Region Sörmlands bidrag till föreningar och organisationer med regional
verksamhet inom kultur, folkbildning och friluftlivsfrämjande.
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutade vid sammanträdet den
4 december 2019 om att fördela 15 729 000 kr i bidrag för 2020, enligt nedan:
Sedan 2018 gäller ett övergripande regelverk för Region Sörmlands samtliga
organisationsbidrag. Nedan presenteras de specifika villkor som gäller för kultur,
folkbildning och friluftlivsfrämjande.
KULTUR
Bidrag kan sökas för länsövergripande kulturaktiviteter och kulturupplevelser som genomförs
av länets ideella och professionella kulturaktörer. Ett vitalt, aktuellt och angeläget kulturliv
bidrar till individens utveckling, livskvalitet och hälsa samt till utveckling av det lokala
samhället och länet. Kulturverksamhet med landstingsstöd ska präglas av tillgänglighet och
verka för alla människors lika värde. Barn och ungas rätt till kultur prioriteras särskilt.
Kan sökas av kulturorganisationer, kulturföreningar, enskilda firmor, och folkbildande
organisationer.
Organisationsbidrag kan sökas av distrikts- eller paraplyorganisationer som bedriver
länsövergripande kulturverksamhet i minst tre av länets nio kommuner eller kulturverksamhet
som Region Sörmland anser vara av länsintresse.
Verksamhetsbidrag kan sökas av det fria kulturlivet (lokala kulturföreningar och enskilda
firmor) för länsövergripande kulturverksamhet: aktiviteter, föreställningar, utställningar i
minst tre av länets nio kommuner.
Utvecklingsbidrag kan sökas för områden som är nya för den specifika verksamheten.
Beviljade bidrag, i kronor
Arkiv Sörmland, totalt 400 000:
Utvecklingsbidrag för bevarande av länets digitala kommunikation och minnen långsiktigt
och säkert samt e-arkivera sörmländska minnen, 400 000
ART LAB Gnesta, totalt 200 000:
Verksamhetsbidrag för publik regional konstverksamhet i minst tre av länets nio kommuner,
200 000 kr
Art See Ocean Gallery & artist residence, totalt 25 000:
Verksamhetsbidrag för förstudie av publik verksamhet med syfte att sprida svensk och
internationell konst och konstnärer till en sörmländsk publik med pop-up
event/utställningar/musik i minst tre av länets nio kommuner, 25 000
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Camera in Herba, totalt 25 000:
Verksamhetsbidrag för förstudie av projekt som vill främja barns existentiella hälsa
(definierad av WHO) genom workshops som kombinerar bild- och filmupplevelser,
reflektion, samtal och eget skapande i minst tre av länets nio kommuner, 25 000
Clownclubben, totalt 130 000 varav:
Verksamhetsbidrag för publika aktiviteter/föreställningar i minst tre av länets nio kommuner,
100 000
Utvecklingsbidrag för bland annat CC Sommar -ett scenkonstprogram som möjliggör
deltagande i olika större publika sammanhang, främst under sommaren då ordinarie
verksamhet har uppehåll, 30 000
Flen VärldsOrkester, totalt 100 000:
Verksamhetsbidrag för publika kulturaktiviteter i minst tre av länets nio kommuner, 100 000
Folkets hus och Parker Östra regionen, totalt 30 000:
Utvecklingsbidrag för att stärka sin regionala närvaro i syfte att stötta medlemmarna i
nödvändigt förnyelsearbete genom nätverksträffar med fokus på arrangörskap och samverkan
och barnteaterturné i minst tre av länets nio kommuner, 30 000
Föreningen för Sveriges Internationella Duotävling, totalt 30 000:
Verksamhetsbidrag för lokalt arrangemang av visst länsintresse, 30 000
Föreningen Kolhusteatern, totalt 20 000:
För lokal kulturverksamhet/arena av visst länsintresse, 20 000
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, totalt 30 000:
Verksamhetsbidrag för publika aktiviteter/arrangemang i minst tre av länets nio kommuner,
30 000
Jazz i Sörmland, totalt 200 000:
Organisationsbidrag för regional paraplyverksamhet och stöd till länets jazzklubbar:
arrangörer av konserter i minst tre av länets nio kommuner, 200 000
Långsjö teater, totalt 115 000:
Verksamhetsbidrag för turné/publika aktiviteter i minst tre av länets nio kommuner, 115 000
Mer dans åt folket, totalt 50 000:
Verksamhetsbidrag för turné/publika dansaktiviteter inom minst tre av länets nio kommuner,
50 000
Musikens hus Akademin, totalt 200 000:
Utvecklingsbidrag för metodutveckling: hur kommuner och den ideella sektorn ska kunna
arbeta kommungränsöverskridande med världsmusik på professionell och amatörnivå för att
skapa interkulturella lokala och regionala mötesplatser, 200 000
Nya Teatern Sörmland, totalt 240 000:
Verksamhetsbidrag för turné/publika aktiviteter i minst tre av länets nio kommuner, 240 000
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Riksteatern Sörmland, totalt 80 000:
Organisationsbidrag för regional verksamhet med stöd till länets riksteaterföreningar, 80 000
Sveriges konstföreningar Sörmland, totalt 60 000 varav:
Organisationsbidrag för regional distriktsverksamhet med stöd till konstföreningar, 20 000
Utvecklingsbidrag för Sörmlandssalongen i Nyköping, 40 000
SymbioLab, totalt 50 000:
Verksamhetsbidrag för publik regional konstverksamhet i minst tre av länets nio kommuner,
50 000
Södermanlands bygdegårdsdistrikt, totalt 25 000:
Organisationsbidrag för regional distriktsverksamhet med stöd till lokalhållande föreningar,
25 000
Södermanlands hembygdsförbund, totalt 805 000 varav:
Organisationsbidrag för regional verksamhet som utvecklar och utbildar hembygdsrörelsen i
länet, 775 000
Utvecklingsbidrag för strategisk samverkan med Södermanlands Bygdegårdsdistrikt: genom
en satsning på berättarkonsten, för att bevara och dela minnen, bygga en gemensam arena för
bygdegårds– och hembygdsrörelserna, 30 000
Sörmlands Kammarmusikförbund, totalt 200 000:
Organisationsbidrag för regional paraplyverksamhet i minst tre av länets nio kommuner.
Särskilt fokus på unga musikers (under 30 år) möjlighet att spela i länet, 200 000
Sveriges Orkesterförbund, Distrikt Södermanland, totalt 40 000:
Organisationsbidrag för regional paraplyverksamhet och stöd till symfoniorkestrar med
konserter i minst tre av länets nio kommuner, 40 000
Södermanlands Spelmansförbund, totalt 100 000:
Organisationsbidrag för regional verksamhet som stödjer bevarande och spridande av länets
spelmanstradition och som leder till publika aktiviteter i minst tre av länets nio kommuner,
100 000
Teater till dig, totalt 23 000:
Verksamhetsbidrag för genomförande av turné i minst tre av länets nio kommuner med Mot
tyrannen stån opp -en teaterföreställningen om kvinnorna och reformationen genom Kristina
Gyllenstiernas ögon, 23 000
VisaFolk -visor & folkmusik i Sörmland, totalt 100 000:
Organisationsbidrag för regional paraplyverksamhet med konserter/arrangemang i minst tre
av länets nio kommuner, 100 000
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FOLKBILDNING
Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Syftet med folkbildning är
att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap,
nya värderingar och kultur.
Enligt särskilt avtal med Region Sörmland fördelar Länsbildningsförbundet Sörmland de
beviljade bidragen till studieförbundens basverksamhet, ledarutbildning, kultur- och
utvecklingsverksamhet eller vad som i övrigt överenskommes.
Kan sökas av Länsbildningsförbundet Sörmland samt för Sörmlands Studieförbund i
Samverkan (SIS).
Beviljade bidrag, i kronor
Länsbildningsförbundet Sörmland, totalt 11 839 000 varav:
Organisationsbidrag för regionalt arbete med folkbildning och studieförbundens verksamhet i
länet enligt avtal mellan Länsbildningsförbundet och Landstinget Sörmland, 1 539 000
Organisationsbidrag för studieförbundens regionala verksamhet. Fördelas genom avtal med
Länsbildningsförbundet till länets studieförbund via samverkansorganet Sörmlands
Studieförbund i samverkan, 10 300 000
FRILUFTLIVSFRÄMJANDE
Med området avses friluftslivsfrämjande aktiviteter i Södermanlands län, som bidrar till att
göra det sörmländska friluftslivet tillgängligt för länets befolkning och besökare. Aktiviteter
som kan bidra till en god folkhälsa i länet.
Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en gynnsam utveckling av
en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur och bildning samt aktiviteter som upprätthåller
och stärker demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former.
Exempelvis kurser och utbildningar, informationsspridning samt insatser som gör naturen
tillgänglig för länets invånare och besökare.
Kan sökas av intresseorganisationer på distriktsnivå som främjar och möjliggör en aktiv fritid
i den sörmländska naturen. För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen bland
annat bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, alternativt vara av särskilt regionalt
intresse.
Beviljade bidrag, i kronor
Friluftsfrämjande region Mälardalen, totalt 550 000:
Organisationsbidrag för regional verksamhet: ledarledd friluftsverksamhet för alla åldrar i
syfte att främja folkhälsa och livsglädje, 550 000
Föreningen Sörmlandsleden, totalt 62 000:
Organisationsbidrag för regional verksamhet: underhåll och utveckling av Sörmlandsleden
inom Södermanlands län, 62 000
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SAMTLIGA INKOMNA ANSÖKNINGAR
Arkiv Sörmland, utvecklingsbidrag
Art Lab Gnesta, verksamhetsbidrag
Art See Ocean Gallery & artist residence, verksamhetsbidrag
Camera in Herba, verksamhetsbidrag
Clownclubben, verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag
Flen Världsorkester
Folkets hus och Parker, Östra regionen, utvecklingsbidrag
Friluftsfrämjande region Mälardalen, organisationsbidrag
Föreningen för Sveriges Internationella Duotävling, verksamhetsbidrag
Föreningen Kolhusteatern, verksamhetsbidrag
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, verksamhetsbidrag
Föreningen Sörmlandsleden, organisationsbidrag
Författarcentrum, verksamhetsbidrag
Hemslöjdsföreningen Sörmland, organisationsbidrag (för sent inkommen)
Jazz i Sörmland, organisationsbidrag
Katrineholms OK, organisationsbidrag
Konstfrämjandet i Sörmland, organisationsbidrag
Kulturlyftet -kultur i hela landet, verksamhetsbidrag
Långsjö teater, verksamhetsbidrag
Länsbildningsförbundet Sörmland, organisationsbidrag och utvecklingsbidrag (inklusive
separat ansökan för Sörmlands Studieförbund i samverkan)
Mer dans åt folket, verksamhetsbidrag
Musikens hus Akademin, utvecklingsbidrag
Nya Teatern Sörmland, verksamhetsbidrag
Riksteatern Sörmland, organisationsbidrag
SymbioLab, verksamhetsbidrag
Sveriges konstföreningar Sörmland, organisationsbidrag och utvecklingsbidrag
Sveriges Orkesterförbund, distrikt Södermanland, organisationsbidrag
Södermanlands bygdegårdsdistrikt, organisationsbidrag
Södermanlands hembygdsförbund, organisationsbidrag
Södermanlands Spelmansförbund, organisationsbidrag
Sörmlands Kammarmusikförbund, organisationsbidrag
Sörmlands Latin Band, verksamhetsbidrag
TeaterK, verksamhetsbidrag
Teater till dig, verksamhetsbidrag
UNGiKÖR Mälardalen, organisationsbidrag
VisaFolk -visor & folkmusik i Sörmland, verksamhetsbidrag
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