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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, Linda Adolphson 2020-09-11 Protokoll 

Protokoll Specifika samverkansrådet för 
kultur
Tid: 11 september 2020, kl 09.00-12.00 
Plats. Skype 

Vid protokollet:
Linda Adolphson 
Sekreterare 

Justerat den: 

Torbjörn Ahlin   Staffan Korsgren 
Ordförande   Justerare 

Närvarande ledamöter: 
Torbjörn Ahlin   Region Örebro län  
Staffan Korsgren  Askersunds kommun  
Siw Lunander   Hallsbergs kommun 
Maja Loiske Hällefors kommun 
Margaretha Rosberg  Karlskoga kommun 
Arne Augustsson  Laxå kommun 
Hendrik Biljoo   Ljusnarsbergs kommun 
Lennart Bondeson  Örebro kommun 

Frånvarande: 
Anna Nordquist   Degerfors kommun
Stefan Svensson  Kumla kommun
Annica Zetterholm  Lekebergs kommun 
Jonas Kleber   Lindesbergs kommun 
Birgitta Borg   Nora kommun



2 (5)

www.regionorebrolan.se 

Övriga närvarande: 
Katarina Strömgren Sandh Region Örebro län 
Anette Granberg  Region Örebro län 
Linda Adolphson  Region Örebro län (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. Lägesrapport kulturinfrastruktur från respektive kommun utifrån 
Covid-19
Torbjörn Ahlin lämnar över ordet för genomgång av respektive kommun.  

Hendrik Bijloo från Ljusnarsberg kommun uppger att mycket är 
inställt, bland annat festival och Opera på Skäret. Opera på Skäret har 
ekonomiska problem. Hendrik uppger att situationen är hållbar om 
planerad verksamhet kan sätta igång likt normalt nästa år. 
Maja Loiske från Hällefors kommun uppger att kommunen inte haft 
några större inplanerade kulturevenemang. Hyttdrevans festival har 
kunnat ställas om för att genomföras till en mindre skara. 
Staffan Korsgren från Askersund kommun uppger att kulturhuset 
Sjöängen inte haft någon verksamhet och att dess personal är 
placerad på andra enheter för tillfället. Konsthallen har varit öppen 
och evenemang har kunnat genomföras utifrån riktlinjer. Biblioteket 
har haft lite begränsat uppehållande men med stor rusning till 
lördagsöppet. Verksamhet ställs in och ställs om, dels genom ett 
mindre genomförande men också digitalt. 
Lennart Bondeson från Örebro kommun uppger att Open Art, som 
genomförs vartannat år, är framflyttat till år 2022. Gällande 
biblioteksservice har viss verksamhet och uppehållande förändrats. 
Kulturskolan har förändrat gruppredovisningar och anpassat 
verksamhet. Konsthallen har hållit uppe, likaså Bio Roxy. 
Länsmusiken har inte kunnat ha några konserter men genomfört 
istället digitalt. Conventum har drabbats hårt. Lägre kostnader i hög 
grad på många områden kan leda till ett tillfälligt överskott.  
Siw Lunander från Hallsberg kommun uppger att det mesta under 
våren ställdes in men att viss verksamhet drivs och startar upp nu. 
Det har varit en sommarutställning om Astrid Lindgren med skapligt 
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deltagande. Mer verksamhet och kulturevenemang startas upp under 
hösten och är anpassat efter restriktioner. Den nya kulturplanen och 
biblioteksplanen är antagna i kulturnämnden.  
Arne Augustsson från Laxå kommun uppger att mycket av den 
kulturella verksamheten har blivit inställd. Nu sker ett uppstartande 
av konstverksamhet. Bibliotek och utställningar på bibliotek kan 
bedrivas. Kulturskolan fungerar bra. Under hösten kommer biografen 
att starta upp med restriktioner. Många frivilliga i kommunen har 
ställt upp för att framförallt hjälpa äldre att få ta del av kultur.  
Margaretha Rosberg från Karlskoga kommun uppger att 
budgetmässigt klarar de sig relativt bra, och har reducerat hyror för 
kultur- och civilsamhällsaktörer. Biblioteket och badhuset drabbas 
hårdast. Det har varit ett mindre söktryck till kulturskolan.  

5. Lägesrapport Region Örebro län utifrån Covid-19 – Torbjörn Ahlin och 
Katarina Strömgren Sandh 
Torbjörn Ahlin redogör att regionens kulturnämnd hade i årets budget ett litet 
utrymme för kulturpolitiska satsningar. Med ett begränsat utrymme ställdes 
budget om utifrån Corona och regionen har genomfört Coronastöd riktat mot 
kulturaktörer, civilsamhälle och kreativa näringar. Det har inkommit stöd 
riktat till aktörer inom samverkansmodellen från staten. Detta stöd har 
kommit i en så kallad tilläggsbudget och fördelades genom kulturrådet till 
regionerna. Regionen fick 4,4 miljoner kronor som nu är fördelat till aktörer 
inom samverkansmodellen. 

Katarina Strömgren Sandh fortsätter med att berätta om arbetet hos regionen 
att handlägga det inkomna stödet riktat till samverkansmodellen. 
Förvaltningen har också handlagt andra stödpaketen på nästan två miljoner 
som antogs under kulturnämndens sammanträde i maj och juni, och som nu är 
fördelade. Stödet har utformats genom omfördelning av kulturnämndens 
budget och förvaltningens arbete med kollegial ekonomi inom området i 
samråd med kulturnämnden. Det finns på nationell nivå stora inkomstbortfall 
för kulturutövare. Arbetet med regionens kartläggning över Coronas påverkan 
på kultur och civilsamhälle i länet fortsätter. Arbetet med kartläggningen 
kommer under hösten se över hur vi kan stödja och stötta kulturutövare i 
regionen i stort. Det kan innebära en viss omställning i verksamheten 
tillfälligt. Det kommer att göras en återkoppling av kartläggningen vid 
kommande möte.  

Kulturrådet och SKR för också diskussionen hur Corona kommer att drabba 
kultursektorn i respektive kommun och region. Det finns en oro att 
kultursektorn kommer få stora neddragningar.  
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Det har nyligen inkommit information gällande ökning om den statliga 
kulturbudgeten. Anslag kommer att göras på flera nivåer, bland annat för 
kulturaktörer, insatser för barns läsande, kulturskolor, samverkansmodellen 
med flera. Det finns även ytterligare Coronastöd till kulturaktörer som 
kommer att förmedlas via kulturrådet. Katarina Strömgren Sandh förmedlar 
inkommande information till samverkansrådet för kulturchefer.  

Torbjörn Ahlin tillägger information gällande fördelningen av stödet riktat till 
aktörer inom samverkansmodellen i och med Corona, där länsmusiken, 
länsteatern, Opera på Skäret, Stadra teater och The Non Existen Center tagit 
del av stödet.  

6. Återkoppling handlingsplan av Kulturplanen – Anette Granberg och 
Katarina Strömgren Sandh 
Katarina Strömgren Sandh informerar om tidigare arbete med kulturplanen i 
detta samverkansråd och också tillsammans med samverkansrådet med 
kulturchefer. Skarpt läge för att starta arbetet med handlingsplanen planeras 
till december/januari. 

Anette Granberg redogör utifrån PPT tidigare och kommande arbete med 
handlingsplanen. Arbetet med handlingsplanen ska även dras med 
kulturcheferna den 25 september.  

7. Prioriteringar – Handlingsplan utifrån Covid-19 – Anette Granberg och 
Katarina Strömgren Sandh 
Anette Granberg redogör att det från tidigare inspel idag ska lyftas förslag till 
handlingsplanens prioriteringar. Med PPT redovisas två olika 
förhållningssätt. Det första förhållningssättet för prioritering är åtgärder där 
minst fem kommuner och region uppgett att vill samverka. Dessa berör 
samverkan mellan kultur och skola, utveckling av transporter till kultur, ökad 
samverkan mellan region och kommuner samt samtal mellan kommuner, 
konsulenter och institutioner. Åtgärderna har aktiviteter kopplade till sig. 
Ett annat förhållningssätt till prioriteringar är hämtat från hälso- och 
sjukvården och utgår från etiska principer.  

Inspel gällande ordval där utsatta föredras istället för svaga, och 
funktionsnedsättning istället för funktionsnedsättning. 
Det inkommer flera önskemål om att driva frågan gällande 
transporter, då Region Örebro län är huvudman för kollektivtrafiken. 
Även önskemål om hur man ska nå äldre som inte bor på institution.  
Samverkan mellan kommuner lyfts också som väldigt viktigt, bland 
annat genom kulturskolor, och bokbuss. 
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Samverkan mellan kultur och skola lyfts också som viktigt. 
Digitala möten fungerar bra demokratiskt då de förenklar medverkan 
på mötet. 

Det finns ett stort samförstånd mellan kommunerna. Arbetet fortsätter också i 
samverkansrådet för kulturchefer.  

8. Kultur och hälsa – Anette Granberg 
Anette Granberg redogör med PPT arbetet gällande projektet Dans för hälsa. 
Bakgrunden till projektet är den psykiska ohälsan bland tonårsflickor som är 
oroväckande hög. Karlskoga och Örebro kommun erbjuder metoden ”Dans 
för hälsa”, vilken är en evidensbaserad metod och vilar på bästa tillgängliga 
kunskap. Projektet ligger i linje med RUS och kulturplan. Syftet med 
projektet är att minska ojämlikheten för tillgång till metoden och målet är att 
hälften av kommunerna ska erbjuda metoden. Effektmålet är att minska 
andelen flickor med psykisk ohälsa och för att uppnå målen i skolan i Örebro 
län. Projektet ska stödja implementeringsarbetet med metoden, 
kompetensutveckla dansinstruktörer och samordna. Jönköpings län har 
studerat metoden och dess förebyggande effekt. Studien finns sammanfattad i 
PPT. Nora kommun har genomfört en termin med dels innehåll av metoden. 
Resultatet kan dock vara svårt att se efter en termin. Hinder i arbetet kan vara 
resurser, finansiering, att det saknas fattade beslut och att det kan upplevas 
som konstigt inom förvaltningen. 

Positiva inspel gällande fysisk aktivitet och kultur. Kritik riktas till 
Jönköping läns studie och kalkylering. 
Frågeställningar ställs som hur man når dessa flickor. Det ges 
exempel på fritidsgårdar och elevhälsan..  
Inspel om att lyfta detta även med kulturchefer.  

Återkoppling görs av arbetet längre fram.  

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor. 

10. Mötet avslutades 
Torbjörn Ahlin tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 


