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Tjänsteställe, sekreterare

Datum

Beteckning

Område Kultur och ideell sektor, Linda Adolphson

2021-05-21

Protokoll

Protokoll Specifika samverkansrådet för
kultur
Tid: 21 maj 2021, kl 09.00-12.00
Plats: Zoom
Vid protokollet:
Linda Adolphson
Sekreterare
Justerat den: 2021-05-26

Torbjörn Ahlin
Ordförande

Staffan Korsgren
Justerare

Närvarande ledamöter:
Torbjörn Ahlin
Staffan Korsgren
Siw Lunander
Susanne Grundström
Marie Eriksson
Johan Niklasson
Magnus Storm
Birgitta Borg
Lennart Bondeson

Region Örebro län
Askersund kommun
Hallsberg kommun
Hällefors kommun (från kl 10)
Kumla kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Örebro kommun

Närvarande ersättare:
Frånvarande:
Anna Nordquist
Margaretha Rosberg

Degerfors kommun
Karlskoga 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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Arne Augustsson
Hendrik Biljoo

Laxå kommun
Ljusnarsberg kommun

Övriga närvarande:
Katarina Strömgren Sandh
Anette Granberg
Linda Adolphson
Lena Adem
Petra Jansson
Fredrik Eliasson
Nina Höijer
Anders Bro
Tomas Dahlberg

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Laxå kommun

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. Övrigt önskemål om kommande dagordningar är
att bjuda in kulturinstitutionerna till samtal, att de olika
verksamhetsutvecklarna bjuds in för presentation av deras verksamhet, samtal
om länets kulturskolor och samverkan samt att statliga myndigheter bjuds in
för kulturpolitiska samtal.
4. Kartläggning Kulturens påverkan under coronapandemin i Örebro län
Lena Adem och Petra Jansson, Region Örebro län, är föredragande.
Kartläggningen startades i mars 2020 och har pågått till januari 2021.
Kartläggningen har undersökt hur kulturen påverkats till följd av pandemin
samt möjliga stödåtgärder. Undersökningen består av fem olika delar som rör
statliga myndigheter, regionala främjandekonsulenter, regionalt finansierade
kulturskapare, fria kulturskapare samt kommunala kulturchefer. Generella
slutsatser gällande kommunal kultur är att man har tillämpat
säkerhetsåtgärder utifrån rådande rekommendationer, inställda evenemang,
ökad digital verksamhet samt ökad verksamhet utomhus. Det finns bland
kulturaktörer en oro och osäkerhet för framtida ekonomi och publika
arrangemang.
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Gemensamma diskussionsfrågor lyfts gällande kommunernas nuvarande
situation. Inspel att läget är relativt bra och beskrivs som att gå på halvfart.
Det planeras mindre arrangemang men större salonger kan fortfarande inte
användas. Ökade resurser framöver i vissa fall för kulturskola. Många nya
idéer har skapat kreativa lösningar, och kulturskolan har fungerat digitalt.
Föreningar, aktörer och arrangörer har haft det tufft. Intresset för naturen och
vad kommunen har att erbjuda har ökat.
Lena Adem och Petra Jansson redogör att kulturföreningarna har haft det
svårt ekonomiskt, där har olika stöd erbjudits från kommuner, bland annat att
inte kräva tillbaka utbetalda medel. Några kommuner har också stödköpt
konst. Därefter visas en film gällande kartläggningen. Film och kartläggning
finns också att ta del av på regionens hemsida.
Det inkommer inspel efter filmvisningen. Dels att osäkerheten har drabbat
många, och under en väldigt lång tid då långsiktig planering ofta sker för
arrangörer. Det kommer även inspel om att situationen förhoppningsvis
förbättras till hösten. Samtal om statligt och regionalt stöd för kulturaktörer
till följd av pandemin. Just nu är ansökningsperiod öppen för coronastöd till
kulturaktörer hos regionen.
5. Återkoppling av Handlingsplan för kultursamverkan region/kommun
2020-2023
Anette Granberg, Region Örebro län, är föredragande. I handlingsplanen
finns vissa prioriterade aktiviteter. I aktiviteterna finns många kommuner med
i arbetsgruppen, men med en vald samordnare som rapporterar till
samverkansrådet med kulturchefer. Anette sammanfattar senaste
redovisningen av aktiviteterna på samverkansrådet med kulturchefer.
Prioriterade aktiviteter och arbetet:
 Aktivitet: Gemensam kompetensutveckling för skolchefer och kulturchefer
för att lära sig mer om varandras verksamheter.
Arbetet har påbörjats med ett första möte och kommer att fortsätta under
våren.
 Aktivitet: Långsiktig, hållbar utveckling av transporter till och från
kulturevenemang för skolor.
Tidigare samtal för att prata om möjligheter och förutsättningar i nuläget.
Fortsatt arbete under detta sammanträde med diskussioner med
representanter från Länstrafiken.
 Aktivitet: Samverkan mellan länets kulturskolor, regional
kulturskolesamverkan.
I denna aktivitet är alla kommuner inblandade. Arbetet har påbörjats med
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att titta på det projekt som finns idag, samt diskussioner i vidare arbete.
Arbetet fortsätter med att undersöka hur samverkan ska se ut efter
projektets slut, implementering, behov och resurser i kommunerna.
Aktivitet: Samverkan kring Barnkulturplaner.
Barnkulturplanerna är framtagna i kommunerna och hänger ihop med
Kulturkraft. Ett första möte sker i maj med representanter från
kommunerna.
Aktivitet: Ökad samverkan mellan kommuner och institutioner med
möjlighet att diskutera arbetet för att nå hela länet.
Arbetet är påbörjat med samtal med kommuner och kulturinstitutioner.
Arbetet kommer att fortsätta med samtal och se vilka resurser med
spelplatser som finns i kommunerna bland annat.
Aktivitet: Ökad samverkan kring kulturkvarteret i Örebro, Sjöängen i
Askersund, och den norra delen.
Samtal har påbörjats och kommer att fortsätta efter sommaren då
kulturnod i norr ska fortsätta diskuteras med representanter från
arbetsgrupp och kulturchefer från norra länsdelen.
Inspel att Grythyttan kan vara ett alternativ.
Aktivitet: Cultural planning
Arbete för att ansöka medel från Kreativa Europa har påbörjats.
Ytterligare presentation kommer senare under sammanträdet.

6. Info om arbetet med GIS-kartläggningen
Petra Jansson, Region Örebro län, är föredragande. Arbetet påbörjades under
våren och målet är att göra en visuell kartbild över kulturella infrastrukturen
och civilsamhället i länet. Kartbilden ska kunna användas som underlag till
annat arbete och satsningar inom området. Det görs en socioekonomisk
analys i kommunerna. Metoden som används kallas Sekom och baseras på tio
variabler. Det som undersöks är spridningen och utbredningen av kultur och
föreningar i relation till den demografiska strukturen. Genom kartläggningen
kan man följa utvecklingen under tid. Materialet kommer att göras publikt via
regionens hemsida.
7. Samtal om kollektivtrafik till kulturarrangemang med Länstrafiken
Inbjudna gäster är Nina Höijer, ordförande, och Fredrik Eliasson, enhetschef.
Fredrik Eliasson börjar med att presentera övergripande arbete och mål med
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken är ett verktyg i samhället för att nå mer
övergripande mål om tillgänglighet, däribland kultur och fritidsaktiviteter.
Var kollektivtrafiken ska finnas och i hur stor utsträckning utgår från den
regionala utvecklingsstrategin. Skolverksamheter kan boka in sig för max 35
resenärer i den allmänna kollektivtrafiken på vardagar 8.30-14.30 med ett
reducerat pris. Möjligheten nyttjas av många skolverksamheter normalt sett.
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Inspel att det kan vara svårt med den bestämda tidsramen. Ett alternativ då är
att abonnera en buss, men då blir kostnaden högre. Inspel om vilka andra
möjligheter som finns, om tidsutrymmet kan töjas eller liknande. Det kommer
även inspel att kulturen ska vara på lika villkor för alla barn i länet och ha
tillgång till kultur. Planering från kommun och kulturinstitution är viktigt, en
möjlighet för ökad tillgänglighet är att kulturinstitutionerna tar sig ut mer i
länet. Inspel att det inte är samma upplevelse att kulturinstitutionerna åker ut,
att inte uppleva i kulturinstitutionens egna lokaler.
Inspel att kulturnoder kan vara en viktig del för tillgänglighet och
kulturinstitutionerna att ha arrangemang i kulturnoderna. Det kan bidra med
att korta avstånden. Kommande linjedragning för bussar ska förenkla att ta
sig vissa sträckor. Inspel att detta även är en diskussion med
kulturinstitutionerna för att se över möjlighet även där.
Inspel också att det kan vara bra att ta kontakt med de som arbetar med
kulturupplevelser i skolor i kommunerna för att se vilka behov som finns.
Detta är ett fortsatt viktigt ämne för framtiden.
8. Övriga frågor
Anders Bro, Region Örebro län, och Tomas Dahlberg, Laxå kommun gör en
kort återkoppling om Cultural Planning. I korta drag rör Cultural planning att
integrera kulturella resurser i samhällsplanering. Arbete pågår med framtida
ansökan om medel. Planen är ett flerårigt projekt att samla kunskap med
Cultural planning som metod för landsbygdsutveckling. I projektet ingår olika
work packages för vad som ska göras, bland annat kulturella uttrycksformer
och hur dem kan användas i samhällsplaneringen, samt vilka metoder som
kan användas för medborgardeltagande tillsammans med Cultural planning.
För att bidra till att stärka platsens själ kan historia och arkiv vara en tillgång.
Deltagare i projektet i nuläget är olika aktörer från Örebro län, Portugal,
Italien, Belgien och Danmark. Ansökan planeras att lämnas in tidigt i höst.
Concept paper för projektet skickas ut tillsammans med protokoll för
sammanträdet.
9. Mötet avslutades
Torbjörn Ahlin tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
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