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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 

 

 

Tjänsteställe, sekreterare Datum Beteckning 

Område Kultur och ideell sektor, Isak Bergström 2022-12-02 Protokoll 

 

Protokoll Specifika samverkansrådet för 
kultur 

Tid: 2 december 2022, kl 09.00-12.00 

Plats: Eklundavägen 1, Örebro, Konferensrum: Gästmatsalen.  

 

Vid protokollet: 

Isak Bergström 

Sekreterare 

 

Justerat den: 2023-01-09 

 

Katarina Strömgren Sandh Siw Lunander 

Mötesordförande  Justerare 

 

Närvarande ledamöter: 

Siw Lunander Hallsbergs kommun 

Magnus Storm Lindesbergs kommun 

Margaretha Rosberg Karlskoga kommun 

Carina Riberg Kumla kommun 

Natalie Peart Ljusnarsbergs kommun 

 

Frånvarande: 

Anna Nordquist Degerfors kommun 

Lennart Bondeson Örebro kommun 

Arne Augustsson Laxå kommun 

Birgitta Borg Nora kommun 

Staffan Korsgren Askersunds kommun 

Torbjörn Ahlin Region Örebro län 

Susanne Grundström Hällefors kommun 

Johan Niklasson Lekebergs kommun 

 

Övriga närvarande: 

Katarina Strömgren Sandh Region Örebro län 

Isak Bergström   Region Örebro län 

Petra Jansson   Region Örebro län (punkt 5-7) 

Lena Adem   Region Örebro län (punkt 5-7) 
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1. Mötets öppnande 

Katarina hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. I frånvaro av 

ordförande och vice ordförande ställdes frågan om mötet kan godkänna 

Katarina Strömgren Sandh till mötesordförande.  

 

Beslutas:  

att   godkänna Katarina Strömgren Sandh som mötesordförande. 

 

2. Val av justerare (beslut i efterhand) 

 

Beslutas: 

att  välja Siw Lunander till justerare. 

 

3. Information om pågående utredningar 

Katarina informerade om tre olika utredningar på kulturområdet.  

 

 Statlig utredning av Folkbildningsrådet och Studieförbunden, 

(Dir. 2022:75) färdig 19 februari 2024.  

Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden - 

Regeringen.se. Utredaren ska bland annat: 

 utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och 

av ändrade syften med statens stöd till folkbildningen, 

 föreslå kvantitativa och kvalitativa indikatorer för 

uppföljning av folkbildningen, 

 se över nuvarande modell för fördelning av statsbidrag till 

folkbildningen och 

 utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av 

folkbildningen säkerställs 

 

 Statlig utredning av kultursamverkansmodellen, (Dir. 2022:103) 

färdig 29 september 2023.  

Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet - 

Regeringen.se. Utredaren ska bland annat: 

 föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom modellen kan 

utvecklas och förtydligas, 

 föreslå hur modellen kan bidra till ökad tillgång till kultur 

och till breddat deltagande i kulturverksamhet i hela landet, 

 föreslå vilka statligt stödda områden som bör ingå i 

modellen, och 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

 

Katarina ombes ta med frågan om hur 

tillgänglighetsperspektiv beaktas inom ramen för 

utredningen.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/06/dir.-202275/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/06/dir.-202275/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/07/dir.-2022103/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/07/dir.-2022103/
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 Kreativa Sverige (SOU 2022:44)  

Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar 

utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher - 

Regeringen.se. 

 Utredningen lyfter bland annat att en tiondel av Sveriges alla 

företag finns i de kulturella och kreativa branscherna, och de 

sysselsätter cirka 190 000 personer. Kulturella och kreativa 

branscher bedöms ha en stor potential för hållbar 

samhällsutveckling men för att den ska kunna infrias behöver 

staten  undanröja en lång rad hinder som möter företag på 

området. Insatser föreslås inom sex strategiska områden: 

 Tydligt tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier 

och samverkan  

 Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och 

innovationsstöd  

 Långsiktigt och snabbt på upphovsrättens marknad 

Sammanfattning  

 Export, internationalisering och värdeskapande 

utomlands  

 Hållbar arbetsmarknad och kompetensförsörjning för 

alla  

 Platsens betydelse för kulturella och kreativa 

verksamheter (och tvärtom). 

 Kort diskussion om aktiviteter och överlappningar mellan 

kultur och företagande.  

 

4. Hur ser det nya politiska landskapet ut 

Kort dragning från varje ledamot om läget i de olika kommunerna utifrån nya 

valresultat och inför kommande mandatperiod. 

 

5. Region Örebro läns kulturplan 

 Lena Adem och Petra Jansson föredrog hur arbetet med regionens 

Kulturplan går och vilka aktiviteter som planeras framöver. Bland 

annat kommer det finnas möjlighet för kommunerna att tycka till om 

planen i vår. Se bilaga 1. 

 Synpunkt: I flera av de norra kommunerna innebär bristande 

kollektivtrafik från länstrafiken att kommunerna måste lägga många 

miljoner på skolskjuts i de delar av kommunerna där kollektivtrafiken 

inte finns. Det har bäring även på kulturområdet och är något som 

regionen kan ta med sig även i arbetet med kulturen.  

 

6. Youth 2030  

 Lena och Petra berättade om den undersökning som Youth 2030 

gjorde för regionens räkning på kulturskolor och fritidsgårdar för att 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/08/sou-2022_44/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/08/sou-2022_44/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/08/sou-2022_44/
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få ungdomars input på Kulturplanen. Kontakt togs med fyra 

kommuner med förfrågan om att få komma ut i kulturskolor och på 

fritidsgårdar, men i slutändan var det bara Örebro kommun som hade 

möjlighet att ta emot besöket. Den input som kom in bedömdes dock 

av Youth 2030 ändå som bra och i viss utsträckning sannolikt giltig 

även för unga i andra kommuner. Se bilaga 2 och 3.  

 

PAUS  

 

7. GIS 

 Katarina berättade lite om bakgrunden till arbetet med 

analysverktyget GIS och hur resultatet tagits emot. Uppdraget 

kommer från regionens kulturnämnd och har också efterfrågats från 

kommunernas kulturchefer. Möjligheten finns framöver att gå ner på 

kommunnivå i den här analysen och vi har också fått frågor utifrån 

om detta från andra regioner som är intresserade av verktyget. 

 Petra föredrog hur verktyget fungerar och vad vi kunnat se med dess 

hjälp. Det finns mycket information om socioekonomi kopplat till 

geografi och kulturella mötesplatser. Kartan som skapats med hjälp 

av verktyget ligger uppe på regionens hemsida: Kulturkartan 

(regionorebrolan.se) 

 Katarina berättade att regionens kulturnämnd 2023 gör en 

extrasatsning på hur vi ska möta de utmaningar som vi ser utifrån 

GIS-verktyget. Det handlar bland annat om hur vi kan arbeta för nå 

barn och unga som vi i verktyget ser att de inte har samma tillgång 

till kultur.  

 

8. Återrapportering från samverkansrådet 

 I samverkansrådet har en ny beredningsgrupp beslutats som kommer 

jobba aktivare med att få input och samverka med andra 

tjänstemannanätverk i regionen, såsom bibliotekschefer, 

kulturskolechefer och regionens utvecklingsledare. 

Beredningsgruppen för 2023 kommer bestå av Katarina Strömgren 

Sandh och Isak Bergström från regionen och Elisabeth Jangeby från 

Lekebergs kommun och Vera Tomas Dahlberg från Laxå kommun. 

Beredningsgruppen kommer också tillsammans med Torbjörn Ahlin 

bereda specifika samverkansrådets möten. 

 Kulturskolesamverkan eller talangsatsning. Bakgrunden är att det har 

funnits en vilja från kulturcheferna att jobba länsomfattande med 

kulturskolan samtidigt som det har varit tydligt från specifika 

samverkansrådet att regionen inte ska ha någon egen 

kulturskoleverksamhet. Från regionalt håll finns dock en möjlighet 

framöver att jobba med frågan utifrån ett samverkansperspektiv. Vi 

har samtidigt fått en fråga om deltagande i ett program som heter 

Nationellt centrum för musiktalanger och som handlar om att ta vara 

på musiktalanger på konstmusikområdet och ge dem möjlighet att 

utvecklas ytterligare genom olika aktiviteter. Beslut togs på senaste 

https://karta.regionorebrolan.se/
https://karta.regionorebrolan.se/
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mötet att prioritera kulturskolesamverkan som kulturcheferna unisont 

ser som viktig för kulturskolan bredd.  

 

9. Övriga frågor 

 Som övrig fråga väcktes en fråga om kulturskolesamverkan, vilket 

behandlas under punkt 8.  

 

10. Mötet avslutades 

Katarina tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 


