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Fördelning av stöd från Statens Kulturråd med anledning 
av Corona, till kulturaktörer i Örebro län 

Förslag till beslut 
Presidiet för kulturnämnden beslutar med stöd av delegation från Kulturnämnden 
 
att   fördela extra medel inom kultursamverkansmodellen om 4 422 tkr från Statens 
Kulturråd med anledning av Corona enligt följande: 
 
Örebro länsteater 1 256 tkr 
Länsmusiken i Örebro 1 700 tkr 
Opera på Skäret 700 tkr (varav 300 tkr redan har betalats ut i förskott) 
Örebro läns museum 500 tkr 
Stadra teater 226 tkr 
The non existent center 40 tkr 
 
Som villkor för att Opera på Skäret ska få del av de extra medlen krävs att:  
 
- Opera på Skäret genomför en revision för att få en ekonomi i balans, vilket 
inbegriper tillräcklig likviditet. 
- Opera på Skäret kan fortsätta bedriva verksamhet i länet minst 2021-2022, med en 
ekonomi i balans (vilket inbegriper tillräcklig likviditet) utan behov av extra medel 
från Region Örebro län. 
- Opera på Skäret även fortsättningsvis bedriver verksamhet vars ambition ligger inom 
gränsen för sin ekonomi, utan behov av extra medel från Region Örebro län. 
 
Om inte detta uppfylls kan medel komma att krävas tillbaks av Opera på Skäret i 
efterhand. 

Sammanfattning 
Region Örebro län fördelar genom inträdet i kultursamverkansmodellen 2012 årligen 
statliga och regionala medel motsvarande cirka 100 000 tkr för genomförandet av 
länets regionala kulturplan till de verksamheter som tillsammans bär upp stora delar av 
den regionala kulturella infrastrukturen.  
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Statens kulturråd har med anledning av Corona förstärkt dessa medel med ytterligare 
11 procent. Det betyder att Region Örebro län erhåller 4 422 tkr att fördela vidare till 
verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Syftet med stödet är att mildra de 
ekonomiska konsekvenserna med anledning av Coronaviruset. 
 
Presidiet i kulturnämnden har fått ansvar för att fatta beslut om medlen. Viktigt vid 
beslutet har varit att medel ska gå till kulturproducenter med publik verksamhet och att 
fördelningen utgår från grundfinansieringen inom samverkansmodellen. Särskilt 
viktiga prioriteringar har varit att inte riskera den kulturella infrastrukturen i länet och 
att samtliga verksamheter ska finnas kvar, samt att utgå från redovisade 
inkomstbortfall och merkostnader. 
 
Fördelningen är enligt följande: Örebro länsteater 1 256 tkr, Länsmusiken i Örebro      
1 700 tkr, Opera på Skäret 700 tkr (varav 300 tkr redan har betalats ut i förskott för att 
täcka återbetalning av biljetter), Örebro läns museum 500 tkr, Stadra teater 226 tkr och 
The non existent center 40 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län fördelar genom inträdet i kultursamverkansmodellen 2012 årligen 
statliga och regionala medel motsvarande cirka 100 000 tkr för genomförandet av 
länets regionala kulturplan till de verksamheter som tillsammans bär upp stora delar av 
den regionala kulturella infrastrukturen. De statliga medlen inom 
kultursamverkansmodellen till Örebro län var 41 217 tkr kronor 2020. 

Statens kulturråd har med anledning av Corona den 24 augusti gett besked om att 
under 2020 förstärka dessa medel med ytterligare 11 procent. Det betyder att Region 
Örebro län erhåller 4 422 tkr att fördela vidare till verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen. Syftet med stödet är att mildra de ekonomiska 
konsekvenserna med anledning av Coronaviruset. Den statliga bidragsgivningen görs 
enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet. Syftet med stödet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna på 
grund av pandemin för de verksamheter som sedan tidigare erhåller statlig finansiering 
inom Kultursamverkansmodellen. 

I Örebro län ingår följande kulturproducenter i kultursamverkansmodellen: 

• Örebro länsteater 
• Länsmusiken i Örebro 
• Opera på Skäret 
• Örebro läns museum 
• Stadra teater  
• The non existent center 
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• ArkivCentrum 

Även främjandeverksamheter inom bild och form, dans, film, teater och slöjd samt 
regional biblioteksverksamhet ingår i samverkansmodellen. Dessa har dock inte 
bedömts aktuella eftersom de inte är producerande/publika kulturverksamheter och 
därmed har klarat sig bättre under Coronapandemin. 

Beredning 
Presidiet för kulturnämnden har den 4 september 2020 behandlat ärendet. 

Bedömning 
Vid fördelningen har utgångspunkten varit den procentuella grundfinansieringen från 
Region Örebro län inom samverkansmodellen. Prioriteringar har sedan gjorts utifrån 
följande prioriteringar: 

1. Finns risk för nedläggning på grund av Corona? 
2. Redovisade inkomstbortfall på grund av Corona 
3. Redovisade merkostnader på grund av Corona 

Hänsyn till andra stöd som aktörerna har erhållit har också tagits. Till viss del har även 
minskade kostnader på grund av Corona varit en utgångspunkt. Ett viktigt 
konstaterande är dock att minskade kostnader inte bara kan ses som positivt när det 
handlar om den kulturella infrastrukturen. I praktiken kan det handla om 
neddragningar som innebär förlorad kunskap och försämrade verksamheter. 

Utifrån ovanstående har Opera på Skäret trots att det är en liten verksamhet, sett till 
finansieringen inom kultursamverkansmodellen, drabbats av stora inkomstbortfall. De 
gör också bedömningen att verksamheten utan stöd tvingas lägga ned. Även länets 
stora scenkonstinstitutioner Örebro länsteater och Länsmusiken i Örebro har drabbats 
hårt av pandemin, med stora inkomstbortfall och merkostnader. Stadra teater har också 
stora inkomstbortfall, sett till att de är en relativt sett liten verksamhet inom modellen. 
Örebro läns museum har i lägre grad påverkats av inkomstbortfall, men fått 
merkostnader på grund av pandemin. ArkivCentrum bedöms inte vara i behov av stöd 
eftersom de hittills inte har drabbats av pandemin på ett mätbart sätt. Även The non 
existent center har drabbats i relativt låg grad. 

Utifrån det föreslås följande fördelning: 

• Örebro länsteater 1 256 tkr 
• Länsmusiken i Örebro 1 700 tkr 
• Opera på Skäret 700 tkr (varav 300 tkr redan har betalats ut i förskott) 
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• Örebro läns museum 500 tkr 
• Stadra teater 226 tkr 
• The non existent center 40 tkr 

Opera på Skäret befann sig redan före pandemin i en ekonomiskt sett besvärlig 
situation där Region Örebro län på olika sätt har agerat för att bidra till att 
verksamheten ska kunna fortsätta. Opera på Skäret har därför på uppmaning av Region 
Örebro län sedan tidigare påbörjat en omställningsprocess i syfte att skapa en ekonomi 
som är hållbar över tid.  

Som villkor för att Opera på Skäret ska få del av de extra medlen krävs att:  

• Opera på Skäret genomför en revision för att få en ekonomi i balans, vilket 
inbegriper tillräcklig likviditet. 

• Opera på Skäret kan fortsätta bedriva verksamhet i länet minst 2021-2022, 
med en ekonomi i balans (vilket inbegriper tillräcklig likviditet) utan behov av 
extra medel från Region Örebro län. 

• Opera på Skäret även fortsättningsvis bedriver verksamhet vars ambition 
ligger inom gränsen för sin ekonomi, utan behov av extra medel från Region 
Örebro län. 

Om inte detta uppfylls kan medel komma att krävas tillbaks av Opera på Skäret i 
efterhand. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Den regionala kulturplanen har ett tydligt fokus på ett jämställt och jämlikt kulturliv 
med barn och unga i fokus. Den regionala kulturplanen 2020-2023 ålägger samtliga 
aktörer med verksamhetsmedel att ha en plan för hur de ska arbeta med perspektiven 
barn och jämställdhet i sina verksamheter varför beslutet kan ses som positivt. 
Konsekvenserna för länets miljö är svårare att bedöma. När det handlar om 
museiverksamheten kan tilläggas att vissa verksamheter i hög grad handlar om att 
bevara kulturmiljöer.) 

Ekonomiska konsekvenser 
De medel som fördelas är statliga särskilda bidrag med anledning av Corona som 
ligger utanför ordinarie budget och som inte kräver regional medfinansiering.   

Uppföljning 
Årligen lämnar verksamheten in uppföljning till stat och region. Det sker genom den 
nationella kulturdatabasen (KDB) samt en verksamhetsberättelse med årsredovisning 
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som beskriver arbetet med uppdrag, utvecklingsmål och handlingsplaner mer 
kvalitativt. Den ordinarie uppföljningen för 2020 kommer att innehålla extra frågor till 
de kulturaktörer som får del av medlen, att redovisa vidare till Statens kulturråd i 
början av maj 2021. Opera på Skäret kommer att genomgå en särskild uppföljning med 
fokus på ekonomisk soliditet. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM 

 

Beslutet är fattat med stöd av delegation från Kulturnämnden: 

 

 

 

Torbjörn Ahlin (C) Eva-Lena Jansson (S) Monika Aune (MP) 

Ordförande  Vice ordförande 2:e vice ordförande 

 

 

Skickas till: 
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) 

• Örebro länsteater 
• Länsmusiken i Örebro 
• Opera på Skäret 
• Örebro läns museum 
• Stadra teater  
• The non existent center 
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