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Protokoll 

Kulturnämnd Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

Tjänstgörande ledamöter 
Torbjörn Ahlin (C) (ordförande) 
Monika Aune (MP) (2:e vice ordförande) 
Gert Stark (S) 
Camilla Sörman (S) §§32-37 
Malin Silén (KD) 
Martin Hårsmar (M) 
Anna Stark (M) 
Bo Ammer (SD) 
Inga-Britt Ritzman (S)  ersätter Eva-Lena Jansson (S) (vice ordförande) 
Nils-Erik Pettersson (S) §§29-31 ersätter Camilla Sörman (S) 

Närvarande ersättare 
Nils-Erik Pettersson (S) §§32-37 
Emelie McQuillan (M) §§29-36 
Oscar Lundqvist (SD) §§29-36 

Övriga närvarande 
Nathalie Bäckbring, sekreterare 
Katarina Strömgren Sandh, områdeschef 
Jerry Eriksson, utvecklingsledare §30, §37 
Lena Adem, utvecklingsledare §§31-32, §37 
Anneli Baier, ekonom §31, §33 
Mona Hedfeldt, utvecklingsledare §33, §37 
Isak Bergström, utbecklingsledare §33 
Petra Jansson, utvecklingsledare §§34-35, §37 
Anders Bro, utvecklingsledare §37 
Lena Backlund, utvecklingsledare §37 
Peter Alsbjer, utvecklingsledare §35, §37 
Kristoffer Pettersson, assistent §37
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Innehållsförteckning 

§29 Protokollsjustering 
§30 Delegation – förslag till kandidater för kulturpris och kulturstipendier 

2021 
§31 Delårsrapport 2021, kulturnämnden 
§32 Revidering av Örebro läns kulturplan inför 2022 
§33 Omräkning av tidigare stöd till studieförbund 
§34 Utvecklingsmedel för att motverka äldres växande utanförskap på 

grund av den digitala utvecklingen 
§35 Utvecklingsmedel till bibliotekssamverkan – gemensam 

bibliotekskatalog och bibliotekswebb 
§36 Redovisning av delegationsbeslut 
§37 Information 
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Kulturnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

 

§ 29 Protokollsjustering 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   ordföranden och Monika Aune (MP) justerar dagens protokoll med 
Martin Hårsmar (M) som ersättare. 
 
Protokollet ska vara justerat senast den 22 september 2021. 
 
Paragrafen är justerad 
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Kulturnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

 

§ 30 Delegation – förslag till kandidater för kulturpris och 
kulturstipendier 2021 
Diarienummer: 21RS5962 

 
Sammanfattning 
Region Örebro län delar årligen ut kulturstipendium och kulturpris för att 
uppmärksamma organisationens 100-åriga tillvaro från 1863 till 1964. Till följd av 
pandemin har den totala summan som fördelas år 2021 till kulturstipendiater och 
kulturpris höjts. År 2021 fördelas totalt 90 000 kronor till flera kulturstipendiater 
samt ett kulturpris, som består av 70 000 kronor och ett kulturföremål. 
 
Det föreslås att kulturnämndens presidium får i uppdrag att till regionstyrelsen 
föreslå kulturpristagare samt mottagande av kulturstipendierna. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM Kulturnämnden 2021-09-07 Delegation - förslag till 

kandidater för kulturpris och kulturstipendier 2021 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   ge kulturnämndens presidium i uppdrag och mandat att föreslå regionstyrelsen 
kandidater för kulturpris samt kulturstipendier. 
 
Skickas till 
Regionstyrelsens sekreterare 
 
Paragrafen är justerad 
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2021-09-08 

 

§ 31 Delårsrapport 2021, kulturnämnden 
Diarienummer: 21RS6412 

 
Sammanfattning 
I redovisat material finns kulturnämndens delårsrapport 2021 som omfattar perioden 
januari till och med juli. Materialet innehåller uppföljning av både verksamhet och 
ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller materialet även en 
uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. 
Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt 
indikatorer. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM kulturnämnden 8 september 2021 - Delårsrapport 

kulturnämnden 2021 
 Delårsrapport för Kulturnämnd 2021 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   godkänna delårsrapport 2021 för kulturnämnden. 
 
Skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionkansliet 
 
Paragrafen är justerad 
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Kulturnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

 

§ 32 Revidering av Örebro läns kulturplan inför 2022 
Diarienummer: 21RS5210 

 
Sammanfattning 
Örebro läns regionala kulturplan är en plan för utvecklingen av länets kultur 2022-
2023 och en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin. Den är också en 
viktig del av kultursamverkansmodellen och ligger till grund för fördelningen av 
statliga och regionala kulturmedel. Kulturplanen ska genomgå en årlig revidering. 
 
Det har varit möjligt att lämna in förslag på revideringar inför 2022 mellan 1 mars 
och 14 maj 2021. De inkomna förslagen berör uppdrag/utvecklingsmål för Stadra 
teater, musikfrämjande verksamhet, filmfrämjande verksamhet, regional 
biblioteksutveckling, litteraturfrämjande verksamhet och främjandeverksamhet bild 
och form. 
 
Stadra teaters text föreslås revideras för att på ett tydligare sätt beskriva verksamhet, 
uppdrag och utvecklingsmål 2020-2023. Övriga revideringar föreslås med anledning 
av den utveckling som har skett inom verksamheterna för musikfrämjande, 
filmfrämjande, regional biblioteksutveckling, litteraturfrämjande och främjande av 
bild och form. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-09-08, Revidering av Örebro läns 

kulturplan inför 2022 
 Förslag på revidering av Region Örebro läns kulturplan inför 2022 
 
Yrkanden 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall på förvaltningens förslag med följande 
ändringsyrkande "att efter redaktionella förändringar föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige besluta". 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kulturnämnden 
bifaller ändringsyrkandet. 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att   efter redaktionella förändringar föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta 
 
att   Region Örebro läns Kulturplan 2020-2023 revideras enligt redovisat förslag för 
att gälla från 2022. 
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Skickas till 
Regionstyrelsen 
Stadra teater 
Berörda aktörer inom område kultur och ideell sektor Region Örebro län 
 
Paragrafen är justerad 
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Kulturnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

 

§ 33 Omräkning av tidigare stöd till studieförbund 
Diarienummer: 21RS5961 

 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet gav studieförbunden under 2020 i uppdrag att genomföra en 
fördjupad granskning av verksamheten. Studieförbunden gjorde då strykningar av 
tidigare rapporterad verksamhet mellan åren 2017-2019. Den lämnades till 
Folkbildningsrådet i januari 2021. Till följd av detta lämnade Örebro läns 
bildningsförbund (ÖLBF) i början av juni en sammanställning till Region Örebro län 
av strykningar för studieförbunden på regional nivå. 
 
I förslaget till beslut har en omräkning gjorts av tidigare utbetalda stöd till 
studieförbunden från Region Örebro län baserat på den sammanställning som ÖLBF 
lämnat in med strykningar av studietimmar för tidigare rapporterad regional 
verksamhet. Likt Folkbildningsrådets omfattande åtgärdsprogram inlämnat till 
utbildningsdepartementet den 14 april 2021, baseras omräkningen på återbetalning 
istället för justering i kommande stöd. Omräkning av felrapporterad verksamhet 
gäller samtliga studieförbund som får regionalt stöd. 
 
Återbetalda medel planeras att användas till sökbara insatser för civilsamhället. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM kulturnämnden 8 september 2021 - Omräkning av tidigare 

stöd till studieförbund 
 Omräkning Studieförbund efter granskning 2021 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   genomföra omräkning av tidigare stöd till studieförbund utifrån uppgifter från 
Örebro läns bildningsförbund om felrapportering samt 
 
att   studieförbunden ska återbetala medel om totalt 288 604 kronor. 
 
Skickas till 
Regionkansli ekonomiavdelning 
Cecilia Lönn Elgstrand, Örebro läns bildningsförbund 
 
Paragrafen är justerad 
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Kulturnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

 

§ 34 Utvecklingsmedel för att motverka äldres växande 
utanförskap på grund av den digitala utvecklingen 
Diarienummer: 21RS5031 

 
Sammanfattning 
Under de senaste åren – och särskilt i spåren av coronapandemin – har det digitala 
utanförskapet för äldre ökat. Fler äldre är idag digitala, men för dem som inte är 
digitalt vana växer det digitala utanförskapet. 
 
Kumla bibliotek ansöker om 47 500 kronor i syfte att ge äldre möjligheten att 
upptäcka den digitala världen på ett enkelt och inkluderande sätt. I samarbete med 
Väntjänsten i Kumla vill Kumla bibliotek öka den digitala tryggheten för äldre 
personer genom att ge digital handledning och låna ut surfplattor. Målgruppen är 
personer som är 80 år och äldre, men framöver kan projektet komma att inkludera 
även yngre pensionärer. 
 
Projektet går väl i linje med målen i biblioteksplan för Region Örebro län 2020 – 
2023 (dnr 19RS8875) och digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021 – 2026 (dnr 
20RS2109) som framhåller folkbiblioteken som viktiga i syfte att öka den digitala 
kompetensen i länet. 
 
Förslaget är därför att bevilja Kumla bibliotek 47 500 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-09-08 Utvecklingsmedel - Folkbibliotek 

2020-2023, motverka äldres växande utanförskap på grund av den digitala 
utvecklingen 

 Ansökan om utvecklingsmedel - Folkbibliotek 2020-2023 
 
Yrkanden 
Bo Ammer (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
  
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   bevilja 47 500 kronor till Kumla bibliotek för att ge äldre möjlighet att upptäcka 
den digitala världen. 
 
Skickas till 
Gertrud Åstrand, bibliotekschef Kumla kommun 
 
Paragrafen är justerad 
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Kulturnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

 

§ 35 Utvecklingsmedel till bibliotekssamverkan – gemensam 
bibliotekskatalog och bibliotekswebb 
Diarienummer: 21RS7692 

 
Sammanfattning 
Folkbibliotekscheferna i nio kommuner i Örebro län har beslutat att i form av ett 
projekt undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete genom att skapa en 
gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb och söker därför utvecklingsmedel, 
350 000 kronor, till stöd för genomförandet. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM kulturnämnden den 8 september 2021, Utvecklingsmedel 

bibliotekssamverkan 
 Ansökan om utvecklingsmedel folkbibliotek 
 
Yrkanden 
Bo Ammer (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   bevilja ansökan om gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb samt 
 
att   kostnaden, 350 000 kronor, finansieras genom den regionala 
biblioteksverksamhetens anslag för utvecklingsmedel. 
 
Skickas till 
Anne-Marie Alzén, Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg 
 
Paragrafen är justerad 
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Kulturnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-09-08 

 

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienummer: 21RS28 

 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
21RS5172, Dansproduktionsstipendium Linn Ragnarsson 
21RS5170, Dansproduktionsstipendium till Anita Basha 
21RS3831, Främjandestöd bild och form våren 2021 
21RS4937, Filmproduktionsstipendium 1985 
21RS4951, Filmproduktionsstipendium Asker Zon 
21RS4955, Filmproduktionsstipendium I minnets tid 
21RS4383-4, Stöd för social innovation Örebro Skateboard 
21RS4383-5, Stöd för social innovation Elevhälsans medicinska enhet 
21RS4382, Främjandestöd litterattur 2021 
21RS7669, CD och bok till Länsmusiken i Örebro AB 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-09-08, Redovisning av delegationsbeslut 
 21RS5172, Dansproduktionsstipendium Linn Ragnarsson 
 21RS5170, Dansproduktionsstipendium till Anita Basha 
 21RS3831, Främjandestöd bild och form våren 2021 
 21RS4937, Delegationsbeslut - Filmproduktionsstipendium 1985 
 21RS4951, Delegationsbeslut - Filmproduktionsstipendium Asker Zon 
 21RS4955 , Delegationsbeslut - Filmproduktionsstipendium_ I minnets tid 
 21RS4383-4 , Stöd för social innovation - Ansökan från Örebro Skateboard 
 21RS4383-5, Stöd för social innovation - Ansökan från Elevhälsans medicinska 

enhet 
 21RS4382, Delegationsbeslut Främjandestöd litteratur 
 71RS7669, Delegationsbeslut - Medel till CD och bok, Länsmusiken i Örebro 

AB 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 
 
Paragrafen är justerad 
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2021-09-08 

 

§ 37 Information 
 
Internationalisering 
Anders Bro informerar nämnden om det ämnesövergripande arbetssättet Cultural 
planning. Region Örebro län påbörjade planeringen inför programmet Kreativa 
Europa under våren 2021 men har nu pausat ansökan. Just nu inväntas nya 
utlysningar inom området. Under tiden förbereds ett starkare projektkonsortium och 
europeiskt nätverk.  

Konferens - Kultur- och civilsamhällekonferens (omstartspaket 12) 
Mona Hedfeldt och Lena Backlund informerar om kultur- och 
civilsamhällekonferensen som planeras 3-4 maj 2022. Målgruppen är politiker och 
tjänstepersoner inom kulturområdet både inom och utanför länet.  

Utveckling av filmen i regionen 
Jerry Eriksson och Kristoffer Pettersson informerar nämnden om utvecklingen av 
filmen i regionen, det nationella filmarbetet samt den regionala visionen och hur den 
ska nås.  
 
Översyn av regional biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023 
Peter Alsbjer och Petra Jansson informerar om det pågående arbetet med att revidera 
den regionala biblioteksplanen.  
 
Uppföljning om omstartspaket 4 och 5 
Petra Jansson presenterar arbetet med omstartspaketen 4 och 5, digitalt först med 
användaren i fokus i Örebro län och digital transformationsledning för 
folkbibliotekschefer. 
 
Fördelningen av krisstöd i juni 
Lena Adem och Petra Jansson informerar om fördelningen av krisstödet till det 
professionella kulturlivet i länet. Kulturnämndens presidium fattade beslut på 
delegation från nämnden om fördelningen i juni. 60 av 84 ansökningar har blivit 
beviljade.  
 
Paragrafen är justerad 
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