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1.

Mötet öppnades
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och en
presentationsrunda genomfördes.

2.

Val av justerare utöver ordförande
Lennart Bondeson valdes till justerare.

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4.

Återkoppling från förra mötet Torbjörn Ahlin
Torbjörn Ahlin informerar om att kulturplanen kommer ha betydelse för kommande budgetarbete samt att den revideras en gång om året vid behov. Prioriterade områden är barn och unga, hela länet samt kultur och hälsa.
Katarina Strömgren-Sandh informerar utifrån tjänstemannaperspektivet:
 En ”handlingsplan i samverkan mellan kommuner/region” har påbörjats
utifrån beslutade mål för samverkan region/kommun 2020-2023 i kulturplanen. Beslutande mål;
 Stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i
länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola. Fortsatt arbete för
samverkan mellan länets kulturskolor är ett annat område.
 Stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. Fokusområden är psykisk
ohälsa, funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande.
Unga och äldre pekas ut som viktiga grupper. En viktig del i arbetet är
ökad samverkan mellan kultur och omsorgerna.
 Utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, Nätverket för
regional kulturutveckling och större kulturinstitutioner med fokus på
kultur i hela länet.





Ett första utkast av ”handlingsplan i samverkan mellan region/kommun” kommer att presenteras i nästa forum den 15 maj som är ett gemensamt möte för kulturchefer och specifika samverkansrådet politik.
Förslag på agenda inför mötet är;
Speedmeeting med utvecklingsledare på kultur och ideell sektor
Kulturinstitutionernas medverkan
Utkast ”handlingsplan i samverkan mellan kommuner/region”.
Kulturkraft – kultur i skolan, i dagsläget ingår 10 kommuner i samverkan
med regionen.
Regionbiblioteksuppdraget – en ny regional plan är på gång.
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Från den statliga nivån informerar Katarina att extra medel kommer att
fördelas bland annat till Länsteatern, dans och filmområdet.

Information från samverkansråd - kulturchefer
Katarina Strömgren-Sandh går igenom minnesanteckningar från samverkansrådet med kulturchefer i syfte att öka transparensen emellan tjänstemän och politiker






Aktuellt från respektive kommun och region.
Vid nästa mötestillfälle med kulturchefsgruppen den 13 mars kommer
ett utkast till handlingsplan tas fram utifrån tidigare dialoger och underlag.
Kort information om uppdraget kultur och hälsa.
Anette Granberg ansvarig utvecklingsledare för kultur och hälsa 40 %,
och doktorand 60 % inom Medicinsk vetenskap.
Uppdraget innebär att;
Driva/delta i nätverk (interna nätverk inom hälso- och sjukvården och
regional utveckling, biblioterapi, nationellt nätverk). Kartlägga/utreda
(kartläggning av äldres tillgång till kultur, utreda frågan om Kultur på recept). Sprida forskning/kunskap (aktuell forskning, evidens och implementering internt och externt). Delta i forskningsprojekt (SVAN – specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning). Stödja utvecklingsprojekt (stödja aktörer/organisationer som vill
utveckla projekt inom kultur och hälsa). Samverka (aktörer internt/externt framtagande av handlingsplaner för genomförande av ny kulturplan).
Några tankar och idéer om innehåll för gemensamma samverkansmöten mellan specifika samverkansrådet kultur och kulturchefer.
- Delar i rusen (regionala utvecklingsstrategin), samverkansmodellen,
gemensam strategi för kulturutbudet i regionen, i syfte att få till en
jämnare fördelning.
- Culture planning hur får vi till detta? Samhällsplanering utifrån medborgarnas behov.
- Gemensamma övergripande strategier. Det ska inte vara på detaljnivå.
- Biblioteken har nätverk, hur sak vi tänka här och hur ska vi förhålla
oss? Hur ser bibliotekens roll ut idag och i framtiden?
- Samverkan mellan kommunerna, hur gör vi? Från ett Hälleforsperspektiv tappar vi mycket samverkan mellan Örebro läns bildningsförbund och oss där vill vi gärna utveckla samarbete.
- Turistfrågorna och de kulturella och kreativa näringarna och det arbete som vi startade upp, hur ska vi gå vidare med detta?
- En kommun saknar arrangemanget ”kulturting”. Kulturtinget genomfördes som en mötesplats tidigare år i syfte att synliggöra kultur och för
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att öka kunskapen om kultur.
- Regionala Kulturskolesamverkan - Samverkan mellan kulturskolorna
och regionen som idag finansiering en samordnartjänst. Hur följer vi
upp detta? Detsamma gäller för Ung Peng, hur följer vi upp och hur ser
det ut med tillgängligheten i länets kommuner?
- Bjuda in Myndighet för kulturanalys, Statens kulturråd som berättar
om de utvärderingar som gjorts regionalt, till exempel samverkansmodellen.
Genomgång av diskussionsunderlag (som tagits fram i samband med
kulturchefsmöten) för samverkan mellan kommuner/region utifrån kulturplan. Underlaget bygger på diskussioner om hinder för samverkan.
Dessa har sedan sammanfattats och bildad ett antal förslag på samverkan. Förslaget har sedan kommunicerats internt i kommunerna för att
identifiera behov och förutsättningar. Förslaget har sedan skickats till
regionen som har sammanställt materialet.

Kultur och hälsa och återkoppling från kommunernas gemensamma handlingsplan – Anette Granberg, se ppt-presentation.
•
•
•

Återkoppling från förra mötet med specifika samverkansrådet
Uppdraget utifrån kulturplan, processer/aktiviteter/nätverk.
Utvecklingsmöjligheter och kartläggningen av äldres tillgång till kultur och
hälsa.
• Pågående diskussioner med kulturchefer om ”handlingsplan i samverkan
kommuner/region för samverkan kommuner/region utifrån lokala behov
och förutsättningar. Frågor som vi har diskuterat är;
Fakta och möjligheter: Vilken samverkan är möjlig utifrån lokala behov och
förutsättningar i kommunen?
Genomförbarhet: Hur kan det genomföras?
Sex kommuner har skickat underlag till regionen för att utveckla samverkan
mellan kommuner/region. Två kommuner har kontaktat regionen och kommer
att leverera in underlag. Fyra kommuner har inte svarat på frågan, och dessa är;
Nora, Lekeberg, Degerfors och Ljusnarsbergs kommun.
7.

Konstdialoger – Ulrika Stigbäck, se ppt-presentation
Ulrika pratade om det regionala uppdraget för bild och form. Gav exempel på
verksamheter; Samtalsserie om samtidskonst, konstpedagogiskt projekt ”Bortom de blå bergen”, och Artist in Residence.

8.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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Nästa möte
Tre datum, varav ett tillsammans med kulturcheferna:
15/5 kl. 09.00-12.00 - tillsammans med samverkansrådet - Kulturchefer
11/9 kl. 09.00-12.00
13/11 kl. 09.00-12.00
Plats: Eklundavägen 1 Örebro
Tidigare protokoll finns här styrs-landstinget/Regionalt-samverkansrad/Specifika-samverkansradet-for-kultur/

10. Mötet avslutades
Torbjörn Ahlin tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
Protokoll från Specifika samverkansrådet kultur delges:
Region Örebro läns styrelse och nämnder samt
kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Örebro län och
protokollsutdrag till den som berörs av ärende.
(enligt §3 i Överenskommelse om samverkansorganisation mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län, 27 mars 2015)

Sekreterare
Anette
Granberg

