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Inledning
Uppdrag
Scenkonst Sörmlands verksamhetsinriktning fastställs av huvudmannen Region Sörmland och
innefattar:
•
•
•
•

att nå regionens alla barn och unga mellan 5 och 15 år med scenkonst, två gånger per
år
att konsertera inom äldreomsorgen
att generellt i verksamheten söka nå nya publikgrupper
att bedriva konsulentverksamhet för film och dans i regionen

Huvudsyftet med verksamheten är att bidra till en god, jämlik folkhälsa i syftet att bli
Sveriges friskaste län samt att bidra till att Sörmland är en livskraftig och levande region.
Regionens huvudmål för att genomföra uppdraget är:
Region Sörmland har kulturverksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle och till
individens utveckling genom att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund.
Kultur & Utbildning och verksamheterna har en gemensam vision:
Vidga vyer och väcka engagemang!
Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.
Verksamheterna inom Kultur & Utbildning verkar för det hållbara demokratiska samhällets
och individens utveckling genom att belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spelregler
genom att
•
•
•
•
•

vara en dynamisk, angelägen, utmanande och obunden kraft på yttrandefrihetens
grund
ge alla möjlighet att delta i kulturlivet
uttrycka och främja kvalitet, kreativitet och mångfald
ge möjlighet till utbildning och bildning
främja hälsa och livskvalitet

Uppdraget från staten är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Återkommande verksamhet utgörs av:
•
•
•
•
•
•
•

Egen produktion och gästspel av teater, dans och musik för skola.
Egen produktion och gästspel av musik för äldreomsorg och allmänheten
Egen produktion av teater och dans för allmänheten
Regionala utvecklingsprojekt
Internationella och nationella utvecklingsprojekt och samarbeten
Interregionala och kommunala utvecklingsprojekt och samarbeten
Danskonsulentverksamhet (främjande- och utvecklingsuppdrag)
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•

Filmkonsulentverksamhet (pedagogisk verksamhet, växthus/talangutveckling,
visning/spridning)

Organisation
Scenkonst Sörmland utgör en av sex verksamheter inom verksamhetsområdet Kultur &
Utbildning inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är
politiskt ansvarig för verksamheten. Personalen är anställd av regionstyrelsen och ställs till
förfogande för nämnden.
Scenkonst Sörmlands verksamhet utgörs av regional musik, teater och dans, samt
konsulentverksamhet inom film och dans. De olika verksamhetsdelarna samverkar i olika
grad med varandra.
Verksamheten bedrivs förnärvarande av 22 tillsvidareanställda; chefer, musiker, skådespelare,
administratörer, producenter, konsulenter, pedagoger, marknadsförare och tekniker med
ansvar för såväl helheten som för olika delar. Det finns en vakans inom Film i Sörmland.
Dessutom visstidsanställs årligen cirka 300 frilansare i form av projektanställningar och
färdiga produktioner köps in av grupper, kompanier och ensembler.
Scenkonst Sörmlands nya organisationsstruktur ser ut så här:

Från hösten 2019 har verksamheten haft ett delat ledarskap mellan Verksamhetschef och
Konstnärlig chef. En ny ledningsgrupp har bildats där även Teknisk chef och ansvarig för
kommunikation deltar.

Förändringar under planperioden
En analys av verksamhetens behov genomfördes 2019, vilket resulterade i en ny
ledningsstruktur med ett delat ledarskap. En ny verksamhetschef anställdes under hösten
2019, och scenkonstchefen fick en ändrad tjänst till konstnärlig chef. De kommer att leda
verksamheten tillsammans och det kommande året fokuseras arbetet på att få den nya
ledningsstrukturen på plats, inrätta en ny strategisk ledningsgrupp samt samordna den övriga
verksamheten.
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Under året implementeras en ny strategi avseende verksamhetsplaneringen för hela
verksamheten, för att på ett optimalt sätt kunna möta framtidens utmaningar och tydliggöra
Scenkonst Sörmlands identitet. Produktionsverksamheten och
utveckling/konsulentverksamheten får härigenom också tydligare kopplingar till varandra för
att kunna verka sida vid sida. Den totala verksamhetens olika funktioner fokuseras genom den
nya planeringsstrukturen.
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Perspektiv
Medborgarperspektivet
Politikens mål:
Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län

Sörmland ska vara Sveriges friskaste län år 2025 sett till den självupplevda hälsan.
Utgångspunkten är att regionen ska medverka till att skapa förutsättningar för en god och
jämlik hälsa.
Verksamhetens mål:
Kulturverksamheten bidrar till ett hållbart samhälle och till individens utveckling genom
att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund
Scenkonst Sörmland bidrar, på det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur, med ett
seminarium Är den dramatiska texten på utdöende, som handlar om originalverk och dess
betydelse för det demokratiska samtalet. När fler och fler pjäser bygger på romaner, filmer
och förlagor så speglar vi enbart samhället men vi ligger inte före och formar det. Vad gör det
med dramatiken och samhällets utveckling? I samverkan med Unga Klara kommer också ett
seminarium om vikten av barn och ungdomsteatern i förhållande till Barnkonventionen.
Dialog förs även med två politiker från kulturutskottet som medverkar i panelen.
Musikserien Musik på Sörmländska Slott och Herresäten fortsätter att arbeta med ett brett
utbud, och knyta an klassisk musik av historisk betydelse med moderna tolkningar och olika
genrer. Arbetet med att hitta spelplatser över hela länet fortsätter och publiken möter musik
från nu och då i närområdet, vilket kan leda till reflektion med musik som utgångspunkt.
Konstformen teater för offentlig publik, i såväl städer som på landsbygd, bidrar till nya
perspektiv genom att berätta historier från vår samtid och spegla människors tillvaro och
vardag. Den offentliga teaterföreställning som kommer att produceras och turnera i länet
under våren tar upp klassperspektiv, något som är aktuellt och relevant i dagens samhälle.
Genom ett fortsatt samarbete med Unga Klara, nationell scen för barn och unga, skapas
engagemang och möjlighet till kritiskt tänkande för skolpubliken. Arbetsmetoden innebär att
arbeta kontinuerligt med referensgrupper för den tilltänkta målgruppen.
Konstformen dans kan ge perspektiv på mänskliga upplevelser och skildra komplex mänsklig
utsatthet. I en produktion visas den situation och den kamp som drog- och alkoholberoende
personer för, genom ett dansverk som bygger på tolvstegsmetodens cirkel för samtal och visar
vägen ut ur ett destruktivt beroende. I en annan produktion visas patienters upplevelse av
vård. Dansverksamheten kan bidra med kunskap till vårdpersonal och spegling av patienter i
form av dansverk.
Den främjande dansverksamheten bidrar till social hållbarhet och individens utveckling
genom att erbjuda medborgare en möjlighet att uttrycka sig genom dans i
communitydansprojekt. En grupp medborgare möts under en tid tillsammans med en
professionell koreograf för att skapa någon form av publikt verk med rörelse. Tema och form
väljs gemensamt. Communitydansprojekt innebär gemenskap, eget skapande och en möjlighet
att göra sin röst hörd, oberoende av ekonomisk status.
Film i Sörmland fortsätter att stötta filmstudiogrupperna i regionen, där deltagarna ges
möjlighet att påverka programsättning och arrangemang kring visningar. Skolbio genomförs
enligt en modell där eleverna på ett demokratiskt sätt är med och väljer den film som ska ses
på biograf. Möjligheten att erbjuda skolbio från F-klass till åk 9 finns, det är upp till varje
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kommun att bestämma vilka årskurser som ska medverka. Möjligheten till att fler kommuner
startar skolbio under kommande år ska undersökas.

Handlingsplan
Producera Fly me to the moon, en offentlig teaterföreställning som speglar klassperspektiv.
Producera en skolföreställning, i ett samarbete med Unga Klara, som bygger på
referensgruppsarbete med den tilltänkta målgruppen (åk 4-6).
Lotta Gahrton (koreograf) producerar en dansföreställning som ökar medvetenheten kring drogoch alkoholberoendes kamp utifrån tolvstegsmetoden.
Julia Kraus (koreograf) producerar en dansföreställning som speglar patienters upplevelse av vård.
Genomföra två communitydansprojekt.

Politikens mål:
Region Sörmland är en livskraftig och levande region

Inom regionens skapas hållbar tillväxt så att fler människor får arbete och utbildning och
väljer att bo i Sörmland.
Verksamhetens mål:
Verksamheten bidrar till en attraktiv livsmiljö med god och jämlik tillgång till bildning och
kultur
Scenkonst Sörmlands verksamhet finns i hela länet och bidrar till en levande region och god
tillgång till kultur för regionens medborgare i alla åldrar. Med en så stor turnerande
verksamhet behövs ett väl fungerande samarbete med diverse arrangörer lokalt och regionalt,
vilket bidrar till samverkan.
Två nya interregionala samverkansprojekt för musik kommer att sjösättas under 2020. Ett
nystartat nätverk för sverigefinska förvaltningsområden längs den svenska östkusten, samt en
nationell turnéstruktur initierad av Regional musik i Sverige. Målet är att genom god
samverkan dels utarbeta gemensamma strategier för att nå specifika målgrupper och dels
skapa bättre förutsättningar för fler högklassiga gästspel för den sörmländska publiken.
Projektet Våra musiker, där Scenkonst Sörmlands musiker samarbetar med sörmländska
musiker, fortsätter även 2020. Målet är att skapa arbetstillfällen för professionella musiker
som bor i länet, samt att möta nya målgrupper på oväntade platser.
Den uppsökande teaterverksamheten är en viktig del i att leverera kultur på landsbygden. De
senare årens offentliga teaterproduktioner har landat i ett väl fungerande format och i en fin
samarbetsform med små och stora arrangörer, något som kommer att fortsätta och utvecklas
vidare även under kommande år.
Den främjande dansverksamheten verkar för att öka möjligheter för professionella
danskonstnärer i regionen att producera och visa sina verk. Dels genom att fortsätta arbetet
med att skapa och driva nätverk för dessa danskonstnärer, dels genom att skapa
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arbetsmöjligheter för dessa koreografer/danspedagoger som ledare för communitydansprojekt
samt att samarbeta med lokala initiativ för att skapa dansproduktionsplatser.
Unga kommer att få möta konstformen dans på fritidsgårdar, vilket bidrar till en attraktiv
fritid. Marcus Doverud, koreograf och dansare, möter ungdomar kring "favvolåtar", som ju
kan prägla ett helt år eller ens identitet, och förkroppsligar dem.
Alla fyra verksamhetsområdena (musik, teater, dans och film) arbetar tillsammans med
Kulturcrew, arrangörskap för elever i skolan. Grundläggande utbildningar startade 2019 i tre
skolor, två i Strängnäs och en i Flen, och under det kommande året får dessa elever möjlighet
att göra arbetet på riktigt. Det skapar ett naturligt sammanhang för scenkonst i skolan och gör
eleverna mer delaktiga i hela arrangemanget. Film i Sörmland arbetar också med unga som
arrangörer vid filmvisningar, och fortsätter dialog och samarbete med kommunerna kring det.
Film i Sörmlands arbete med filmpedagogik, talangutveckling och visning fortsätter att finnas
tillgängligt så mycket som möjligt i olika delar av länet. Men för att kunna bedriva en aktuell
och professionell verksamhet fortsätter samarbetet med andra filmregioner.

Handlingsplan
Spela teaterföreställningen Fly me to the moon på turné på bygdegårdar i länet.
Marcus Doverud (koreograf) möter ungdomar och förkroppsligar "favvolåten" på fritidsgårdar.
Genomföra två communitydansprojekt.
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Verksamhetsperspektivet
Politikens mål:
Region Sörmland har kulturverksamhet som bidrar till individens utveckling och ett
hållbart demokratiskt samhälle

Regionens verksamheter utför sitt grunduppdrag med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet.
Verksamhetens mål:
Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling, individens möjlighet till skapande och
deltagande i samhällslivet

Scenkonst Sörmland arbetar vidare med Imagine Sörmland, musiktävlingen som är
länsomfattande för ungdomar i åldern 13-21 år, och som utmynnar i en riksfinal i maj. Målet
från tidigare år, att driva ett uppsökande arbete för att hitta en mer heterogen målgrupp
kvarstår. Planering för det arbetet kommer att starta på nyåret, och drivs främst av Dizzy
Duck, som är projektledare för Imagine Sörmland.
Tematiken i Fly me to the moon, den offentliga teaterproduktion som kommer att turnera på
bygdegårdarna under våren, är särskilt relevant för människor som arbetar inom
äldreomsorgen och kommer därför att spelas på den inspirationsdag som anordnas under
vintern för målgruppen.
Genom att utveckla referensgruppsarbetet för den tilltänkta målgruppen, åk 4-6, i den
egenproducerade skolproduktion som ska spelas hösten 2020 främjar det elevers påverkan
och deltagande. Samarbetet med Unga Klara fortsätter och Scenkonst Sörmland kan fortsätta
att utveckla referensgruppsarbetet genom hela projektet, något som Unga Klara har en
gedigen erfarenhet av.
Dansverksamheten kommer att producera verk för lämpliga stora rum i Eskilstuna, Nyköping,
Gnesta, Trosa och Strängnäs och mindre verk i offentliga rum utan biljettförsäljning i Flen,
Vingåker och Katrineholm.
Communitydansprojekt är ett bra sätt att nå nya målgrupper med dans, och kan också vara
tillgängliga på oväntade platser. Den dansfrämjande verksamheten fortsätter att växla platser
för dessa projekt i länet och två projekt är planerade till kommande år. Tema för projekten
arbetas fram på plats.
Film i Sörmland kommer att främja barn och ungas delaktighet genom eget skapande med
Barnkonventionen som grund. Planen är att utgå ifrån några artiklar i Barnkonventionen och
med filmens hjälp konkretisera innehållet. Arbetet handlar mycket om att hjälpa både elever
och pedagoger att hitta verktygen för eget skapande.
Utveckla och stärka samarbeten och nätverk med Kulturskolorna kring filmskapande
verksamhet. Två läger planeras för kommande år. Ett för enbart kulturskolornas pedagoger
och senare ett för elever och pedagoger tillsammans.
Bredda deltagandet i filmtävlingen Noomaraton, en filmtävling för alla åldrar där man gör
film på tid. För att kunna bredda och utöka deltagandet behöver marknadsföringen utökas.
Något som under kommande år kan vara möjligt genom mer delade resurser med Scenkonst
Sörmlands professionella verksamhet. Att nå ut i varje kommun via deras plattformar styrs
dock av varje kommun och genomslaget kan därför variera stort mellan kommunerna.
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Handlingsplan
Spela föreställningen Fly me to the moon på inspirationsdagen för kulturombud inom
äldreomsorgen.
Utveckla och hitta ramar för arbete med referensgrupper under produktionen av den
skolföreställning som ska spelas under hösten.
Producera dansverk för stora rum och mindre offentliga rum i länet.
Arbeta med eget skapande för barn kring Barnkonventionen med filmen som verktyg.
Genomföra två läger för pedagoger och elever som arbetar med film i Kulturskolorna.

Verksamhetens mål:
Verksamheten lyfter fram mångfald och mångsidiga kulturarv, arbetar med interkulturella
perspektiv, håller hög kvalitet och är kunskapsbaserad

Scenkonst Sörmland kommer år 2020 att genomföra ett musikresidens med musikern och
performanceartisten Anne Pajunen. Hon kommer att möta människor på frisörsalonger runt
om i länet och framförallt ta kontakt med de som lider av ofrivilligt håravfall. Utifrån dessa
samtal kommer hon att ta fram ett verk på temat sorg och förlust. Verket kommer vara
undersökande till sin karaktär, det konstnärliga innehållet och formen för redovisning kommer
att arbetas fram under processen.
Programutbudet för musikserien Musik på Sörmländska Slott och Herresäten har en
mångsidighet som är unik. Innehållet är internationellt med en hög kvalitet, där olika genrer
och kulturer representeras. En viktig del är nyskriven musik. Två verk är beställda och
kommer att uruppföras, för att ge serien ytterligare en spets innehållsmässigt.
Teaterverksamheten lyfter fram den sverigefinska minoritetskulturen i produktionen för
offentlig publik, där en av karaktärerna har finskt ursprung och spelas av en sverigefinsk
skådespelerska. Pjäsen, Fly me to the moon, är skriven av en etablerad, prisbelönt dramatiker
vilket säkerställer kvalitet.
Genom ett fortsatt samarbete med Unga Klara säkerställs spets i innehåll, uttryck och form.
Arbetssättet bygger på beprövade metoder där målgruppen ingår som en naturlig del av
produktionsprocessen. Genom medveten rekrytering av skådespelar/musiker ökar
mångfaldsrepresentationen på scenen i den gemensamma skolproduktionen.
De teaterproduktioner som spelas i skolorna väljs utifrån samhällsengagemang, spegling av
samtiden och en vilja att berätta och skapa förståelse för varandra. Ett medvetet val för att
eleverna ska få tänka, fundera och reflektera över sin egen och sina vänners vardag. Hunden,
spelas för de yngsta eleverna och är en lekfull clownföreställning om att hjälpa och att hjälpas
åt. I föreställningen talas svenska, men också spanska och arabiska, historien går fram oavsett
språkkunskaper. För elever på mellanstadiet kommer Vad ingen får veta om pappa att spelas.
En produktion, som är ett trepartssamarbete mellan Scenkonst Sörmland, Gyllene Draken och
Folkteatern Gävleborg, som handlar om att ha en förälder i fängelse. Ett ämne som är aktuellt
och starkt men som sällan visas eller uppmärksammas.
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Den producerande dansverksamheten producerar verk som utforskar former anpassade för
spelplatser i Sörmland. Teman för produktioner väljs utifrån omvärldsbevakning och anlitade
danskonstnärers platsspecifika dialoger. Lotta Gahrton, koreograf och dansare, tar avstamp
från tolvstegsmetodens cirkel för samtal. Innehållsmässigt utgår koreografen från sina
erfarenheter i ett communitydansprojekt på Gläntans behandlingshem i Vingåker, för
drogberoende unga vuxna. Det andra verket utformas till form och innehåll utifrån spelplatser
i Flen, Vingåker och Katrineholm såsom tomma butikslokaler, restauranger och bygdegårdar.
Koreografen och dansaren Viktor Fröjd kommer att producera ett streetdansverk i dessa
offentliga lokaler.
Den dansfrämjande verksamheten synliggör immateriellt kulturarv i form av dans och främjar
bevarande och utveckling av nationella minoriteters kultur. I ett samproducerat dansverk
presenterar den samiska koreografen Liv Aira samisk kultur på ett nytänkande sätt med
respekt för dess historia, arv och tradition.
Tigerfestivalen, Film i Sörmlands skolfilmfestival, kommer att fortsätta turnera på minst två
platser i länet. Elever från förskoleklass till åk 9 får skicka in kortfilmsbidrag, som sedan
visas på en riktig biograf.
Film i Sörmland kommer att genomföra en undersökning av filmarrangörer och
filmvisningsmöjligheter i regionen, och samla kunskap om vilket stöd som behövs. Det
innefattar att initiera flera Filmstudiogrupper, utöver de 13 som redan finns i regionen. Fler
Filmklubbar på äldreboenden, något som kommer att presenteras för kulturombuden på den
inspirationsdag som planeras i februari. Och även att arbeta vidare med unga arrangörer, för
att stärka filmverksamheten i kommunerna. Gnesta har en fungerande verksamhet, och under
det kommande året kommer Mariefred att stöttas för att ha en liknande verksamhet för
ungdomar.

Handlingsplan
Genomföra ett musikresidens med performanceartisten Anne Pajunen, som ska mynna ut i ett verk
på temat sorg och förlust.
Uruppföra två beställda verk i musikserien Musik på Sörmländska Slott och Herresäten.
Lyfta fram den sverigefinska minoritetskulturen i produktionen Fly me to the moon.
Producera ett dansverk som tar avstamp i tolvstegsmetodens cirkel för samtal kring drog- och
alkoholberoende på ett behandlingshem.
Viktor Fröjd (koreograf) producerar ett streetdansverk utifrån spelplatserna.

Politikens mål:
Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering,
normmedvetenhet och inkludering

Regionens verksamhet bedrivs med en medvetenhet om vilka sårbara grupper det finns i
befolkningen. Utifrån respektive verksamhets uppdrag och ansvar motverkas diskriminering
och kränkande behandling utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
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Verksamhetens mål:
Verksamheterna arbetar aktivt med att säkerställa att arbetssätt, utbud och innehåll tar
hänsyn till diskrimineringsgrunderna

Scenkonst Sörmland gör hela tiden medvetna val utifrån diskrimineringsgrunderna i samtliga
projekt och produktioner. Målet för representation av kön i alla verksamheterna är alltid 6040, det vill säga 60% män och 40% kvinnor. Utfallet kan i många projekt vara 50-50.
I programmet för Musik i vård och äldreomsorg ingår Sommarnattens lycka är min egen, som
presenterar den finska låtskatten varvad med poesi från Finland. Föreställningen kommer att
genomföras på en blandning av finska och svenska.
Skolutbudet för kommande år innehåller reflektion kring diskriminering och kränkande
behandling men har också stor variation på de som representerar på scen. Ett exempel är
teaterföreställningen It´s all too Beautiful, pruducerad av Teater Tropos för högstadiet.
Föreställningen visar via humor och smärta ett möte mellan två vänner som har varit bästa
vänner. När de möts igen har Danne blivit Marie.
Den producerande dansverksamheten producerar verk som belyser specifika gruppers
utsatthet, både för att skapa spegling, förståelse och empati hos publiken. De medverkande
väljs utifrån kompetens och för att säkerställa konstnärlig input från koreografer, dansare,
ljusdesigners, scenografer och kostymörer från så många grupper av befolkningen som
möjligt.
Film i Sörmland kommer att prioritera eget filmskapande för barn med olika
funktionsvariationer. Närmare arbete med särskolan hjälper till att lyfta deras berättelser så att
de får en röst.
Möjligheten att med digitala verktyg tillgängliggöra film på biograf för invånare i behov av
syntolkning kommer också att utforskas.

Handlingsplan
Ge konserten Sommarnattens lycka är min egen inom Musik i vård och äldreomsorg som ges på en
blandning av finska och svenska och lyfter finsk låtskatt och poesi.
Genomföra filmskapande för barn med funktionsvariationer, för att lyfta deras berättelser.

Politikens mål:
Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

Regionens verksamheter arbetar systematiskt för att minska sin negativa miljöpåverkan.
Åtgärder ska implementeras i det ordinarie arbetet och möjliggöras genom planering och
ledning i den egna verksamheten. Arbetet ska präglas av ett livscykelperspektiv och sträva
efter ständiga förbättringar.
Målen utgår från de miljöaspekter som är mest betydande för regionen: Hållbar produktion
och konsumtion, Hållbar livsmedelskedja, Fossiloberoende verksamhet, Minskad användning
av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier samt Ansvarsfull läkemedelsanvändning.
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Verksamhetens mål:
Verksamheten har ambitionen att tillämpa ett cirkulärt förhållningssätt till produktion och
konsumtion och gör medvetna val som stödjer hållbarhet

Scenkonst Sörmland har ett turnerande uppdrag och verksamheten skall finnas i hela länet,
vilket gör att arbeta så miljömedvetet som möjligt till en utmaning. Verksamheten försöker
vara så effektiv i sin turnéplanering som möjligt, och rådande bilpolicy följs. All fast personal
som kör mer än 100 mil/år i tjänsten uppmuntras att gå utbildning i Eco-driving och då det är
möjligt väljs möte via telefon eller Skype före resa. Verksamheten har tre cyklar som kan
nyttjas av personalen för kortare transportsträckor inom staden.
Kemikalieanvändningen dokumenteras och inventeras enligt rådande system. Målet för
minskad kemikalieanvändning är uppnådd sedan flera år, och ersättning för den kemikalie
som återstår på listan är svår att hitta.
Vid inköp följs lagar och upphandlingar. Miljöaspekten finns med i alla inköp och beslut i
verksamheten, dock saknas ofta ramavtal för kulturverksamheter, vilket försvårar inköp. I den
mån det går återanvänds scenografi, kuliss och kostym. Dock kan framförallt kuliss stöta på
viss problematik, då det kan vara skrymmande och är svårt att förvara. Mycket inköp till
produktionerna sker på second hand i den mån det är möjligt. All tillsvidareanställd personal
ska ha genomgått regionens miljöutbildning via ELLSA, inom ett år från anställning.
I och med en ändrad planeringsstruktur för kommande år, där den nya ledningen kommer att
se över projektplanering och uppdatera rådande projektplaner, kommer
hållbarhetsprogrammet att kunna implementeras bättre i projekten.

Politikens mål:
Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Regionens verksamheter bryter mönster och utvecklar nya arbetssätt med hjälp av teknikens
möjligheter. IT-stöd integreras tätare i verksamheten och påverkar strukturer i grunden.
Utvecklingen innebär också fler digitala tjänster.
Verksamhetens mål:
Verksamheten har en organisation och ett arbetssätt som främjar digital utveckling

Scenkonst Sörmland följer den tekniska utvecklingen avseende digitala verktyg i den
konstnärliga processen och för tillgänglighet. Det finns önskemål om att kunna streama
konserter inom Musik i vård och äldreomsorg, och verksamheten tittar vidare på att hitta
tekniska lösningar för det. Det är dock många olika tekniska förutsättningar som ska utredas
innan en sådan helhetslösning kan vara tillgänglig för de boende som ej kan ta sig själva till
konserterna.
Film i Sörmland stöttar biograferna i länet i deras arbete att tillgängliggöra den digitala och
tekniska utveckling för länets biografbesökare.
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Politikens mål:
Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl planerad verksamhet

Viktiga områden för att uppfylla målen är att processer rörande t.ex. planering, uppföljning
och analys/utvärdering, styrning samt intern och extern kommunikation är dokumenterade
och effektiva.
Verksamhetens mål:
Verksamheten arbetar för en effektiv och väl planerad verksamhet
Styrning
Verksamheten utgår ifrån gällande Kulturplan för all verksamhetsplanering. Målsättning är att
samtliga delar inom ledning, styrning, samordning och planering ska vara tydligt
sammanlänkade och påvisbara utifrån den aktuella kulturplanen.
Planerings- och uppföljningsprocess
Under det kommande året implementeras en ny strategi avseende verksamhetsplanering och
uppföljning för hela verksamheten, för att på ett optimalt sätt kunna möta framtidens
utmaningar och tydliggöra Scenkonst Sörmlands identitet. Produktionsverksamheten och
utveckling/konsulentverksamheten får då också tydligare kopplingar till varandra för att
kunna verka sida vid sida. Den totala verksamhetens olika funktioner fokuseras genom den
nya planeringsstrukturen. De digitala verktyg som står till buds ska användas i mycket större
utsträckning än tidigare för verksamhetens interna tillgänglighet till information, och för att
uppnå större effektivitet i arbetsprocesserna.
Organisation
En ny mötesstruktur implementeras från våren 2020 för att möta behoven inom den nya
lednings- och planeringsstrukturen enligt ovan.
Intern och Extern kommunikation
Den grafiska profilen ska vara helt implementerad 2020, och utgöra en av flera delar i ett
aktivt arbete med att utveckla den interna och externa kommunikationen för hela
verksamheten. Arbetet ska syfta till att uppnå en tydligare kommunikationsstruktur för hela
produktions/verksamhetsledet. En större kunskap om verksamhetsinnehållet hos allmänheten,
och vad Scenkonst Sörmland betyder för den professionella scenkonsten i hela länet, dess
tilltal till och angelägenhet för medborgarna i Sörmland. All digital kommunikation
tillgänglighets anpassas under året för att möta lagar och förordningar.
Säkerhet
Verksamheten genomlyser under året samtliga sina processer och kunskaper för att uppnå en
kraftfull organisation såväl inom sina strukturer och i sin kunskapsnivå för ett aktivt och
hållbart, risk- och säkerhetsarbete.
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Resursperspektivet
Politikens mål:
Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

Regionens verksamheter arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare där medarbetare och ledare
känner stolthet och arbetsglädje i sitt uppdrag att producera tjänster med kvalitet,
tillgänglighet och säkerhet.
Verksamhetens mål:
Verksamheten ska präglas av ett engagerat ledar- och medarbetarskap

Utvecklat ledarskap
För att lyckas med ett delat ledarskap, ett utvecklande ledarskap och lyhördhet för
medarbetare och uppdrag, bör ledarskapet präglas av respekt, engagemang och en ständig
vilja att utveckla medarbetarna inom hela verksamheten. Organisationen ska vara en öppen
och syresatt lärandemiljö.
Utvecklat medarbetarskap
För att bibehålla och skapa nyfikenhet bland medarbetarna ska ett ständigt fokus på
kompetensutveckling och det egna initiativtagandet vara i centrum för det utvecklande
medarbetarskapet. Tydlighet i strukturerna och en övertygelse om innehållet i den egna
funktionen inom verksamheten.
Förbättring av arbetsmiljön
Organisationen ska präglas av en kontinuerlig och öppen dialog mellan arbetsgivare och
fackliga representanter utifrån en lyhörd diskussion som leder framåt med hjälp av olika
kunskaper och viljor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska under året präglas av att särskilt
uppmärksamma den psykosociala arbetsmiljön.
Kompetensutveckling
Den enskilde medarbetarens kompetensutveckling ska särskilt bevakas och vara iakttagen
inom budgeten. Ett gemensamt lärande ska bibehållas för att stärka arbetsmiljön och för att
skapa en gemensam identitet som präglar den utåtriktade verksamheten.

Indikatorer

Målvärde

Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs/ledarrollen.
Långsiktigt målvärde
100 %

100%

Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell
kompetensutvecklingsplan.
Långsiktigt målvärde
100 %

100%

Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid
Långsiktigt målvärde
max 4,0 % år 2020 för regionen totalt

Max 5 %
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Politikens mål:
Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Förutsättningen för att Regionen ska kunna erbjuda verksamhet med kvalitet, tillgänglighet
och säkerhet är god hushållning med de resurser som står till förfogande. Regionens
verksamheter arbetar för att ha en budget i balans.
Verksamhetens mål:
Verksamheten arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling.

Scenkonst Sörmland kommer att arbeta med en ny planeringsstruktur under 2020, som tar sin
början direkt efter nyår och som ska sträcka sig över flera år. Det innebär också en mer
långsiktig ekonomisk planering, där beslut av budget sker tidigare. Det är avgörande att kunna
besluta och planera för projekt lång tid innan projektet ska genomföras. Detta för att kunna
kontakta och engagera de konstnärer som ska ingå i de olika projekten. Det möjliggör också
att kunna ha budgetunderlag för att kunna ha en ekonomisk planering som sträcker sig i
längre bågar och flera år framåt. Uppföljningen blir också mer översiktlig med en tydligare
och mer långsiktig planering. I arbetet att ha en budget i balans är en ändrad
planeringsstruktur och utnyttjande av de digitala verktyg som finns en väsentlig del.
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Ekonomiska ramar 2020
Ekonomisk ram från Region Sörmland

Professionell teater-, dans- och
musikverksamhet
Regional danskonsulentverksamhet
Filmkulturell verksamhet
Totalt

2020

2019

24 940

24 332

850

825

1 395

1 360

27 185

26 517

Uppräkningen är ca 2.5 procent. Beslutet har tagits i nämndens verksamhetsplan.
Förändring av statsbidraget (verksamhetsbidrag)
2020

2019

18 477

18 294

Regional danskonsulentverksamhet

225

223

Filmkulturell verksamhet

658

652

19 360

19 169

Professionell teater-, dans- och
musikverksamhet

Totalt

Statsbidraget har i budgeten lagts till totalt 19 360 tkr, vilket jämfört med 2019 är en ökning
med ca en procent. Beslut om ramen tas i februari av nämnden inom ramen för
kultursamverkansarbetet.
Investeringar
Investeringsramen för 2020 uppgår till 400 tkr och avser huvudsakligen teaterteknisk
utrustning samt utrustning och inredning i lokaler.

17

Bilaga 1

Budget 2020

Spec resultaträkning

Förvaltning:

Period:

Kultur & Utbildning Sörmland
Scenkonst Sörmland
(inkl. Film & Dans)

Budget

(tkr)

Helt år
Prognos
2019

Utfall
2018

Budget
2020

Verksamhetens intäkter
Interna uppdragsersättningar

26 079

26 520

27 185

2 867

3 157

2 714

Övriga intäkter
- varav specialdestinerade statsbidrag
Kulturrådet

19 744

19 900

20 155

19 155

19 343

19 360

- varav projektbidrag Kulturråd/staten

250

300

300

48 690

49 577

50 054

Personalkostnader

-34 160

-33 915

-32 874

- varav inhyrd personal (företag ed)

-20 075

-18 920

-18 710

-758

-1 350

-2 640

Lokalhyreskostnader

-4 407

-4 445

-4 412

Övriga kostnader

-7 449

-8 393

-9 373

-916

-904

-684

-47 690

-49 007

-49 983

0

0

0

Finansiella kostnader

-78

-70

-71

Förändring av eget kapital

922

500

0

0

0

Patientavgifter och andra avgifter

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Köpt verksamhet

Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader
Finansiella intäkter

Intäkter per kundgrupp
Landstinget Sörmland: Fördelad ram
Landstinget Sörmland: Övrigt
Andra landsting
Statliga myndigheter
Primärkommuner
Företag och organisationer
Privatpersoner
Förvaltningsinterna poster (motpart F)
- varav godkänd ekonomisk ram i budget
Summa

270
45
12
19 405
2 222
3 800
175
22 761
22 679
0

0

48 690
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