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Tjänstgörande ledamöter
Torbjörn Ahlin (C) (ordförande)
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)
Gert Stark (S)
Malin Silén (KD)
Martin Hårsmar (M)
Anna Stark (M) §§38-45, §§47-48
Gunilla Pihlblad (S) §§38-45, §§47-48 ersätter Camilla Sörman (S)
Berry Käller (M) §46 ersätter Anna Stark (M)
Birgitta Borg (L) ersätter Monika Aune (MP)
Oscar Lundqvist (SD) §§38-45, §§47-48 ersätter Bo Ammer (SD)
Närvarande ersättare
Berry Käller (M) §§38-45, §§47-48
Övriga närvarande
Nathalie Bäckbring, sekreterare
Katarina Strömgren Sandh, områdeschef
Anders Bro, utvecklingsledare §39, §48
Mona Hedfeldt, utvecklingsledare §39, §48
Anneli Baier, ekonom §§39-40
Lena Adem, utvecklingsledare §40, §§45-46, §48
Petra Jansson, utvecklingsledare §41
Peter Alsbjer, utvecklingsledare §42, §48
Johanna Ström, utvecklingsledare §43
Eva Carlbom, utvecklingsledare §48
Lena Backlund, utvecklingsledare §48
Anette Granberg, utvecklingsledare §48
Josephine Hedlund, projektledare §48
Linda Berg Ottosson, utvecklingsledare §48
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Protokollsjustering
Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 20222025
Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2022
Utvecklingsmedel för att stärka folkbibliotekens digitala
utvecklingsarbete
Revidering av Biblioteksplan för Region Örebro län 2020 – 2023
Utredning gällande ny plattform för professionell dans i länet med bas
i Askersund/Sjöängen
Kulturnämndens sammanträdestider år 2022
Ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen 2022
Fördelning av den extra tillfälliga förstärkningen av
kultursamverkansmodellen Statens kulturråd
Anmälnings- och meddelandeärenden till kulturnämnden 29 oktober
2021
Information

Sida 3 av 17

Protokoll
Kulturnämnd

§ 38

Sammanträdesdatum
2021-10-29

Protokollsjustering
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Oscar Lundqvist (SD) med
Anna Stark (M) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 12 november 2021.
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Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025
Diarienummer: 20RS6997
Sammanfattning
Den nuvarande handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi 2018-2021
fastställdes av regional tillväxtnämnd. Under hösten 2020 och våren 2021 har planen
reviderats och getts en mer regionövergripande utformning. Planen har sänts på
remiss till kommuner, företrädare för civilsamhället och den sociala ekonomin samt
andra intressenter. Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025 är en handlingsplan knuten till Regional utvecklingsstrategi för Örebro
län 2018-2030.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-10-29, Regional handlingsplan för
civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
 Sammanställning av remissvar Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022
 Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
Beslut
Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att anta förslaget till Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025.
Skickas till
Regionstyrelsen
Regional utveckling – Område kultur och ideell sektor
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Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2022
Diarienummer: 21RS6401
Sammanfattning
Med utgångspunkt i verksamhetsplan med budget 2022 för Region Örebro län som
regionfullmäktige fastställde i juni 2021, föreligger förslag till verksamhetsplan med
budget för kulturnämnden 2022.
Förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstemannastöd till kulturnämnd,
regional tillväxtnämnd samt samhällsbyggnadsnämnd.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-10-29, Kulturnämndens
verksamhetsplan och budget 2022
 Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2022
Yrkanden
Martin Hårsmar (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Upplysning
Oscar Lundqvist (SD) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att fastställa kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2022 samt
att nämnden ger förvaltningschefen för Regional utveckling i uppdrag att samverka
med regiondirektören inom området HR/attraktiv arbetsgivare i syfte att ge styrelsen
erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.
Skickas till
Regionstyrelsen
Regionkansliet
Förvaltning Regional utveckling – Kultur och ideell sektor
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Utvecklingsmedel för att stärka folkbibliotekens digitala
utvecklingsarbete
Diarienummer: 21RS6708
Sammanfattning
Den digitala kompetensnivån är i Sverige generellt sett hög, men den tekniska
utvecklingen går snabbt och behovet av att stärka digitala kompetenser är fortsatt
stor. Det gäller nationellt och i Örebro län, för invånare såväl som anställda i
offentlig verksamhet.
Örebro bibliotek ansöker om 101 000 kronor i syfte att stärka den digitala
kompetensen hos folkbibliotekspersonalen i länet. Genom workshops med forskare
och föreläsare vill Örebro bibliotek etablera en grund för vad som ska ingå i
folkbibliotekens digitala uppdraget och en riktning för verksamheternas digitala
utveckling. Insatserna har till syfte att leverera god service åt användare och besökare
samt öka samverkan mellan länets folkbibliotek i digitala frågor. Målgrupper är
medarbetare på länets folkbibliotek och folkbibliotekens användare.
Utifrån mål i biblioteksplan för Region Örebro län 2020 – 2023 har den regionala
biblioteksverksamheten avsatt 200 000 kronor i utvecklingsmedel 2021 för projekt
som syftar till att minska digitala klyftor i samhället, det digitala utanförskapet och
främja digital innovation. Medlen är ett överskott från tidigare projekt ”Digitalt först
med användaren i fokus 2018 – 2020” och ingår i ett av kulturnämndens beslutade
omstartspaket, ”Digitalt först med användaren i fokus i Örebro län”.
Förslaget är därför att bevilja Örebro bibliotek 101 000 kronor.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-10-29 Utvecklingsmedel för att stärka
folkbibliotekens digitala utvecklingsarbete
 Ansökan om utvecklingsmedel folkbibliotek
 Komplettering till ansökan om utvecklingsmedel
Yrkanden
Torbjörn Ahlin (C) och Martin Hårsmar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar på att bevilja medel för 80 000 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Reservationer
Oscar Lundqvist (SD) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget
yrkande.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att bevilja 101 000 kronor till Örebro bibliotek för att samordna en utbildningsserie
i digital verksamhetsutveckling för länets folkbibliotekspersonal samt
att medel tas från kulturnämndens budget avsatta för regional biblioteksutveckling.
Skickas till
Fredrik Röös, verksamhetsutvecklare Örebro bibliotek
Fehime Bodur, enhetschef Örebro bibliotek
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Revidering av Biblioteksplan för Region Örebro län 2020 –
2023
Diarienummer: 21RS9023
Sammanfattning
I och med revideringen av Örebro läns kulturplan som beslutades den 8 september
2021 skedde en omformulering av den regionala biblioteksverksamhetens
övergripande mål. En liknande revidering av mål och indikatorer föreslås därför ske
även för biblioteksplanen för Region Örebro län för den del som berör ”regional
biblioteksverksamhet” i §11 bibliotekslagen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-10-29 Utvecklingsmedel för att stärka
folkbibliotekens digitala utvecklingsarbete
 Sammanställning av förslag på revidering av Biblioteksplan för Region Örebro
län 2020-2023 inför 2022
Yrkanden
Martin Hårsmar (M) och Birgitta Borg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att Biblioteksplan för Region Örebro län revideras enligt redovisat förslag och
gäller från 2022.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utredning gällande ny plattform för professionell dans i länet
med bas i Askersund/Sjöängen
Diarienummer: 21RS8845
Sammanfattning
Område Kultur och ideell sektor vill genomföra en utredning som undersöker
möjligheterna till hållbara och långsiktiga strukturer för den professionella dansen i
länet genom en ny dansplattform med bas i Askersund/Sjöängen.
Utredningen kommer att resultera i en skriftlig rapport samt en film som kommer att
beskriva plattformens organisation/styrning, syfte och mål, samarbetsparter i länet
samt finansieringsplan.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-10-29, Utredning gällande ny plattform
för professionell dans i länet med bas i Askersund/Sjöängen
 Uppdragsdirektiv professionell dansplattform
Yrkanden
Oscar Lundqvist (SD), Martin Hårsmar (M) och Birgitta Borg (L) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att ge område Kultur och ideell sektor i uppdrag att utreda möjligheterna att etablera
en ny plattform för professionell dans i länet med bas i Askersund/Sjöängen.
Skickas till
Kultur och ideell sektor
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Kulturnämndens sammanträdestider år 2022
Diarienummer: 21RS8759
Sammanfattning
Förslag redovisas för kulturnämndens ordinarie sammanträdestider för år 2022.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-10-29, sammanträdestider 2022
Yrkanden
Martin Hårsmar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar

att kulturnämndens ordinarie sammanträden under år 2022 ska äga rum
onsdagen 9 februari,
onsdagen 23 mars,
torsdagen 5 maj,
torsdagen 2 juni,
torsdagen 1 september,
onsdagen 26 oktober samt
måndagen 12 december.
Skickas till
Ledamöter och ersättare i kulturnämnden
Ansvarig tjänsteperson
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Ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen
2022
Diarienummer: 21RS9556
Sammanfattning
Region Örebro läns äskanden till Statens kulturråd inför 2022 är enligt följande:
Uppräkning samverkansmodellen 887 tkr
Extra satsning svag infrastruktur 3 660 tkr
Stärkt kulturell infrastruktur 12 034 tkr
Totalt 16 581 tkr
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-10-29, Ansökan om statliga medel inom
kultursamverkansmodellen 2022
 Reviderad Bilaga Ekonomiskt underlag
 Region Örebro läns reviderade ansökan kultursamverkansmodellen 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att skicka redovisad ansökan med äskanden om medel inom
kultursamverkansmodellen 2022 till Statens kulturråd.
Skickas till
Statens kulturråd
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Fördelning av den extra tillfälliga förstärkningen av
kultursamverkansmodellen Statens kulturråd
Diarienummer: 21RS9828
Sammanfattning
Statens kulturråd har med anledning av pandemin förstärkt medelsfördelningen inom
kultursamverkansmodellen 2021 och Region Örebro län har tidigare erhållit
7 679 000 kronor som fördelades vidare till verksamheter inom
kultursamverkansmodellen i kulturnämnden juni 2021. Enligt beslut 30 september
har Region Örebro län erhållit ytterligare 670 000 kronor att fördela till aktörer inom
kultursamverkansmodellen. Liksom vid tidigare fördelning ska de användas utifrån
Kulturrådets fyra prioriteringar. Medlen ska ha använts senast första kvartalet 2022
och redovisas senast i maj 2022.
Fördelningen föreslås utgå från ordinarie fördelning och fördelas procentuellt till
samtliga kulturproducenter inom kultursamverkansmodellen vilket innebär följande:
Örebro läns teater 237 081kronor, Stadra teater 8 284 kronor, Länsmusiken Örebro
län 179 388 kronor, Opera på Skäret 13 398 kronor, ArkivCentrum Örebro län
30 434 kronor, Örebro läns museum 190 958 kronor, The non existent Center 10 457
kronor.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 29 okt 2021 Fördelning av den extra tillfälliga
förstärkningen av kultursamverkansmodellen Statens kulturråd
 Ändring av beslut om tillfälligt förstärkning för regional kulturverksamhet
Upplysning
Anna Stark (M), Oscar Lundqvist (SD) och Gunilla Pihlblad (S) anmäler jäv och
deltar varken i handläggning eller i beslutet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att fördela extra medel inom kultursamverkansmodellen om 670 000 kronor från
Statens Kulturråd med anledning av pandemin enligt följande:
Örebro läns teater 237 081kronor
Stadra teater 8 284 kronor
Länsmusiken Örebro län 179 388 kronor
Opera på Skäret 13 398 kronor
ArkivCentrum Örebro län 30 434 kronor
Örebro läns museum 190 958 kronor
The non existent Center 10 457 kronor.
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Skickas till
Länsmusiken Örebro län
Örebro läns teater
Örebro läns museum
Stadra teater
TNEC
Opera på Skäret
ArkivCentrum Örebro län
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Anmälnings- och meddelandeärenden till kulturnämnden 29
oktober 2021
Diarienummer: 21RS28
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
20RS3882, Arrangörsstöd professionella dansföreställningar - Loud dance
21RS9238, Bidrag till Länsmusiken för inspelning av film för bebisar och föräldrar
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-10-29, anmälnings- och
meddelandeärenden
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
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Information
Första samtal om inriktning i kulturplan 2024-2027
Hösten 2021 påbörjas arbetet med att ta fram en ny kulturplan som ska gälla 20242027. Kulturnämnden ska besluta om den politiska inriktningen på nämnden i
februari 2022. Under 2022 sker dialoger med kulturaktörer, kommuner, civilsamhälle
och andra samhällsområden. Våren 2023 ska planen ut på remiss för att kunna
beslutas om hösten 2023.
Den 16 december 2021 kommer nämnden ha en workshop och omvärldsbevakning.
Aktuella internationella projekt - SILK och fortsättningsansökan RaiSE
Anders Bro informerar om SILK-projektet genomfördes juni-september 2021. Syftet
var att utveckla internationalisering och bidra till ett mer hållbart ekosystem av den
sociala ekonomin och genomfördes som webbinarier, länderrapporter och
utredningsarbeten.
Anders informerar också om RaiSE-projektet som har avslutats i sin ursprungliga
form vid halvårsskiftet 2021. Syftet har varit att stärka sociala företag med hjälp av
utvecklade regionala policies. Inom ramen för satsningen har det blivit medel över
och Region Örebro län har fått en fortsättningsansökan beviljad. Syftet med
fortsättningsprojektet är att kartlägga hur sociala företag har påverkats av pandemin
och hur det offentliga stödet har förändrats. Projektet pågår 1 september 2021 till 31
augusti 2022. Partnerskapet för sociala innovationer är involverat. Aktiviteter inom
projektet är att starta en webbplats för sociala företag med varor och
tjänster, studiebesök och projektmöten.
Barnkonventionen - Löpa linan ut, fortbildning folkbiblioteken
Eva Carlbom informerar om projektet Löpa linan ut. Utbildningen för chefer består
av tre utbildningsdagar där barnkonventionen, artiklarna och hur man kan arbeta
rättighetsbaserat behandlas. Alla som arbetar på ett folkbibliotek i Örebro län ska få
fortbildning i att arbeta mer barnrättsanpassat. Vid alla folkbibliotek i länet finns ett
barnrättsombud och det finns ett nätverk för dessa.
Scenkonst utanför tätort
Lena Backlund informerar om professionell scenkonst utanför tätort. Under 2020 och
2021 har bokningarna ställts in, men det skedde en fortsatt dialog med arrangörerna.
Hösten 2021 startade föreställningarna igen. 17 föreställningar spelades på 12 olika
ställen i länet. Till våren 2022 är 21 föreställningar bokade. Närmsta året är planen
bland annat att återuppbygga och stärka relationer, arrangera nätverksträffar och titta
på möjlig utveckling.
Nulägesanalys Kultur och hälsa
Anette Granberg informerar nämnden om projektet kultur och hälsa. Kulturnämnden
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ska besluta om inriktning och mål vid nästa nämndsammanträde.

Partnerskapet för sociala innovationer
Mona Hedfeldt informerar om vad som har hänt under året i partnerskapet för sociala
innovationer. En verksamhetsplan för 2021-2026 har tagits fram. Under 2021 har det
bland annat genomförts samhällssamtal inom områdena tilltro till välfärden,
tillsammans för att möta samhällsutmaningar och inkluderande arbetsmarknad för
unga som varken arbetar eller studerar.
Kulturkonferens, omstartspaket 12
Lena Backlund och Josephine Hedlund informerar om planeringen av
kulturkonferensen som är ett av omstartspaketen. Konferensen ska genomföras 3-4
maj 2022.
Förslagen i skolbiblioteksutredningen, SOU 2021:3
Peter Alsbjer informerar om förslagen i skolbiblioteksutredningen.
Remissinstansernas remissvar presenteras.
Utbildning reflekterande skrivande
Linda Berg Ottosson informerar om biblioterapi och utbildningen för handledare i
reflekterande skrivande. Utbildningen pågår under ett år, cirka tio timmar i veckan,
och kursstart är december 2021. Syftet med reflekterande skrivande är att främja
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom reflekterande skrivprocesser.
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