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Protokollsjustering
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att ordföranden och Monika Aune (MP) justerar dagens protokoll med Bo Ammer
(SD) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 30 december 2021.
Paragrafen är justerad
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Föreningsstöd och stöd till studieförbunden år 2022
Diarienummer: 21RS9263
Sammanfattning
Varje år fördelar kulturnämnden föreningsstöd och stöd till studieförbund för att
skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle i länet. Stödet går till
kulturföreningar, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, lokalhållande
organisationer, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer, sociala
stödorganisationer, organisationer för idrott, natur och miljö samt studieförbund.
Stödet är en viktig del i att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, vilket är
en prioriterad inriktning i den regionala utvecklingsstrategins kapitel fem om social
sammanhållning och demokrati. Förslaget om fördelning för 2022 bifogas i bilaga
och uppgår till 39 706 000 kronor. Inför 2022-2024 har föreningar haft möjlighet att
ansöka om treårigt stöd. 20 föreningar föreslås beviljas detta.
Yrkanden
Torbjörn Ahlin (C) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordföranden finner att nämnden bifaller Torbjörn Ahlins (C) yrkande om
bordläggning.
Beslut
Kulturnämnden beslutat
att bordlägga ärendet.
Skickas till
Samtliga sökande
Ekonomiavdelning för regional utveckling
Paragrafen är justerad
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Nulägesanalys med riktlinjer och mål Kultur och Hälsa
Diarienummer: 21RS10835
Sammanfattning
Samhällets mål är att alla ska ha förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika
villkor. Hälsoklyftorna har dock ökat i landet under de senaste decennierna. Örebro
län är inget undantag. Hälsan är ojämlikt fördelad i länet och det beror på människors
olika livsvillkor och levnadsvanor.
Förutsättningarna för en god och jämlik hälsa är kopplade till biologiska,
socioekonomiska och kulturella resurser och möjligheter. Till de viktigaste
socioekonomiska faktorerna som påverkar hälsa hör inkomst, utbildningsnivå,
funktionshinder, kön, ålder och bostadsort. Region Örebro län strävar därför efter att
minska de ojämlika förutsättningarna för en god hälsa med bland annat en solidariskt
fördelad kultur som verktyg för social hållbarhet.
På uppdrag av kulturnämndens verksamhetsplan 2021 ska en nulägesanalys samt
förslag till mål och riktlinjer tas fram för det regionala arbetet med kultur och hälsa.
Riktlinjer 2022-2027
•Med kultur som verktyg i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte för en god och
jämlik/jämställd hälsa i Örebro län.
•Stärka arbetet med kultur och hälsa i länet, med fokus på målgrupper inom psykisk
ohälsa, funktionshinder, äldreomsorg, unga och äldre.
•Genom att sprida kunskap, bygga nätverk, samverka och ge stöd till verksamheter
och projekt.
Mål 2022-2027
•Bilda ett regionalt kunskapscentrum genom forskar- och praktiknära stöd till
kommunerna/andra aktörer i syfte att bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad för
Kultur och hälsoområdet.
•Hitta nya och stärk befintliga samverkansformer internt/externt till exempel med
Örebro universitet och andra relevanta lärosäten och FoU-verksamheter.
•Utveckla regionalt stöd/bidrag till Kultur och hälsoområdet i länet.
•Öka tillgängligheten för att nå kulturarbetare genom Kulturkraft
Beslutsunderlag
 Nulägesanalys riktlinjer och mål Kultur och hälsa
 FöredragningsPM Kulturnämnd 2021-12-16, Nulägesanalys med riktlinjer och
mål Kultur och hälsa
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
att anta förslagna riktlinjer och mål för Kultur och Hälsa.
Skickas till
Kulturnämndens ledamöter och ersättare
Paragrafen är justerad
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Fördelning av tillfälligt stöd till Skoindustrimuseet
Diarienummer: 21RS8134
Sammanfattning
Skoindustrimuseet i Kumla är en viktig del av länets kulturarv eftersom det är ett
levande arbetslivsmuseum med fokus på skoindustrin. Det är också en viktig
kulturaktör i de södra länsdelarna. Enligt en utredning som Kumla kommun
genomförde 2020 har Skoindustrimuseet i flera år ansträngt sig för att minimera
kostnader och höja egna inkomster för att skapa en stabil ekonomisk grund för
fortsatt verksamhet. Utredningen bedömde det dock inte möjligt att uppnå stabilitet i
verksamheten utan ökade verksamhetsmedel. I mars 2021 höjdes därför det årliga
regionala verksamhetsbidraget med 100 000 kronor. I augusti 2021 inkom
Skoindustrimuseet med en ny ansökan till Region Örebro län. I ansökan uttrycks
behov av förstärkning för att kunna genomföra utbildning av ny personal, nya
basutställningar och dokumentationsarbete. Därför föreslås att ytterligare 200 000
kronor fördelas till Skoindustrimuseet som en tillfällig satsning.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Kulturnämnden 2021-12-16, Fördelning av tillfälligt stöd till
Skoindustrimuseet i Kumla
 Ansökan om utökat ekonomiskt stöd till stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i
Kumla
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att fördela 200 000 kronor som tillfälligt extra stöd till Skoindustrimuseet.
Skickas till
Skoindustrimuseet i Kumla
Paragrafen är justerad
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Fördelning av tillfälligt stöd till ArkivCentrum Örebro län
Diarienummer: 21RS10597
Sammanfattning
ArkivCentrum vill utveckla sin verksamhet för att nå fler barn och unga i länet med
kunskap om arkiv och att använda arkivmaterial. Det vill man göra genom att
utveckla Digitala klassrum, en satsning för barn och unga i skolan. Utifrån det
föreslås ArkivCentrum fördelas ett tillskott på 250 000 kronor.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Kulturnämnden 2021-12-16, Fördelning av tillfälligt stöd
ArkivCentrum Örebro län
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att fördela 250 000 kronor som tillfälligt stöd till ArkivCentrum att använda till
utveckling av den digitala pedagogiska verksamheten riktat mot barn och unga i
skolan.
Skickas till
ArkivCentrum Örebro län
Paragrafen är justerad
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Ansökan om utvecklingsmedel för skrivarläger 2022-2024
Diarienummer: 21RS10688
Sammanfattning
På uppdrag av folkbibliotek i Örebro län söker Askersunds bibliotek 450 000 kronor
för att genomföra skrivarläger och skrivardagar för länets ungdomar under 2022 2024.
Folkbibliotek i länet avser att, under ledning av Askersunds bibliotek, gemensamt
genomföra skrivarläger och skrivardagar för ungdomar hemmahörande i Örebro län
under tre år. Syftet är att få länets ungdomar att få en lustfylld introduktion i
skönlitterärt skrivande genom att ges möjlighet att delta i ett årligt återkommande
skrivarläger under sommaren samt skrivardagar under läslovet åren 2022 – 2024.
Målet är att ungdomarna, under ledning av så kallade skrivarcoacher, ska inspireras
till skapande skrivande.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM till kulturnämnd 2021-12-16, Ansökan om utvecklingsmedel
för skrivarläger 2022-2024
 Ansökan om utvecklingsmedel folkbibliotek
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att bevilja ansökan om skrivarläger 2022 – 2024 samt
att kostnaden, 450 000 kronor, finansieras genom den regionala
biblioteksverksamhetens anslag för utvecklingsmedel.
Skickas till
Annika Restadh, Askersunds bibliotek
Paragrafen är justerad
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Anmälnings- och meddelandeärenden till kulturnämnden 16
december 2021
Diarienummer: 21RS28
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
21RS6726, Främjandestöd bild och form hösten 2021
21RS8276-16, Filmproduktionsstipendium Talent to Watch
21RS10227, Stöd till turné av dansföreställningar för barn och unga
21RS10087, Musik för spelkultur och film/TV
21RS10088, Synliggöra samtida cirkus 2022
21RS9387, Utvecklingsmedel – folkbibliotek år 2021, projekt Öka
Bergslagsbibblans samverkan, Lindesbergs bibliotek
21RS9790, Utvecklingsmedel folkbibliotek, Studieresa Nora folkbibliotek
21RS9906, Utvecklingsmedel - folkbibliotek 2020 - 2023, projekt Shared reading,
Askersunds bibliotek
21RS9959, Utvecklingsmedel - folkbibliotek år 2022, projekt Utveckla
faktaavdelning för barn och ungdomar, Lekebergs bibliotek
21RS10176, Utvecklingsmedel - folkbibliotek år 2022, projekt
Verksamhetsutvecklande aktiviteter inom Bergslagsbibblan, Ljusnarsbergs bibliotek
21RS10177, Utvecklingsmedel - folkbibliotek år 2022, projekt Fortbildning inom
samarbetet Bergslagsbibblan, Nora bibliotek
21RS10420, Bidrag till turné till bibliotek, Länsmusiken
21RS10931, Utvecklingsmedel – folkbibliotek år 2020-2023, projekt
programverksamhet för barn och unga, Hällefors bibliotek
21RS10932, Utvecklingsmedel – folkbibliotek år 2020-2023, projekt
vidareutveckling av Bergslagsbibblan, bibliotek Hällefors
21RS4383-10 Stöd för social innovation - Ansökan från ÖSK Ungdom 21RS4383-11
Stöd för social innovation - Ansökan från Awesome People 21RS4383-13 Stöd för
social innovation - Ansökan från FPS Steget
21RS8465, En droppe i havet
21RS8468, Jag kan göra allting
21RS8819, Munkvägen : En film om en flytt (distributionsstöd)
21RS9678, Bio-lovs upplevelser (visning)
21RS11132, Musikalisk platsspecifik improvisationsföreställning
21RS5188, Teaterfrämjandestöd Josef Säterhagen
Meddelandeärenden:
Skrivelse till kulturnämnden från Svenska skoindustrimuseet i Kumla
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM kulturnämnden 2021-12-16, anmälnings- och
meddelandeärenden
 21RS6726
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21RS8276-16
21RS10227
21RS10087
21RS10088
21RS9387
21RS9790
21RS9906
21RS9959
21RS10176
21RS10177
21RS10420
21RS10931
21RS10932
21RS4383-10
21RS4383-11
21RS8465
21RS8468
21RS8819
21RS9678
21RS11132
21RS5188
Skrivelse till kulturnämnden från från Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
21RS4383-13

Upplysning
I ärende 21RS10931, Utvecklingsmedel – folkbibliotek år 2020-2023, projekt
programverksamhet för barn och unga, Hällefors bibliotek rättas en felskrivning från
Hallsbergs kommun till Hällefors kommun.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Paragrafen är justerad
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Digitaliseringsplan
Petra Jansson informerar nämnden om den handlingsplan för område kultur och
ideell sektors arbete med digital kulturutveckling och digital utveckling inom
civilsamhället som tagits fram. Ett mål i kulturplanen 2020 –2023 är att stärka arbetet
för ett digitaliserat kulturutbud i hela länet. Region Örebro läns digitaliseringsstrategi
beskriver ambitionen att öka den digitala mognaden i organisationen och förändra
och utveckla arbetssätt för att öka användningen av digitala lösningar. Mot bakgrund
av den regionala digitaliseringsstrategin behöver en digitaliseringsplan för området
tas fram. Aktiviteter inom handlingsplanen ryms inom befintlig budget
Paragrafen är justerad
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Omstartspaket 1 och 2
Peter Alsbjer informerar om omstartspaket 1 och 2. Omstartspaket 1 handlar om att
hitta nya vägar och arbetssätt för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter inom
biblioteksområdet i ett postcoronaperspektiv. Det ska nås genom revidering av
verksamhetens mål och indikatorer som är direkt kopplad till omstartspaketet, en
strategisk modell för stöd för verksamhetsutveckling och ny struktur för regional och
kommunal samverkan inom biblioteksfältet är påbörjad. Exempel på aktiviteter som
berör hållbar utveckling är corona-anpassad fortbildning om Agenda 2030, språkcafé
Online, bokbytarskåp i Sveaparken, utredning om transporter av biblioteksmedier
och en GIS-kartläggning.
Omstartspaket 2, Re-Sypp handlar om att stärka processer som ger medborgarna
möjlighet att vara aktiva i arbetet för att utveckla demokratin i EU i ett post-corona
perspektiv. Ansökan blev inte godkänd av EU.
Paragrafen är justerad

Sida 14 av 15

Protokoll
Kulturnämnd

§ 58

Sammanträdesdatum
2021-12-16

Barnkonventionen - barnrättsprövning på bibliotek
Eva Carlbom informerar om den barnrättsprövning som Region Örebro län har
genomfört på uppdrag av länets biblioteks chefer. Regionen är ålagda att göra
prövning utifrån barnrättskonventionen. Prövningen har gjorts utifrån barnets bästa
och tillgång till eget bibliotekskort. Ambitionen är att använda prövningens resultat
att utveckla länets biblioteks verksamheter. Resultatet visar att barn från
förskoleklass borde få tillgång till ett eget bibliotekskort utan föräldrars underskrift.
Paragrafen är justerad
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