Bedömning
Genom redovisat förslag till fördelning av föreningsstöd och stöd till studieförbund har
Region Örebro län skapat förutsättningar för ett starkt civilsamhälle i länet utifrån
aktuella riktlinjer.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Föreningar, organisationer och studieförbund som tar del av detta bidrag representerar
ett underlag vars inriktning stödjer insatser inom ovanstående områden.
Ekonomiska konsekvenser
Fördelningsförslaget ryms inom fastställd budget för 2021. Den totala summan är i år
mindre än tidigare på grund av omflyttning av medel.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson

2020-12-03

FöredragningsPM
Dnr: 20RS10863

Uppföljning
I ansökan om bidrag bifogas bland annat verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
samt verksamhetsplan för kommande år för uppföljning av verksamheten. Varje
förening förutsätts ha ett eget system för kvalitetssäkring och uppföljning av mål samt
aktivt ha en dialog med Region Örebro län vid större förändringar för föreningen.
Region Örebro län har rätt att göra en fördjupad uppföljning av organisationer som får
stöd. Region Örebro län förbehåller sig rätten att låta genomföra kvalitetskontroll av
utförd revision. Organisationerna ska vid begäran lämna de uppgifter och
verifikationer Region Örebro län behöver för sin granskning.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM Kulturnämnden den 3 december 2020.
Förslag Föreningsstöd och stöd till studieförbund 2020, innehållande fördelning av
stöd samt fördelningsmodell för stöd till ungdomsföreningar, ungdomspolitiska
förbund och studieförbund.

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och ideell sektor

Skickas till:
Samtliga sökande
Ekonomiavdelning för regional utveckling
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Förslag till fördelning av föreningsstöd och stöd till studieförbund 2021
(Summor anges i tkr)
TEATER OCH MUSIKVERKSAMHET
Dnr 20RS
9325
8871
9644
8869

Dnr 20RS
8633
8949
8875
8937
8640

Musik
Bergslagens kammarsymfoniker
Karlskoga konsertförening
Nora/Bergslagens kammarmusikförening
Örebro kammarkör
Örebro kammarmusikförening
Örebro läns folkmusikförbund
Summa

Beslut 2020 Äskat 2021 Förslag 2021
31
0
0
17
50
22
40
75
40
10
0
0
10
12
12
40
50
37
148
187
111

Teater och dans
Amatörteatersamverkan Örebro län
Dockteaterhuset i Wadköping i Örebro
Fröjdans
Nya teatern amatörteaterförening
Riksteatern i Örebro län
Summa

Beslut 2020 Äskat 2021 Förslag 2021
65
85
75
24
28
27
21
35
25
13
500
13
80
80
80
203
728
220

Muséer
Värmlands Idrotthistoriska Sällskap
Örebro läns hembygdsförbund
Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap
Summa

Beslut 2020

MUSÉER
Dnr 20RS
8796
9257
8385

6
60
287
353

Äskat 2021 Förslag 2021
10
10
85
70
310
290
405
370

ÖVRIG KULTURVERKSAMHET
Dnr 20RS
8884
9675
8606
8819
8783
9806
8943
8335
8872
8392

Konst
Konstfrämjandet Bergslagen
Konsthantverkarna i Örebro län
Konstnärernas Kollektivverkstad
Nora Art
Sveriges konstföreningar Örebro län
The Art Of Sweden
Örebro konstskolans vänner
Örebro läns grafikgrupp
Örebro läns konstnärsförbund
Örebro läns slöjdförening
Summa

Beslut 2020 Äskat 2021 Förslag 2021
650
660
652
21
80
24
61
90
64
85
110
88
31
50
36
10
35
30
46
100
46
36
45
38
10
10
10
35
50
40
985
1230
1028

Dnr 20RS
8933
8851
8740

Samlingslokaler, övrigt
Beslut 2020 Äskat 2021 Förslag 2021
Bredsjö kulturkooperativ
55
150
58
Mellansveriges Folkets Hus och Parker Region
75
80
75
Örebro läns bygdegårdsdistrikt
28
60
38
Summa
158
290
171

Dnr

Kulturstipendier
Kulturstipendier
Summa

Beslut 2020
99
99
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Förslag 2021
0*
0

UNGDOMSFÖRENINGAR & UNGDOMSPOLITISKA FÖRBUND
Dnr 20RS
8959
8881
7697
8444
8950
8095
8839
8635
8479
8778
8859
8840
9032
9123

Dnr 20RS
6955
9009
8083
8877

Dnr

Ungdomsföreningar
Beslut 2020 Äskat 2021 Förslag 2021
Equmenia
66
75
Junis Örebro distrikt
74
86
KFUM Örebro-Värmland
232
330
KRIK Örebro län
42
66
Kristen Samverkan Mellansverige
182
176
Mälardalens Elevkårer
313
294
Ny Generation
46
0
Pingströrelsens ungdomsorganisation i Örebro lä
87
93
Riksförbundet Unga Musikanter Örebrodistriktet
643
447
Salt EFS
38
0
Svenska kyrkan Unga i strängnäs distrikt
37
0
Sverok Svealand
116
248
Verdandi Örebro län
44
60
Örebro Dövas Ungdomsklubb
28
0*
Örebro läns Schackförbund
43
58
Örebro län Scouterna
66
96
Revisionsutgifter
20
0
Summa
2 077
0
2 029
Politiska ungdomsförbund
SSU
MUF
KDU
CUF
LUF
Grön ungdom
SDU
Ung Vänster
Summa

Beslut 2020 Äskat 2021 Förslag 2021
115
115
0
64
35
35
30
0
26
26
0
0
0
0
0
0
206
0
240

Ungdom, övrigt
Ung Peng
Summa

Beslut 2020
380
380

Förslag 2021
0*
0
0

NYA ANSÖKNINGAR
Dnr
10175
8878
9106
9914
9911

Nya ansökningar
Karlskoga Idrottshistoriska Sällskap
Konstbunkern
Våra gårdar
Magiska teaterns scenkonstförening
Frövifors Musikkår
Summa

Beslut 2020

Äskat 2021
0
0
0
0
0
0

SUMMA

4 609
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Förslag 2021
0
0
0
0
0
235
0
5
140
30
60

4 169

Förslag till fördelning av bidrag till föreningsstöd och stöd till studieförbund 2021
(Summor anges i tkr)

STUDIEFÖRBUND
Dnr 20RS
8007
8594
8885
6842
8980
8577
8331
8584
7300
8366

Folkbildning
ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Medborgarskolan
NBV
Sensus Svealand
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Kulturens bildningsverksamhet
Örebro Läns Bildningsförbund
Summa

Beslut 2020
5 522
951
352
944
3 904
813
3 320
1 441
236
1 687
19 170

-

Förslag 2021
5 660
1 044
365
985
3 287
799
3 752
1 640
301
1 323
19 156

SOCIALA STÖDORGANISATIONER
Dnr 20RS Sociala Stödorganisationer
Activa
7242
Afasiföreningen i Örebro län
7732
AHA Örebro län
Balans Örebro län
8410
BRIS - Barnens Rätt I Samhället
9992
Bufff
8856
FPS Steget
Föräldraföreningen mot narkotika FMN Kristineha
8463
Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors
9018
8944
Kvinnohuset i Örebro
8593
Läkare i Världen
8847
Mansforum
8576
RFSL Örebro
8922
Svenska Röda Korset
8794
SIMON Örebro
8445
Spelberoendegruppen
8852
Stiftelsen Fontänhuset Örebro
Svea kvinnojour i Kumla med omnejd
8840
Verdandi Örebro län
8831
VSFB - Vi som har förlorat barn i Örebro län
8411
Qulan Verdandi (fd QuinnoQulan)
9122
Örebro Frivilla Samhällsarbetare
8868
Örebro läns länkråd
8984
Örebro läns nykterhetsförbund
8443
Örebro Rättighetscenter
Summa

Beslut 2020
7 698
1 605
133
10
62
78
1 929
0
100
300
0
15
140
165
0
0
893
10
52
11
10
33
40
672
30
13 986
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Äskat 2021
1 645
400
100
120
1 946
20
150
300
360
150
180
200
150
70
975
60
51
790
40
50
678
498
8 933

Förslag 2021
0*
1 610
133
0
62
78
1 929
0
97
290
10
15
145
160
40
10
893
0
49
11
10
30
37
677
30
6 316

ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG
Dnr 20RS
8932
8855
8003
10076

Idrott
Friluftsfrämjandet
SISU Idrottsutbildarna Örebro län
RF SISU Värmland
RF SISU Örebro - distriktsidrottsförbundet
RF SISU Örebro, upplåtelse av lokaler
Summa

Beslut 2020
107
1 043
480
4 034
2 773
8 437

Äskat 2021
170
1 102
600
4 180

Dnr 20RS Internationella föreningar
8854
Finlandssvenska Föreningen i Örebro län
Örebro-Värmlands distrikt av Sverigefinska Riksf
9082
Summa

Beslut 2020
9
37
46

Äskat 2021
10
80
90

Förslag 2021
9
37
46

Dnr 20RS
8711
8870
8860
8623
9249

Pensionärsorganisationer
PRO Örebro län
SKPF Distrikt i Örebro län
SPF Seniorerna Örebrodistriktet
Örebro-Värmlands RPG-distrikt
ÖV distrikt av SFP
Summa

Beslut 2020
565
195
257
31
32
1 080

Äskat 2021
570
221
275
36
60
1 162

Förslag 2021
570
200
262
0
32
1 064

Dnr 20RS
8861
9801
9706

Trafiksäkerhet
MHF Bergslagen
NTF Sörmland, Örebro, Östergötland
SMC Örebro län
Summa

Beslut 2020
0
115
39
154

Äskat 2021
35
275
40
350

Förslag 2021
0
115
44
159

Dnr 20RS Övriga
8858
Hela Sverige ska leva
9944
Naturskyddsföreningen Örebro län
Summa

Beslut 2020
206
48
254

Äskat 2021
206
150
356

Förslag 2021
206
53
259

Dnr 20RS Nya föreningar
8693 Lokalföreningen Oasen Örebro län
LP-föreingen i Örebro län
8927
8472
Vision Pensionärssektion 076 Örebro
Örebro dövas pensionärsorganisation
8565
Summa

Beslut 2020
0
0
0
0
0

Äskat 2021
30
229

Förslag 2021
0
0
0
10
10

6 052

40
299

43 127

SUMMA

TOTALA FÖRENINGSBIDRAG 2021
Föreningsbidrag (kultur & ungd)
Föreningsbidrag (föreningar & studieförbund)
TOTALA FÖRENINGSBIDRAG 2021

35 466

4 169
35 466
39 635

Beslut 2020

47 736

*Den förändrade totalsumman beror på förflyttning av stöd till Activa, kulturstipendium och
kulturpris, Ung peng, Örebro Dövas Ungdomsklubb samt stöd via ÖLBF till amatörteater och
amatörmusik
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Förslag 2021
107
1 064
483
4 037
2 765
8 456

Bilaga 1 - Ungdomsföreningar
Förening
Equmenia
Junis Örebro distrikt
KFUM Örebro-Värmland
KRIK Örebro län
Kristen Samverkan Mellansverige
Mälardal. Elevkårer
Pingst Ung
Riks Unga Musikanter
Sverok Svealand
Verdandi Örebro län
Örebro läns Schackförbund
Örebro län Scouterna
SUMMA

Stöd/medlem
Stöd/aktivitetsdag

Grundstöd
Antal medlemmar
42 271
392
42 271
584
42 271
4 333
42 271
338
42 271
1 929
42 271
3 781
42 271
756
42 271
900
42 271
3 181
42 271
221
42 271
241
42 271
635
507 255
17 291
25%

Medlemsstöd
Antal aktivitetsdgr
25 300
26
37 691
19
279 652
28
21 815
7
124 498
32
244 026
24
48 792
7
58 086
1 165
205 302
0
14 263
13
15 554
0
40 983
43
1 115 961
1 364
55%

64,54
297,51

Aktivitetsstöd
7 735
5 653
8 330
2 083
9 520
7 140
2 083
346 599
0
3 868
0
12 793
405 804
20%
Politiska ungd.org.

TOTALT
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Totalt
75 306
85 615
330 253
66 168
176 289
293 437
93 146
446 957
247 573
60 402
57 825
96 047
2 029 020

239 484

2 268 504

Bilaga 2 - Politiska ungdomsförbund
Fördelningsnyckel bidrag till politiska ungdomsförbund 2021.
Förening
SSU
MUF
KDU
CUF
LUF
Grön ungdo
SDU
Ung Vänste

SUMMA

Grundstöd
9 342
9 342
9 342
9 342
9 342
9 342
9 342
9 342

74 736
20%

Antal mandat
25
13
6
5
4
3
9
6

71

Mandatbidrag
105 268
54 740
25 265
21 054
16843
12 632
37 897
25 265

Totalt
114 610
64 082
34 607
30 396
26 185
21 974
47 239
34 607

Beviljat
114 610
64 082
34 607
0
26 185
0
0
0

298 964
80%

373 700

239 484
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Dnr 20RS
6955
9009
8083
Ej ansökt
8877
Ej ansökt
Ej ansökt
Ej ansökt

Region Örebro läns bidrag till studieförbunden och Örebro läns bildningsförbund år 2021
Studieförbund

Bidrag år
2020

Andel av
bidrag år
2020

Anslag
utifrån år
2020

Andel Volymanslag
Studietim Justering
studietim
utifrån år
bidrag
år 2019
2019
år 2019

70%
ABF
Studieförbundet Bilda
Folkuniversitetet
Medborgarskolan
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Kulturens bildningsverksamhet
Summa
SceniT, musikverksamheten
Teaterverksamheten
Information och opinion
Örebro läns bildningsförbund
Summa

5 553 932
974 143
367 782
961 341
3 608 993
796 641
3 459 436
1 500 032
260 700
17 483 000

31,77%
5,57%
2,10%
5,50%
20,64%
4,56%
19,79%
8,58%
1,49%

3 965 507
695 538
262 596
686 397
2 576 821
568 802
2 470 037
1 071 023
186 140

15%
85 812
50 812
16 209
63 287
104 323
40 800
151 815
108 330
20 834

100,00% 12 482 862 642 222
- - - - dölj - - - -

BidragsAndel
Delt.datimmar
Målgrupp år
Justring
gar år
målgrupp år
målgrupp år Målgrupp
2019
2019
2019
2019
5%

13,36%
7,91%
2,52%
9,85%
16,24%
6,35%
23,64%
16,87%
3,24%

357 413
211 635
67 512
263 595
434 513
169 935
632 320
451 202
86 775

27 675
5 606
7 231
404
68 662
449
67 988
14 531
1 117

14,29%
2,89%
3,73%
0,21%
35,45%
0,23%
35,11%
7,50%
0,58%

127 417
25 810
33 292
1 860
316 123
2 067
313 020
66 901
5 143

0 100,00%

2 674 899

193 663

100,00%

891 633

0
- - - - dölj - - - -

195 000
0
195 000
97 000
1 200 000

2 979
263
0
67
29
132
798
100
54

Andel
delt.dagar år
2019

Utb.anslag
utifrån år 2019
10%

Bidrag 2021

Att utbetalas
2021

100%

1 201 345
106 060
0
27 019
11 695
53 232
321 811
40 327
21 777

5 651 683
1 039 044
363 400
978 871
3 339 151
794 036
3 737 188
1 629 453
299 834

31,69%
5,83%
2,04%
5,49%
18,72%
4,45%
20,96%
9,14%
1,68%

8 351
4 960
1 539
6 199
-51 732
4 664
14 290
10 142
1 587

5 660 034
1 044 004
364 939
985 070
3 287 419
798 700
3 751 478
1 639 595
301 421

4 422 100,00%
- - - - dölj - - - -

1 783 266

17 832 660

100,00%

0

17 832 660

0 Ligger i kulturstöd 2021
0
0 Ligger i kulturstöd 2021
98 940
1 224 000

Teaterverksamheten
Information och opinion
Örebro läns bildningsförbund

19 170 000

19 155 600
19 155 600,00
Ökning jmf med 2020
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Justering
tidigare år

67,37%
5,95%
0,00%
1,52%
0,66%
2,99%
18,05%
2,26%
1,22%

SceniT, musikverksamheten

Uppgifterna är hämtade 2020-10-01 från SCB statistik tabell 00
Studieförbundens verksamhet 2019, studietimmar,
samt från studieförbunden för deltagardagar vid kurser år 2019.
Uppgifter på Deltagardagar 2019: inkom från ÖLBF 2020-09-22

Andel (%)

2,0%

4
Samverkansavtal för långsiktig
finansiering av regionala
verksamhetsmedel kultur –
Nora Järnvägsmuseum och
Veteranjärnväg
20RS11042
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson

2020-12-03

FöredragningsPM
Dnr: 20RS11042

Organ

Kulturnämnden

Samverkansavtal för långsiktig finansiering av regionala
verksamhetsmedel kultur – Nora Järnvägsmuseum och
Veteranjärnväg
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar
att skriva under samverkansavtal för långsiktig finansiering av regional
verksamhetsmedel kultur med Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) för
perioden 2021-2023.
Sammanfattning
Region Örebro län fördelar årligen cirka 4 miljoner kronor som regionala
verksamhetsmedel för genomförandet av länets regionala kulturplan. En central del i
kulturplanen är de verksamheter som tillsammans bär upp stora delar av den regionala
kulturella infrastrukturen och som får verksamhetsmedel av Region Örebro län.
Medlen har tidigare ansökts om varje år med fördelningsbeslut i februari-april
innevarande år.
Det är viktigt för Region Örebro län att kulturaktörerna upplever en trygg och hållbar
ekonomisk grund med möjlighet att planera sina verksamheter mer långsiktigt. Utifrån
detta har samverkansavtal för finansiering 2021-2023 har skapats. Genom
samverkansavtal behöver inte en årlig ansökan göras. Verksamheten ska fortfarande
lämna in en årlig uppföljning.
Ärendebeskrivning
Region Örebro län fördelar årligen cirka 4 miljoner kronor som regionala
verksamhetsmedel för genomförandet av länets regionala kulturplan. En central del i
kulturplanen är de verksamheter som tillsammans bär upp stora delar av den regionala
kulturella infrastrukturen och som får verksamhetsmedel av Region Örebro län.

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson

2020-12-03

FöredragningsPM
Dnr: 20RS11042

Medlen har tidigare ansökts om varje år med fördelningsbeslut i februari-april
innevarande år.
Regionala verksamhetsmedel kultur riktar sig till Teater Martin Mutter som är en fri
teatergrupp inom professionell scenkonst i Örebro och museerna Skoindustrimuseet i
Kumla kommun, Nora Järnvägsmuseum och Pershyttan (NJOV), Alfred Nobels
museum i Karlskoga, Frövifors pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun samt
Loka brunns kurortsmuseum (Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalt Loka) i Hällefors.
Ytterligare aktörer som får årliga regionala verksamhetsmedel utan statliga bidrag är
regional främjandeverksamhet inom amatörteater genom Örebro läns bildningsförbund
och amatörmusik genom föreningen Scenit hos Kulturhuset i Örebro.
Det är viktigt för Region Örebro län att kulturaktörerna upplever en trygg och hållbar
ekonomisk grund med möjlighet att planera sina verksamheter mer långsiktigt. Avtalet
lämnar samtidigt, vid behov, utrymme för ekonomiska förändringar som kan komma
att ske under perioden. Utifrån detta har samverkansavtal för finansiering 2021-2023
skapats. Eventuella höjda eller sänkta medel kommer att kommuniceras snarast möjligt
efter att politiska beslut har fattats. Genom samverkansavtal behöver inte en årlig
ansökan göras, vilket underlättar kulturaktörernas administrativa arbete såväl som
regionens. Verksamheten ska fortfarande lämna in en årlig uppföljning.
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kulturnämnden träder detta avtal i
kraft 2021-01-01 och gäller till och med 2023-12-31, med en uppsägningstid på tre
månader. Om det årliga grundbeloppet ändras genom nämndbeslut ändras också
summan i avtalet.
Bedömning
Verksamheterna bedöms vara viktiga för länets kulturella infrastruktur, vilket är den
strategiska inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin 2018-2030. Aktörerna har
samtliga uppdrag/utvecklingsmål i den regionala kulturplanen 2020-2023 kopplat till
scenkonst, museiverksamhet och främjandeverksamhet. Det är därför av stor vikt att i
den mån det är möjligt skapa möjlighet för långsiktig planering och väl fungerande
former för samverkan mellan region och aktör.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Konsekvenserna för både jämställdheten i länets kulturliv och barn är positiva. 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

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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3 (3)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson

2020-12-03

FöredragningsPM
Dnr: 20RS11042

bedöma. När det handlar om museiverksamheten kan tilläggas att vissa verksamheter i
hög grad handlar om att bevara kulturmiljöer.
Ekonomiska konsekvenser
De aktuella verksamhetsmedlen fördelas inom nämndens budget och kräver ingen
extra finansiering. Den ekonomiska basen i samverkansavtalen kan utifrån den rådande
ekonomiska situation både höjas och sänkas genom regionala politiska beslut.
Uppföljning
Årligen lämnar verksamheten in uppföljning. Det sker genom den nationella
kulturdatabasen (KDB) eller motsvarande samt genom verksamhetsberättelse med
årsredovisning som beskriver arbetet med uppdrag, utvecklingsmål och
handlingsplaner mer kvalitativt.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till kulturnämnd den 3 december 2020.
Samverkansavtal för långsiktig finansiering av regionala verksamhetsmedel kultur –
Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg.

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef kultur och ideell sektor

Skickas till:
Cecilia Lundkvist Sundin, Verksamhetschef NJOV

www.regionorebrolan.se
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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

DATUM

BETECKNING

Lena Adem, Område kultur och ideell sektor

3 december 2020

Avtal

Samverkansavtal för långsiktig
finansiering av regionala
verksamhetsmedel kultur– Nora
Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
Följande avtal som gäller från och med 1 januari 2021 har beslutats mellan
Region Örebro län (232100-0164) och Nora Järnvägsmuseum och
Veteranjärnväg (NJOV) (877100-8474).

Bakgrund
Region Örebro län fördelar årligen cirka 4 miljoner kronor som regionala
verksamhetsmedel för genomförandet av länets regionala kulturplan. En
central del i kulturplanen är de verksamheter som tillsammans bär upp stora
delar av den regionala kulturella infrastrukturen och som får
verksamhetsmedel av Region Örebro län. Medlen har tidigare ansökts om
varje år med fördelningsbeslut i februari-april innevarande år.
Det är viktigt för Region Örebro län att kulturaktörerna upplever en trygg
och hållbar ekonomisk grund med möjlighet att planera sina verksamheter
mer långsiktigt. Utifrån detta har samverkansavtal för finansiering 20212023 har skapats.

Styrande dokument, samverkan och uppföljning
Den regionala utvecklingsstrategin 2018-2030 är ett övergripande
styrdokument som visar en viljeinriktning för regional utveckling där
kulturen är en del. Örebro läns kulturplan beskriver mer detaljerat uppdrag
och utvecklingsmål som är styrande för Nora Järnvägsmuseum och
Veteranjärnväg och som är bakgrunden till de årliga verksamhetsmedel som
fördelas av Region Örebro län.
Tillit och öppenhet är viktigt för samverkan mellan Region Örebro län och
Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg. Minst en gång per år
genomförs därför enskilda dialoger med möjlighet att diskutera
gemensamma frågor. Vid behov genomförs fler samtal.
Årligen lämnar verksamheten in uppföljning. Det sker genom den
nationella kulturdatabasen (KDB) eller motsvarande samt genom
verksamhetsberättelse med årsredovisning som beskriver arbetet med
uppdrag, utvecklingsmål och handlingsplaner mer kvalitativt.

POSTADRESS
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

BESÖKSADRESS
Eklundavägen 1
Örebro

TELEFON
019-602 70 00
42 (60)
INTERNET www.regionorebrolan.se

Finansiering 2021-2023
För genomförande av verksamheten i enlighet med detta avtal åtar sig
Region Örebro län att 2021-2023 årligen fördela 1 382 000 kronor (2020
års fördelning) som en grundfinansiering till Nora Järnvägsmuseum och
Veteranjärnväg.
Den ekonomiska basen i detta avtal kan utifrån den rådande ekonomiska
situation både höjas och sänkas genom regionala politiska beslut.
Eventuella höjda eller sänkta medel kommer att kommuniceras snarast
möjligt efter att politiska beslut har fattats.
För att ta del av regionala verksamhetsmedel inom kulturområdet förbinder
sig verksamheten att arbeta i enlighet med detta avtal, Örebro läns
kulturplan och eventuella andra gällande avtal på området. Om ovanstående
inte uppfylls kan medel komma att krävas tillbaks.

Giltighetstid
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kulturnämnden träder
detta avtal i kraft 2021-01-01 och gäller till och med 2023-12-31, med en
uppsägningstid på tre månader. Om det årliga grundbeloppet ändras genom
nämndbeslut ändras också summan i detta avtal.

Region Örebro län
Örebro den
2020

Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
Örebro den
2020

Katarina Strömgren Sandh
Chef Område kultur och ideell sektor

Cecilia Lundkvist Sundin
Verksamhetschef NJOV
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Redovisning av
delegationsbeslut
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesatum

Nämndadministration, June Fors

2020-10-14

FöredragningsPM
Dnr: 19RS10112

Organ

Kulturnämnd

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman i
enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till den nämnd
som har fattat beslut om delegering.
Beslut av områdeschef Kultur och ideell sektor för filmproduktionsstöd:
1. 20RS10331 Beslut 2020-10-12, 12 000 kronor till Party of the dead
2. 20RS10330 Beslut 2020-10-14, 20 000 kronor till I de djupaste skogar
3. 20RS10329 Beslut 2020-10-12, 12 000 kronor till Bad men play
4. 20RS10328 Beslut 2020-10-14, 20 000 kronor till Backfisch
9. 20RS1254 Beslut 2020-11-17, 30 000 kronor till Berättarföreställning om klimat,
politik, media.
Beslut av utvecklingsledare dans, område Kultur och ideell sektor:
5.20RS9763 Beslut 2020-10-15, 6 000 kronor till Medborgarskolan Värmland-Örebro
för drop-in-danssklasser för yrkesverksamma
6. 20RS9707 Beslut 2020-10-15, 10 000 kronor till VIDA (Vi dansar)
Beslut av regionbibliotikarie Kultur och ideell sektor:

www.regionorebrolan.se
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Nämndadministration, June Fors

2020-10-14

FöredragningsPM
Dnr: 19RS10112

2 (2)

7. 20RS1388 Beslut 2020-11-03, 30 000 kronor till Lekebergs bibliotek i
medfinansiering för projektet förstärkning och utveckling av Självservice.
8. 20RS11420 Beslut 2020-11-05, 30 000 kronor till Örebro bibliotek har för
medfinansiering av projektet Bättre digital produktion.
Beslut av kulturnämndens ordförande
10. 20RS11443 Beslut 2020-11-03, Särskild satsning på civilsamhället samt
professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar med anledning av
coronapandemin.

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och ideell sektor
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DELEGATIONSBESLUT

ORGAN

SAMMANTRÄDESDATUM

Filmproduktionsstöd – Party of the dead
Diarienummer: 20RS10331
Handläggare: Jerry Eriksson
Sammanfattning
Sökande Anders Jansson med sitt bolag Dimmregn produktioner är en av regionens nyaste
filmproducenter. Genom sitt engagemang i Örebro Filmförening har han varit inblandad i
flertalet lokala och regionala filmproduktioner.
För produktionen ”Party of the dead” ansöks om 25 tkr till en reell budget om 27 tkr.
Totalbudgeten är på 735 tkr, men utgörs av drygt 700 tkr investeringar i form av efterskänkta
arvoden från medverkande. Produktionen beviljas med detta beslut 12 000 kronor
Ärendebeskrivning
”Party of the dead” är en kort spelfilm i genren skräck/komedi. Den tar sitt avstamp i dagens
Corona-karantäner och hemisoleringar, men verklighetens sjukdom är i denna fiktion istället
ett zombie-virus.
Produktionen genomförs i Örebro där sökanden själv agerar filmens producent och regissör,
med ett team bestående av duktiga filmarbetare.
I ansökan anges en gedigen distributionsplan med filmfestivaler både nationellt och
internationellt som mål. Produktionen beräknas färdig hösten 2021
Bedömning
Med ett erfaret team, och den enkla med effektfulla historien bedöms det som rimligt att
slutresultatet blir en film som kan komma att nå ut till framförallt festivaler som visar genrefilm
av detta slag.
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Inga särskilda konsekvenser för ovan nämnda perspektiv 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
utbetalning, redovisning och särskilda villkor.
Beslut på delegation för Kultur- och fritidsnämnden
Att utbetala 12 000 kr till Anders Jansson / Dimmregn Produktioner
Örebro 2020-10-12
Katarina Strömgren Sandh
Chef, Område kultur och ideell sektor
Delges: Sökanden Anders Jansson / Dimmregn Produktioner
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DELEGATIONSBESLUT

ORGAN

SAMMANTRÄDESDATUM

Filmproduktionsstöd – I de djupaste skogar
Diarienummer: 20RS10330
Handläggare: Jerry Eriksson
Sammanfattning
Sökanden Hanna Lekander tillhör sedan 1996 Örebro Teaters fasta ensemble. Hon har regisserat,
skrivit manus, samt varit konstnärlig ledare och upphovskvinna till ett flertal teaterprojekt och har inom
filmen arbetat tillsammans med flera namnkunniga regissörer.
Till en pilotinspelning för långfilmen ”I de djupaste skogar” ansöks nu om 25 tkr. Totalbudgeten är 250
tkr, varav 200 tkr finansieras av sponsorer och egna insatser. Produktionen söker även stöd från den
regionala filmverksamheten i Värmland, där inspelningen planeras genomföras. Med detta beslut
beviljas projektet 20 000 kronor.
Ärendebeskrivning
”I de djupaste skogar” beskrivs som en långfilm för en vuxen publik. Handlingen kretsar kring två
vuxna män som tillsammans ger sig ut på äventyr till häst genom de Värmländska skogarna.
Produktionen söker utvecklingsstöd för en kortare pilot, vilken kommer att använda som material
vid presentation för framtida samarbetspartners och finansiärer. Under förbreredelserna,
inspelningen och efterarbetet av piloten utvecklas regi, foto och skådespeleri för att vidare utforska
filmens övergripande bildspråk, tema och ton.
Bedömning
Sökanden med sin konstnärliga professionalitet och det kunniga team som beskrivs i ansökan inger
ett förtroende att detta projekt ska kunna genomföras med gott resultat.
Om långfilmen lyckas nå full finansiering är omöjligt att förutspå, men projektet är så pass intressant
för filmproduktionen i regionen att det finns goda skäl att bevilja ett första utvecklingsstöd.
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Inga särskilda konsekvenser för ovan nämnda perspektiv 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 20 000 kr till Hanna Lekander (Enskild firma)
Örebro 2020-10-14
Katarina Strömgren Sandh
Chef, Område kultur och ideell sektor
Delges: Sökanden Hanna Lekander
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Filmproduktionsstöd – ”Bad men play”
Diarienummer: 20RS10329
Handläggare: Jerry Eriksson
Sammanfattning
Sökanden Hampus Pettersson är en ung regissör och nyetablerad producent i regionen. Han
har tidigare deltagit i regionens feriepraktik för filmare och i talangprogrammet
UngFilmFramåt. Han har under flera år medverkat med filmer i regionens filmtävlingar Josef
och Örebro Short Film Fest.
Nu äskas 25 tkr i produktionsstöd till en film med den reella budgeten 35 tkr. Filmen har en
totalbudget på 962 tkr, men har intäkter på över 900 tkr i form av efterskänkta arvoden av
medverkande. Med detta beslut beviljas produktionen 12 000 kronor.
Ärendebeskrivning
”Bad men play” är en kort spelfilm i genren western/action. Visionen är att göra en film med
traditionell western tematik iscensatt med modern actionfilmestetik. I ansökan framgår att
produktionen redan funnit lämpliga inspelningsplatser för westernmiljön.
Filmen beräknas vara klar hösten 2021 och planerar spridas till både svenska och
internationella festivaler.
Bedömning
Sökanden har tidigare visat sig ha en talang och förkärlek för actiongenren. Med detta tar
han sig an sitt mest ambitiösa projekt hittills och vi bedömer att projektet är genomförbart.
Vid ett lyckat resultat tar upphovspersonerna ytterligare ett steg på vägen mot professionellt
filmskapande.
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Inga särskilda konsekvenser för ovan nämnda perspektiv 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
utbetalning, redovisning och särskilda villkor.
Beslut på delegation för Kultur- och fritidsnämnden
Att utbetala 12 000 kr till Hampus Pettersson / Silverheart Media
Örebro 2020-10-12
Katarina Strömgren Sandh
Chef, Område kultur och ideell sektor
Delges: Sökanden Hampus Pettersson / Silverheart Media
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Filmproduktionsstöd – Backfisch
Diarienummer: 20RS10328
Handläggare: Jerry Eriksson
Sammanfattning
Sökande Sara Blomqvist / Stories Made By TS AB är en regional filmproducent med tio års
erfarenhet av film, TV och reklamfilmsproduktion.
Produktionen är i utvecklingsfasen och söker 25 tkr för att utveckla idén vidare och
färdigställa ett manus. Med detta beslut beviljas 20 000 kronor till projektet.
Ärendebeskrivning
”Backfisch” beskrivs som ett drama i tre delar som utspelar sig i Örebro under 50-talet.
Dramat runt Backfisch har en feministiskt vinkel och utspelar sig i en tid där feminismen ännu
inte var så starkt artikulerad i det svenska samhället. Mot bakgrund av faktiska historiska
miljöer och händelser skapas en fiktiv berättelse inspirerad av verkligheten.
Då den färdiga produktionen kommer kräva full finansiering ses detta första stöd som ett
utvecklingsstöd för att färdigställa ett manus innan fortsatt finansieringsarbete tar vid.
Bedömning
Bakom projektet står förutom sökanden även Lisa Lindén som är magister i genusvetskap,
dramatiker och dramaturg. För musiken står artisten Nicola Sarcevic.
I sin helhet beskrivs i ansökan ett ambitiöst projekt med stor potential. Om projektet i nästa
led finner finansiering för att färdigställas är omöjligt att förutse, men bedömningen görs att
den tydliga länskopplingen, både i berättelse och bakom kameran är så pass intressant att
ett första utvecklingsstöd beviljas.
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Jämställdhetsperspektivet berörs såvida att det är två kvinnliga upphovspersoner till
produktionen, och tematiken berör jämställdhetsfrågor.
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 20 000 kr till Sara Blomqvist / Stories Made By TS AB
Örebro 2020-10-14
Katarina Strömgren Sandh
Chef, Område kultur och ideell sektor
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Delges: Sökanden Sara Blomqvist
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Dansfrämjandestöd till:
Medborgarskolan Värmland-Örebro - drop in dansklasser för yrkesverksamma
Diarienummer: 20RS9763
Handläggare: Mia Eklund
Sammanfattning
Marie Kühlers showdansskola Entré, en del av Medborgarskolan vill arrangera drop-in
danslektioner för yrkesverksamma samt dansare på hög nivå i Örebro län. För att erbjuda en
möjlighet till egen träning utan att boka upp sig under en hel termin. Under rådande pandemi
erbjuds inte lika många alternativ till egen träning så följande klasser kan vara en part för
yrkesverksamma och stötta upp.
Ärendebeskrivning
Pengar sökes till arvodering av gästlärare via drop-in klasser.
Bedömning
Bedömningen är att ansökan uppfyller de kriterier som finns och arrangerandet står för ett
mer flexibelt alternativ för yrkesutövande att ta del av inspiration och utveckling under
rådande pandemi.
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Liten miljöpåverkan, bra ur jämställdhetsperspektiv. Fortbildning av yrkesverksamma
pedagoger kommer till gagn för barn och unga.
Ekonomiska konsekvenser
Stödbeloppet ryms inom ramen för den dansfrämjande verksamheten, AE 62624.
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 6000 kr till Medborgarskolan Värmland-Örebro, Marie Kühlers showdansskola
Entré
Örebro 2020-10-15
Mia Eklund
Utvecklingsledare dans, Område kultur och ideell sektor
Delges:
Sökanden Medborgarskolan Värmland-Örebro, Marie Kühlers showdansskola Entré
2020-10-15
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Dansfrämjandestöd till:
VIDA (Vi dansar) Malin Holmberg
Diarienummer: 20RS9707
Handläggare: Mia Eklund

Sammanfattning
VIDA (vi dansar) är en grupp, studiecirkel via NBV som bildades 2012 med ett gemensamt
intresse av att en gång i veckan ses och dansa tillsammans. Deltagarna står själva för
genomförandet av dansklasserna men arrangerar också öppna gästklasser med regionala
och nationella gästlärare. VIDA är en möjlighet till vidareutveckling som inte erbjuds i andra
forum i Örebro län.
Ärendebeskrivning
Pengar sökes till lokalkostnad och arvodering av externa gästlärare.
Bedömning
Vi vill uppmuntra fria grupper att fortsätta dansa och många av länets yrkesverksamma ingår
i denna grupp, som bidrar till egen fortbildning och att man väljer att stannar kvar i vårt län.
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Liten miljöpåverkan, bra ur jämställdhetsperspektiv. Fortbildning av yrkesverksamma
pedagoger kommer till gagn för barn och unga.
Ekonomiska konsekvenser
Stödbeloppet ryms inom ramen för den dansfrämjande verksamheten, AE 62624.
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 10 000 kr till VIDA (Vi dansar)
Örebro 2020-10-15
Mia Eklund
Utvecklingsledare dans, Område kultur och ideell sektor
Delges:
Sökanden VIDA (Vi dansar) Malin Holmberg
2020-10-15

53 (60)

1 (1)

1 (1)

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

DATUM

BETECKNING

Kultur och ideell sektor, Peter Alsbjer

201103

20RS1388

Lekebergs bibliotek
Bangatan 7
761 81 Fjugesta

Meddelande om delegationsbeslut
Lekebergs bibliotek har beviljats 30 000 kr i medfinansiering för projektet Förstärkning och utveckling av Självservice
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

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Region Örebro län
Eklundavägen 11
Kultur & ideell sektor Örebro
Box 1613
701 16 Örebro

TELEFON
019-602 70 00

ORG.NR
232100-0164
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DATUM

BETECKNING

Kultur och ideell sektor, Peter Alsbjer

201105

20RS11420

Örebro bibliotek
Näbbtorgsgatan 12
702 23 Örebro

Meddelande om delegationsbeslut
Örebro bibliotek har beviljats 30 000 kr i medfinansiering för projektet Bättre
digital produktion.
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

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Region Örebro län
Eklundavägen 11
Kultur & ideell sektor Örebro
Box 1613
701 16 Örebro

TELEFON
019-602 70 00

ORG.NR
232100-0164
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Delegationsbeslut kulturstöd – Berättarföreställning om klimat, politik, media
Diarienummer: 20RS12054
Handläggare: Lena Backlund

Sammanfattning
Genom berättarkonsten och inspiration från historien ska Eva Ahremalm, skådespelerska,
Maria Sedell, berättare, och Staffan Ekegren, författare, försöka förstå vår egen tid. Med
bakgrund i dagens klimatförändringar och politiska och mediala läge lyfta vad det innebär
för vår värld idag. Alla tre är väl etablerade i Örebro län inom sina olika gebit och arbetar
tillsammans fram manus till denna gestaltade berättarföreställning.
Huvudman för de nämnda konstnärernas projekt är ABF Örebro län och förslag till beslut
är att bevilja 30 000 kronor av sökt belopp.
Ärendebeskrivning
Med start i december 2020 arbeta fram en berättarföreställning som våren 2021 ska nå unga
och vuxna, både i skolan och som offentlig föreställning

Bedömning
Handläggaren bedömer att detta är en samhällsaktuell kulturproduktion som ligger helt rätt i
tiden med tanke på klimatfrågan, världspolitiken och hur vårt samhälle ser ut idag. Det är en
produktion som kan nå många målgrupper under en längre tid, både i och utanför vårt län.
Finansiering belastar konto för teaterområdet, då det på grund av Coronasituationen finns
kvarstående medel för kulturstöd.

Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Produktionen har tydligt fokus på klimat- och samhällsfrågor. Målgruppen är unga vuxna och
vuxna, både i och utanför skolan.
Ekonomiska konsekvenser
Stödbeloppet ryms inom ramen för område Kultur och Ideell sektor, teater, AE 62619

Underlag
Ansökan med budget

Utbetalning, redovisning och villkor
Beviljat stödbelopp utanordnas direkt till sökandes konto. Sökande redovisar efter premiär
2021 hur processen gått och kommande planer för året och eventuellt längre i framtiden.
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Beslut på delegation för Kultur- och fritidsnämnden
Att utbetala 30 000 kronor till Eva Ahremalm, Maria Sedell och Staffan Ekegren genom
ABF Örebro län.

Örebro 2020-11-17

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och ideell sektor
Delges: Sökandes kontaktperson Eva Ahremalm
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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Kultur och ideell sektor, Lena Adem

2020-11-03

Ordförandebeslut
DNR 20RS11443

Ordförandebeslut

Särskild satsning på civilsamhället samt professionella
kulturskapare och kulturella kreativa näringar med
anledning av Coronapandemin
Förslag till beslut
Ordförande för kulturnämnden beslutar
att fördela 290 000 kr som arbetsstipendier till professionella kulturskapare och
kulturaktörer.
att fördela 290 000 kr till föreningar och studieförbund som genomför stödjande
insatser under Coronapandemin och som är i behov av ekonomiskt stöd med anledning
av pandemin.
att områdeschef Katarina Strömgren Sandh ges delegation att fatta beslut om
medelsfördelningen.

Sammanfattning
Länets kultur och civilsamhälle har påverkats mycket negativt ekonomiskt av
Coronapandemin 2020. Utifrån rådande situation har två förslag tagits fram till
ytterligare stödåtgärder under 2020.
Stöd 1 kan sökas av fristående, professionellt verksamma kulturskapare i Örebro län.
Arbetsstipendiet gäller för perioden december 2020 - april 2021. Stödet gäller ej
aktörer som ingår i Kultursamverkansmodellen som har fördelats andra medel. Totalt
föreslås att 290 000 kr ska fördelas.
Stöd 2 kan sökas av föreningar och studieförbund i länet som genomför stödjande
insatser under Coronapandemin och som är i behov av ekonomiskt stöd med anledning
av pandemin. Totalt föreslås att 290 000 kr ska fördelas.

www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Kultur och ideell sektor, Lena Adem

2020-11-03

Ordförandebeslut
DNR 20RS11443

Ärendebeskrivning
Utifrån hur kulturen och civilsamhället i Örebro län har påverkats under
Coronapandemin föreslås en särskild satsning inom två områden:



Stöd till professionella kulturskapare och kulturaktörer
Stöd till föreningar och studieförbund som genomför stödjande insatser under
Coronapandemin och som är i behov av ekonomiskt stöd med anledning av
pandemin.

Ansökningarna handläggs i november och i vid behov i början av december 2020 av
tjänstepersoner inom Kultur och ideell sektor. Områdeschef Katarina Strömgren Sandh
ges delegation att fatta beslut om den slutliga medelsfördelningen inom de två stöden.
Arbetsstipendium till kulturskapare och kulturaktörer
Det föreslagna stödet kan sökas av professionellt verksamma kulturskapare i inom
områdena bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd, och teater i Örebro län,
som har drabbats av Coronapandemin. Stipendiet om totalt 290 000 kr utlyses under
perioden 6 november – 25 november 2020. Handläggning och utlysning genomförs av
en referensgrupp bestående av utvecklingsledare inom främjandeverksamhet kultur
från Område kultur och ideell sektor.

Stöd till föreningar och studieförbund som genomför stödjande insatser under
Coronapandemin
Det föreslagna stödet kan sökas av föreningar och studieförbund i länet som genomför
stödjande insatser med anledning av Coronapandemin och som är i ekonomiskt behov
av stöd med anledning av pandemin. Stödet om totalt 290 000 kr utlyses under
perioden 6 november - 25 november 2020. Handläggning, utlysning och urval
genomförs av en referensgrupp bestående av utvecklingsledare från Område kultur och
ideell sektor.
Bedömning
Satsningen bedöms vara väl i linje med resultatet från den kartläggning som
genomförs av Område kultur och ideell sektor om hur länets kulturliv och
civilsamhälle har påverkats av pandemin samt behovet av att stärka länets kulturella
infrastruktur och civilsamhälle under pandemin. Det i sin tur går väl i linje med den
regionala kulturplanen och handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi såväl
som med den regionala utvecklingsstrategin.
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Datum

Kultur och ideell sektor, Lena Adem

2020-11-03

Ordförandebeslut
DNR 20RS11443

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Professionella kulturskapare, kulturproducenter, föreningar och studieförbund arbetar
ofta med att nå barn och unga på olika sätt, och är därmed viktiga för barnperspektivet.
Jämställdhetsperspektivet lyfts även frekvent inom de olika kultur- och konstområdena
liksom miljöfrågor. Eventuella miljökonsekvenser för enskilda verksamheter är svåra
att identifiera och beskriva. När det gäller bidrag till kulturskapare eftersträvas en bred
representation bland gällande kön, ålder, uttryck och geografisk spridning. I tidigare
utlysning av stöd till civilsamhällsorganisationer med anledning av pandemin ser vi att
många stödjer unga och riskgrupper, men också personer som även oberoende av
pandemin befinner sig i utsatthet.
Ekonomiska konsekvenser
Den särskilda satsningen ryms inom Kulturnämndens budget 2020.
Uppföljning
Uppföljning av hur de fördelade medlen har använts genomförs tillsammans med
aktuella aktörer. För kulturskapare såväl som föreningar och studieförbund föreslås
uppföljningen ske i form av en kortfattad beskrivning av vad som skapats/genomförts.
Beslutsunderlag
Beslutet är fattat som ett ordförandebeslut:

Torbjörn Ahlin (C)
Ordförande kulturnämnden
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