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Tjänsteställe, sekreterare Datum Beteckning 

Område Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson 2021-03-12 Protokoll 
 

Protokoll Specifika samverkansrådet för 
kultur 

Tid: 12 mars 2021, kl 09.00-12.00 

Plats: Zoom 

 

Vid protokollet: 

Linda Adolphson 

Sekreterare 

 

Justerat den: 2021-03-31 

 

 

Torbjörn Ahlin   Birgitta Borg 

Ordförande   Justerare 

 

Närvarande ledamöter: 

Torbjörn Ahlin   Region Örebro län  

Staffan Korsgren  Askersund kommun  

Siw Lunander   Hallsberg kommun 

Susanne Grundström  Hällefors kommun  

Margaretha Rosberg  Karlskoga kommun  

Marie Eriksson   Kumla kommun 

Arne Augustsson  Laxå kommun 

Birgitta Borg   Nora kommun 

Lennart Bondeson  Örebro kommun 

 

Närvarande ersättare: 

Sofie Krantz   Lindesberg kommun 

 

Frånvarande: 

Anna Nordquist   Degerfors kommun 

Anders Johansson  Lekeberg kommun  
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Hendrik Biljoo   Ljusnarsberg kommun 

Magnus Storm    Lindesberg kommun 

 

Övriga närvarande: 

Katarina Strömgren Sandh Region Örebro län 

Anette Granberg  Region Örebro län 

Linda Adolphson  Region Örebro län  

Anneli Baier   Region Örebro län 

Anders Bro   Region Örebro län 

Peter Alsbjer   Region Örebro län 

Tomas Dahlberg  Laxå kommun 

Kajsa Ravin   Statens kulturråd 

Veronica Lamppa Lönnbro Statens kulturråd 

Annika Restadh   Askersund kommun 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. 

 

2. Val av justerare 

Birgitta Borg valdes till justerare. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Region Örebro läns kulturnämnds verksamhetsplan med budget 2021 

samt omstartspaket 

Katarina Strömgren Sandh och Anneli Baier är föredragande. I 

verksamhetsplanen finns förvaltningsövergripande mål som bland annat 

handlar annat länets invånare och de som verkar i länet, länets invånares och 

företags tillgång till bra digitala tjänster samt att Region Örebro län är en 

attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjare. Riktade mål för kulturen gäller väl 

fungerande kulturell infrastruktur, ett jämlikt och jämställt kulturliv i hela 

länet samt samverkan med andra samhällsområden så som kultur och hälsa. 

Ytterligare ett riktat mål är ökad internationell samverkan. Riktade mål för 

civilsamhället rör ett starkt civilsamhälle i hela länet samt internationell 

samverkan.  

 

Satsningar för budget 2021 är bland annat att kulturaktörer och aktörer inom 

civilsamhället får behålla medel som inte kunnat användas 2020. Det sker en 

uppräkning på 2 procent för regionala verksamhetsmedel och 2,4 procent för 

samverkansmodellen. Det kommer att genomföras olika omstartspaket efter 
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coronapandemin, bland annat en GIS-kartläggning för kultur och föreningsliv 

samt utbildning för digital utveckling för kulturaktörer. Andra satsningar är 

bland annat en nulägesanalys för regionalt arbete med kultur och hälsa, 

fortsatt arbete med handlingsplanen för kultursamverkan mellan länets 

kommuner och regionen samt kultur- och samhällsutveckling genom Cultural 

Planning.  

 

Anneli Baier föredrar en kort redovisning av Kulturnämndens budget för 

2021. I Powerpointen visas budgetens utformning.  

 

Katarina berättar ytterligare om omstartspaketen och de extra budgetmedel 

som tilldelats för detta. Omstartspaketen rör bland annat en GIS-Kartläggning 

för kultur och civilsamhälle i länet, det rör även medel för eventuella 

stödåtgärder utifrån den kartläggning som gjorts av coronapandemins 

påverkan på civilsamhälle och kulturen i länet. Det finns även ett 

omstartspaket som berör kulturens möjligheter för måluppfyllelse i skolan 

samt samarbete med aktörer från civilsamhället. 

 

5. Cultural Planning 

Anders Bro och Peter Alsbjer från Region Örebro län samt Tomas Dahlberg, 

kulturchef Laxå kommun, är föredragande.  

De har sedan i höstas ingått i en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla ett 

förslag till en länsgemensam EU-satsning i Örebro län på temat Cultural 

Planning. I huvudsak undersöks möjligheter för att ansöka om medel från 

EU-programmet Kreativa Europa samt initialt börjat leta efter 

samarbetspartners. Cultural Planning är en resursinventering av kulturella 

resurser för plats och invånare för samhällsutveckling. Laxå kommun har 

sedan tidigare arbetat med detta. Övrigt i länet finns det inte ett lika aktivt 

arbete med detta.  

 

I framtagandet av en text sammanfattas bland annat begrepp och projektidé 

vilken syftar till att samla och sprida kunskap om Cultural Planning samt testa 

och utveckla metoder för Cultural Planning för samhällsutveckling med 

inriktning på landsbygdsutveckling. Texten innehåller även förslag på 

projektaktiviteter och ”Work packages”. Projektorganisation är ännu inte 

bestämd, men det finns intresse från kommuner att finnas med i det praktiska 

samtalet. Fortsatt arbete består bland annat av samordning inom Region 

Örebro län, med länets kommuner, övriga intressenter i länet, partnersök med 

mera. Det finns en utlysning i höst som kan vara aktuell.  

 

Inspel från Örebro kommun om så kallade vänkommuner. 
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Inspel från Hällefors kommun att många kommuner ser olika ut, alla har inte 

kulturnämnder. Katarina ger inspel att det kan finnas möjlighet att presentera 

idén ytterligare i nämnder ansvariga för kulturfrågor. Denna idé får medhåll 

från Karlskoga kommun som lyfter initiativet att presentera ytterligare vid 

nämndsammanträden. Askersunds kommun tycker projektet verkar väldigt 

intressant projekt och de vill gärna vara med.  

 

6. Uppföljning från Handlingsplanen för kultursamverkan region/kommun 

2020-2023 

Anette Granberg är föredragande. 

Anette rapporterar om vad som diskuterades vid senaste samverkansrådet 

med chefsgruppen utifrån Handlingsplanen för kultursamverkan 

region/kommun 2020-2023. Fokus och utgångspunkten för arbetet just nu och 

under 2021 är utvecklingsmålen med prioriterade aktiviteter.  

 

Den första aktiviteten handlar om gemensam kompetensutveckling för 

skolchefer och kulturchefer, där fanns inget att rapportera men man ser att 

annat arbete kan kopplas på till detta. En annan prioriterad aktivitet är 

samverkan mellan länets kulturskolor, där finns samverkan idag och 

arbetsgruppen tittar på hur man kan utveckla detta till bland annat kommande 

kulturplan 2024. I arbetet för aktiviteten gällande samverkan mellan 

barnkulturplaner undersöks intresse och förslag på medverkande.  

 

Gällande aktiviteten för hållbar utveckling av transporter för 

kulturarrangemang för skolor har arbetet påbörjats med samtal med 

länstrafiken. Samtal görs även i kultursekreterarnätverket.  

För aktiviteten att öka samverkan mellan kommuner och institutioner med 

möjlighet att nå hela länet har arbetet börjat med att boka in möten under 

våren.  

 

För aktiviteten Samverkan mellan kulturkvarteret i Örebro och Sjöängen i 

Askersund, samt nod i norra länsdelen har arbetet påbörjats med två möten 

och inget förslag på nod i norra länsdelen inkommit.  

 

Inspel från Katarina att denna återkoppling förslås att fortsätta för att öka 

kännedomen om arbetet som görs med handlingsplanen.  

Inspel från Hällefors kommun att länstrafiken inte är tillgänglig för hela länet. 

Inspel från Nora kommun att aktiviteten om samverkan mellan institutioner är 

intressant och frågar om vilken typ av nod man letar efter i norra länsdelen. 

Katarina berättar om samtalen för samverkansplan och berättar gärna mer om 

arbetet längre fram när det finns mer formulerat för strukturen.  

Inspel från Örebro kommun med förslag att bjuda in ansvarig politiker och 
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chef för länstrafiken för att skapa samtal. Frågan har funnits länge och är 

fortfarande lika svår. 

 

7. Info om verksamhetsberättelse och handlingsplan till KCRD 

Samverkansråd  

Katarina Strömgren Sandh är föredragande.  

Katarina berättar om samverkansrådet som leds av regiondirektören med 

medverkande kommundirektörer. En gång om året sammanställs en 

verksamhetsberättelse som presenteras på sammanträdet där arbetet med 

samverkansrådet för kultur har gjort. Vid sammanträdet för KCRD kommer 

även Handlingsplanen för kultursamverkan region/kommun 2020-2023 att 

presenteras. Sammanträdet har på grund av rådande situation har 

sammanträdet blivit framflyttat från mars till 17 juni.  

 

8. Kulturrådets uppdrag, kultursamverkansmodellen, vad som är på gång 

Kajsa Ravin, generaldirektör Statens Kulturråd, är föredragande.  

Kajsa berättar om Kulturrådets uppdrag, organisering och styrning. De 

nationella kulturpolitiska målen presenteras samt strategiska 

utvecklingsområden. Kajsa rekommenderar att titta närmare på senaste 

budgetunderlag, länk till detta finns i powerpointen.  

 

Kulturrådets har tilldelats nya uppdrag under 2021 bland annat på grund av 

coronapandemin och den praktiska tillämpningen av barnkonventionen. Det 

finns även olika kunskapsuppdrag om bland annat MU-avtalet, läsfrämjande 

och språkstimulans via bokstart.  

 

Kultursamverkansmodellen firar ett decennium och har ökat regionalt 

inflytande och engagemang. Det är en utveckling av medel för kultur och 

också utveckling av samverkansformerna. Det pågår flera former av 

samverkan med regionerna. Regeringen har även inrättat ett samverkansråd 

med olika myndigheter och organisationer. I samverkansmodellen ingår runt 

220 aktörer. Kajsa lyfter trender och tendernser i kulturplanerna, dessa finns 

redovisade i Powerpointen. Kajsa berättar även om de uppdragen under 2020 

att fördela krisstöd i och med pandemin. I Powerpointen finns även en länk 

till en rapport om KURs hantering av krisstöden samt en sammanställning av 

krisstöd som nått Örebro län. I Powerpointen framkommer även arbetet med 

stöd för 2021.  

 

Inspel och frågor om organisation samt samverkan mellan departementen.  

 

9. Övriga frågor 

En övrig fråga är: har mötesdeltagarna några önskemål på gäster till 
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kommande sammanträden? Tidigare under sammanträdet kom inspel om 

samtal med ansvarig politiker och områdeschef för länstrafiken. Ytterligare 

ett inspel om att samtala med länets kulturinstitutioner. Förslag på rubrik att 

samtala om tas fram i samråd från områdeschef med cheferna på 

länsinstitutionerna och presenteras på kommande samverkansråd, för att 

sedan bjuda in institutionerna senare i höst. 

 

10. Mötet avslutades 

Torbjörn Ahlin tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 


