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Tjänsteställe, sekreterare

Datum

Beteckning

Område Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson

2020-11-13

Protokoll

Protokoll Specifika samverkansrådet för
kultur
Tid: 13 november 2020, kl 09.00-12.00
Plats. Skype
Vid protokollet:
Linda Adolphson
Sekreterare
Justerat den:

Torbjörn Ahlin
Ordförande

Staffan Korsgren
Justerare

Närvarande ledamöter:
Torbjörn Ahlin
Staffan Korsgren
Siw Lunander
Susanne Grundström
Margaretha Rosberg
Marie Eriksson
Arne Augustsson
Birgitta Borg
Lennart Bondeson

Region Örebro län
Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Nora kommun
Örebro kommun

Frånvarande:
Anna Nordquist
Annica Zetterholm
Jonas Kleber
Hendrik Biljoo

Degerfors kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164
www.regionorebrolan.se
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Övriga närvarande:
Katarina Strömgren Sandh
Anette Granberg
Linda Adolphson
Petra Jansson
Katrien Vanhaverbeke

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
SKR(punkt)

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte.
2. Val av justerare
Staffan Korsgren valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Handlingsplanen (bifogad i mötesinbjudan)
Anette Granberg är föredragande och går igenom handlingsplanen.
Handlingsplanen är framtagen av länets kulturchefer tillsammans med inspel
från kulturpolitiker, bland annat gällande prioriteringar. Processen har pågått i
drygt ett år och utgångspunkten har varit de samverkansmål som finns i
kulturplanen. Handlingsplanen sträcker sig till 2023 liksom kulturplanen.
Det finns ett antal aktiviteter prioriterade och områden för 2021 som utgår
från samverkan mellan kommunerna. Utvecklingsmålen är utgångspunkten
för vilka mål som ska uppnås, till det finns en mängd aktiviteter. Det finns en
startpunkt och ansvariga samordnare, personen sammankallar till möten för
att diskutera aktiviteten och förtydliganden samt dokumenterar arbetet.
Arbetet sker tillsammans.
Katarina Strömgren Sandh kompletterar att metoden bygger på agilt arbete,
som är behovsstyrt och anpassningsbart. Det ska också vara en tydlig
återkoppling till samverkansråden för att gemensamt ta arbetet framåt.
Katarina frågar mötesdeltagare om de önskar återrapportering på specifika
samverkansråden kultur. Inspel att man önskar återrapportering.
x

Inspel om kulturskolesamverkan och dess utveckling mellan
kommunerna. Katarina Strömgren Sandh berättar om projektet gällande
samverkan mellan kulturskolor, projektet är snart slut och tillsammans
med dialog med kulturcheferna ses vissa mål som icke uppfyllda. Det
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x
x
x

finns kommuner som vill fortsätta att hitta former för samverkan med
kulturskolor efter projektet.
Inspel gällande upplägget i handlingsplanen, önskar regelbunden
rapportering där alla kan komma med inspel.
Inspel att det är bra att kommunen får anmäla att den ska vara med i
aktiviteten.
Inspel gällande aktiviteten för Cultural planning och om det kommer att
komma djupare diskussioner gällande detta. Det har funnits ett intresse
bland kulturcheferna i samverkansråden med kulturcheferna. De
kommuner som vill vara med i detta är välkomna.

5. Stående punkt: Avrapportering aktiviteter och prioriterade mål i
handlingsplanen
Katarina Strömgren Sandh och Anette Granberg är föredragande.
Katarina Strömgren Sandh informerar om att denna rubrik kommer att vara
regelbunden för att informera arbetet kring handlingsplanen. Nästa steg i
arbetsprocessen är att gå igenom arbetsplanen och återkoppla önskemål från
detta möte vidare till samverkansråd med kulturcheferna.
6. Samverkansarbete mellan biblioteken för webb och katalog
Petra Jansson, Region Örebro län är föredragande.
Projektet startade 2018 då Hallsbergs bibliotek sökte pengar från Kulturrådets
medel ”Stärkta bibliotek”. Projektet är en förstudie för att undersöka
samverkan gällande webb och katalog. Det är Hallsbergs bibliotek i
partnerskap med övriga elva folkbibliotek i länet som genomför förstudien
med interna resurser från kommuner och regionen. Idag finns ett
kommunsamarbete mellan Nora och Lindesberg, de har en gemensam
webbplats. Länsgemensam webb blir allt vanligare idag. Då kan invånare
nyttja alla bibliotekens bestånd samt att biblioteken delar på drift och kostnad
för support. I förstudien har användare som har länswebb idag angett fördelar
för allmänheten och invånare men också organisatoriska fördelar.
Slutsatser med förstudien är att förutsättningarna finns. I PPT:n redovisas tre
möjliga scenarion. Förstudien är nu avslutad och publicerades i augusti.
Det har inte funnits ett uppdrag att ta fram en konkret kostnad från
biblioteken, men något som behöver undersökas vidare.
Inspel att detta är en utveckling som kan ses som självklar då den ger större
nytta ur ett medborgarperspektiv. Fler inspel om positivt ställningstagande till
regionsamarbete.
Katarina Strömgren Sandh ger inspel att det med största sannolikhet är
möjligt att ta del av ekonomiska uppgifter från Region Västra götaland. Av
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tidigare erfarenheter kan det till en början vara tungt för personal med
förändringsarbetet. Av erfarenhet behövs detta lyftas på politisk nivå om det
ska införas ett gemensamt samarbete.
Torbjörn Ahlin sammanfattar att det finns ett viktigt värde gällande
medborgarperspektivet, och att det finns ett frågetecken gällande kostnad. Det
krävs kommunintresse vilket vi kan se under detta möte att det finns.
7. Majoritetens förslag till budget 2021
Torbjörn Ahlin, Region Örebro län är föredragande.
Torbjörn Ahlin meddelar att budgeten innebär en uppräkning genomgående
på 2,4 %. Därmed kan verksamheten fortsätta med verksamheten utan
inskränkningar. Det finns en särskild satsning på civilsamhället på 2 miljoner.
Inom kultursamverkansmodellen finns beroende av statliga medel, vilket
tidigare meddelats om ökning. Andel är idag oklart. Kulturnämndens budget
behandlas under sammanträde i december.
Inspel om budgetteknisk fråga om löner och indexuppräkning ingår i
uppräkning. Torbjörn meddelar att det gör det.
8. SKRs uppdrag och kulturen efter Corona
Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling
på Sveriges kommuner och regioner, är föredragande.
Katrien Vanhaverbeke startar sin presentation med att berätta om Sveriges
Kommuner och Regioner som organisation. Därefter om kulturpolitik
generellt och hur SKR arbetar med frågorna. Delaktighet är viktigt på
nationell, regional och kommunal nivå. Kulturpolitiken kan sägas vara ett
”oreglerat område” med stor frivillighet då det ofta saknas lagkrav.
Lagstiftning som finns är bibliotekslagen, museilagen, kulturmiljölagen,
förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
(kultursamverkansmodellen), även i andra områden som miljöbalken
(riksintressen för kulturmiljövården) och PBL. En annan utgångspunkt är
armlängds avstånd. För politisk styrning finns nationella mål, regionala
kulturplaner, kommunala planer eller strategier med mera. SKR bedriver ett
stort intressebevakning mot olika myndigheter och organisationer gällande
kulturfrågor. SKR har nyligen tagit fram nya ståndpunkter gällande
kultursamverkansmodellen. Bland annat menar man att det är ett avgörande
att statliga medel till regional kulturverksamhet inte urholkas utan istället bör
höjas. SKR efterlyser även en större långsiktighet och framförhållning i
regeringens och statens arbete och en utvecklad dialog inom
flernivåstyrningen.
Katrien Vanhaverbeke pratar även om kultur- och fritidsverksamheten under
coronapandemin. Det behövs förstärkta medel utifrån pandemins påverkan
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och långsiktig förstärkning för området. Området drabbades tidigt under
pandemin, och kommer troligtvis vara det område som öppnas sist. För SKRs
del är risken för smittspridning första prioritering, men ser att kultur- och
fritidsverksamheten drabbas hårt. Konsekvenser för kultur- och fritidsområdet
är stora ekonomiska konsekvenser, minskat och förändrat deltagande,
nedskärning av personal. Det har genomförts nationellt krisstöd och
åtgärderna i kommuner och regioner skiljer sig åt. SKR bidrar med
kontinuerlig dialog med medlemsgrupper på kommunal och regional nivå
samt departementet och kulturrådet. De erbjuder även webbsändningar och
information via digitala kanaler.
Inspel om tidigare intressanta föreläsningar från myndigheten för kulturanalys
och uppmuntran att eventuellt bjuda in dem till framtida specifika
samverkansråd.
Katarina Strömgren Sandh uppmuntrar till fortsatt dialog mellan
kulturpolitiker, tjänstepersoner och SKR.
9. Datum för nästkommande års sammankomster
Torbjörn Ahlin, Region Örebro län är föredragande.
Inspel gällande planerad tid den 14 maj, som infaller i klämdag.
Tjänstepersoner på Region Örebro län tar fram ett nytt förslag. Övriga
föreslagna tider fastslås.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Mötet avslutades
Torbjörn Ahlin tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

www.regionorebrolan.se

