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Kulturnämnd

Tjänstgörande ledamöter
Torbjörn Ahlin (C) (ordförande)
Eva-Lena Jansson (S) (vice ordförande) §§25-28
Gert Stark (S)
Camilla Sörman (S)
Malin Silén (KD)
Anna Stark (M) §§23-25, §§27-28
Inga-Britt Ritzman (S) §§23-24 ersätter Eva-Lena Jansson (S) (vice
ordförande), §26 ersätter Anna Stark (M) pga jäv
Emelie McQuillan (M) ersätter Martin Hårsmar (M)
Birgitta Borg (L) ersätter Monika Aune (MP) (2:e vice ordförande)
Bo Ammer (SD) ersätter Pernilla Marberg (SD)
Närvarande ersättare
Inga-Britt Ritzman (S) §25, §§27-28
Nils-Erik Pettersson (S)
Övriga närvarande
Nathalie Bäckbring, sekreterare
Per Marcusson, nämndsekreterare
Katarina Strömgren Sandh, områdeschef
Jerry Eriksson, utvecklingsledare §24
Lena Adem, utvecklingsledare §§25-26, §28
Anneli Baier, ekonom §28
Susanne Rosendahl, utvecklingsledare §28
Petra Jansson, utvecklingsledare §28
Therese Hjelseth, områdeschef Energi och klimat §28
Katja Hagström, utvecklingsledare §28
Peter Alsbjer, utvecklingsledare §28
Anders Bro, utvecklingsledare §28
Linda Svensson, utvecklingsledare §28
Mona Hedfeldt, utvecklingsledare §28
Linda Adolphson, utvecklingsledare §28
Cecilia Lönn Elgstrand, Örebro läns bildningsförbund §28
Per Magnusson, Riksförbundet unga musikanter §28
Johanna Ström, utvecklingsledare §28
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Innehållsförteckning
§23
§24
§25
§26
§27
§28

Protokollsjustering
Utredning av professionell filmproduktion i Örebroregionen
Stödåtgärder för att stärka pojkars kulturutövande
Fördelning av den tillfälliga förstärkningen av
kultursamverkansmodellen Statens kulturråd
Anmälnings- och meddelandeärenden till kulturnämnden 2 juni 2021
Information
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§ 23

Protokollsjustering
Beslut
Kulturnämnden beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Anna Stark (M) med Emelie
McQuillan (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 16 juni 2021.
Paragrafen är justerad
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§ 24

Utredning av professionell filmproduktion i Örebroregionen
Diarienummer: 21RS5023
Sammanfattning
Område Kultur och ideell sektor har för avsikt att genomföra en utredning som
inledning på ett långsiktigt arbete att utveckla det professionella filmområdet i
regionen.
Utredningen ska resultera i en rapport med en bakgrund över dagens situation för
filmarbetare i länet, jämföra initiativ från andra offentliga aktörer runt om i Sverige
som till exempel produktionscentrumen Film i Väst, Film i Skåne, Filmpol Nord och
Stockholms nya organisation för professionell film, andra regionala
filmresurscentrum jämförbara med Örebros nuvarande verksamhet, kommunala
satsningar såsom Norrköpings Filmfond etc.
Rapporten ska utifrån dessa beskrivningar leverera förslag på fortsatt arbete för att
stärka den regionala filmbranschen och befintliga professionella aktörers möjligheter
att fortsätta verka i vår region.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Regional Kulturnämnd 2021-06-02 Utredning professionell
filmproduktion i Örebroregionen
 Uppdragsdirektiv - Utredning professionell filmproduktion i Örebroregionen
Yrkanden
Bo Ammer (SD) och Anna Stark (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att ge område Kultur och idéell sektor, genom områdeschef Katarina Strömgren
Sandh, i uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling av professionell
filmverksamhet i Örebroregionen.
Paragrafen är justerad
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§ 25

Stödåtgärder för att stärka pojkars kulturutövande
Diarienummer: 21RS5091
Sammanfattning
Kulturvaneundersökningar visar att kön, föräldrars utbildningslängd, och barns ålder
påverkar i vilken grad de tar del av kultur. Pojkar tar i lägre grad del av kultur än
flickor. Kulturnämnden vill genomföra en satsning för att stimulera pojkars
kulturdeltagande i Örebro län. Det föreslås ske genom en öppen utlysning på 500 000
kronor till aktörer i Örebro län.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-06-02, stödåtgärder för att stärka pojkars
kulturutövande
Yrkanden
Bo Ammer (SD), Anna Stark (M) och Emelie McQuillan (M) yrkar avslag på
förvaltningens förslag.
Birgitta Borg (L) yrkar på återremiss, att ärendet ska kompletteras med en fördjupad
redovisning av pojkars och flickors kulturutövande och problematiken kring det.
Eva-Lena Jansson (S) och Camilla Sörman (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall och att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att kulturnämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag och finner att
kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Anna Stark (M), Emelie McQuillan (M) och Bo Ammer (SD) reserverar sig mot
kulturnämndens beslut till förmån för sitt eget avslagsyrkande.
Bo Ammer (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 25.
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Beslut
Kulturnämnden beslutar

att anslå 500 000 kronor till en särskild satsning för att stärka pojkars kulturutövande
i Örebro län samt
att satsningen finansieras inom kulturnämndens budget.
Paragrafen är justerad
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Region Örebro Län Kulturnämnd 210602
Ärende 3 Stödåtgärder för pojkars kulturutövande
Dnr: 21RS5091
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna
De framförda uppfattningarna om att pojkar ej utövar kultur i samma utsträckning som flickor
speglar inte den verklighetsbild som vi tycker oss se.
Emedan ljudstörningar i det digitala sammanträdet utgjorde hinder för mig att framföra mina
bevekelsegrunder, söker jag därför sammanfatta dessa i detta särskilda yttrande.
Pojkar har andra prioriteringar än flickor, vilket visar sig i att man inte deltar i samma
kulturaktiviteter. Under presentationen framfördes att detta var ett särskilt problem i ”utsatta”
områden. Vår bild i dessa områden är att flickor av kulturella och religiösa skäl hålls utanför t ex
idrottsliga verksamheter där pojkar är klart överrepresenterade.
Även om man från ledningen påpekar att idrott inte kan räknas som kultur så är det uppenbart att
detta är högt prioriterade sysselsättningar bland pojkar. Vi anser att idrottsliga aktiviteter är viktiga
såväl för pojkar som för flickor, och anser inte att det kan vara vare sig önskvärt eller nödvändigt att
med regionala medel försöka locka bort pojkar från idrotten.
Pojkar dominerar även t ex i musikaliska sammanhang, filmverksamhet och dataspelande. Slutsatsen
av det lagda förslagets mål är att söka få pojkar att söka sig till andra intressen än de som man nu
utövar.
Vidare framförs att pojkar är dåliga på att läsa. Vi delar uppfattningen att god litteratur är viktig för
historiska kunskaper, för språklig utveckling och övergripande existentiell utveckling. Vår uppfattning
är att mobiltelefoner, läsplattor och datorer i hög grad tagit över ungas intresse för läsning och
litteratur. Detta problem synes dock flickor i hög grad vara drabbade av samtidigt som detta är ett
nationellt problem som mer kan åtgärdas via språk och litteraturundervisning i skolan.
Vi bedömer därför att satsningen på 500 000:- på att förändra pojkars kulturintresse varken är
nödvändig eller önskvärd, och yrkar därför avslag på det förelagda förslaget.
Vi reserverar oss även mot det fattade beslutet om bifall

Örebro 210602

Bo Ammer
Sverigedemokraterna
Ledamot kulturnämnden
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§ 26

Fördelning av den tillfälliga förstärkningen av
kultursamverkansmodellen Statens kulturråd
Diarienummer: 21RS3920
Sammanfattning
Region Örebro län fördelar genom inträdet i kultursamverkansmodellen 2012 årligen
statliga och regionala medel motsvarande cirka 100 000 000 kronor för
genomförandet av länets regionala kulturplan till de verksamheter som tillsammans
bär upp stora delar av den regionala kulturella infrastrukturen.
Statens kulturråd har med anledning av pandemin förstärkt dessa medel med
ytterligare cirka 178 276 000 kronor 2021 och Region Örebro län har erhållit 7 679
000 kronor att fördela vidare till verksamheter inom kultursamverkansmodellen
varav 2 800 000 kronor särskilt vikta till Opera på Skäret.
Viktigt vid beslutet har varit att medel ska gå till kulturproducenter med publik
verksamhet som har ansökt till Region Örebro län om särskilt stöd på grund av
pandemin och där fördelningen utgår från de fyra prioriteringar som Statens
kulturråd har tagit fram för medlen.
Förslaget på fördelning är enligt följande: Länsmusiken Örebro län 1 613 879 kronor,
Örebro läns teater 1 613 879 kronor, Örebro läns museum 778 742 kronor, Stadra
teater 570 000 kronor, TNEC 302 500 kronor, Opera på Skäret 2 800 000 kronor
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnd 2021-06-02, Fördelning av den tillfälliga
förstärkningen av kultursamverkansmodellen Statens kulturråd
 Information om tillfällig förstärkning, Statens kulturråd
 Ansökan till Statens kulturråd från Region Örebro län
 Beslut om medel från Statens kulturråd
 Sammanställning ansökningar till Region Örebro län
Upplysning
Anna Stark (M) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen eller i beslutet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att fördela extra medel inom kultursamverkansmodellen om 7 679 000 kronor från
Statens Kulturråd med anledning av pandemin enligt följande:
Länsmusiken Örebro län 1 613 879 kronor
Örebro läns teater 1 613 879 kronor
Örebro läns museum 778 742 kronor
Stadra teater 570 000 kronor
TNEC 302 500 kronor
Opera på Skäret 2 800 000 kronor.
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Skickas till
Örebro länsteater
Länsmusiken i Örebro
Opera på Skäret
Örebro läns museum
Stadra teater
The non existent center
Paragrafen är justerad
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§ 27

Anmälnings- och meddelandeärenden till kulturnämnden 2
juni 2021
Diarienummer: 21RS28
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
21RS3417, Bidrag till Lindesbergs bibliotek med 30 000 kronor
21RS2526, Bidrag till Tegelbrukets bibliotek med 29 500 kronor
21RS2581, Bidrag till Karlskoga bibliotek med 30 000 kronor
21RS2219, Bidrag till Kumla bibliotek med 30 000 kronor
21RS2615, Bidrag till Lekebergs bibliotek med 30 000 kronor
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-06-02, anmälnings- och
meddelandeärenden till kulturnämnden 2 juni
 21RS2219
 21RS2526
 21RS2581
 21RS2615
 21RS3417
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§ 28

Information
Sammanfattning
VP och budget 2022
Lena Adem och Katarina Strömgren Sand informerar nämnden om arbetet med
förvaltningens verksamhetsplan och budget för 2022.

Ekonomiuppföljning januari-april
Anneli Baier ger en aktuell ekonomirapport.

Regional utvecklingsstrategi på remiss
Susanne Rosendahl presenterar arbetet med att uppdatera den regionala
utvecklingsstrategin.

Omstartspaket 8 - GIS-kartläggning
Petra Jansson informerar nämnden om den GIS-kartläggning av länets kulturella
infrastruktur och civilsamhället post corona som har genomförts.

Klimatutmaningen
Katja Hagström informerar nämnden om Region Örebro läns arbete med
klimatutmaningen, vilka effekter klimatförändringarna har och hur det påverkar våra
liv och samhället.

Återkoppling kultur/civilsamhälle/energi/klimat
Peter Alsbjer och Linda Svensson ger en återkoppling om arbetet med att samverka
mellan områdena Kultur och ideell sektor och Energi och klimat. Enligt kulturplanen
är länets kultur med och bidrar tillsamhällsomställningen för att uppnå Sveriges
miljömål. Peter och Linda ger exempel på förslag till gemensamma aktiviteter mellan
områdena.
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Internationalisering
Anders Bro presenterar aktuella EU-utlysningar och projekt.

Uppdrag social ekonomi
Mona Hedfeldt informerar om aktuellt inom uppdrag social ekonomi.

Omstartspaket 13 - Regional digital plattform för synliggörande av sociala
företagstjänster och produkter
Mona Hedfeldt informerar om arbetet med omstartspaket 13. En plattform för
synliggörandet av sociala tjänster har varit efterfrågat. Region Örebro län har gett
uppdraget till Coompanion Mälardalen.

Uppföljning folkbildningens granskning av studieförbunden
Cecilia Lönn Elgstrand informerar om granskningen av studieförbunden som Örebro
läns bildningsförbund har genomfört.

Omstartspaket 9 - Digital kulturutveckling post corona
Johanna Ström och Linda Adolphson informerar nämnden om omstartspaket 9 vars
syfte är att ge länets småföretag möjlighet att utveckla sin förmåga att nå ut med sin
kultur genom en utbildningssatsning. en referensgrupp bestående av 10 kulturaktörer
inom olika kulturslag har skapats. Efter möte med referensgruppen framkom vad
länets aktörer önskar för teman på utbildningstillfällena.

Riksförbundet unga musikanter (RUM)
Mona Hedfeldt och Linda Adolphson informerar om RUMs verksamhet och förslag
på hur Region Örebro läns kommande stöd till verksamheten ska hanteras.
Per Magnusson, distriktskonsultent på RUM, presenterar verksamheten och svarar på
nämndens fråga om deras aktivitetsdagar.
Paragrafen är justerad
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