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Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut balansera 2012 års resultat
308 tkr i ny räkning,
att godkänna förvaltningsberättelsen för kulturnämndens årsbokslut 2012.
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Bakgrund

Förvaltningen har upprättat årsbokslut för 2012 i enlighet med landstingsgemensamma anvisningar och ingivit förvaltningsberättelse till landstingsstyrelsen förvaltning den 29 januari.
I föreliggande utlåtande ges en kort sammanfattning av bokslutet. En mer utförlig beskrivning återfinns i förvaltningsberättelsen.

3

Sammanfattning av årsredovisningen

I årsbokslutet för 2012 redovisar kulturnämnden ett överskott på 0,3 mnkr,
vilket är 0,3 mnkr högre än det budgeterade nollresultatet.
Omsättningen för 2012 uppgick till 409,4 mnkr jämfört med 398 mnkr för
2011. Landstingsbidraget för 2012 uppgick till 388,1 mnkr.
Kostnaderna för den interkommunala ersättningen har blivit 1,3 mnkr högre
än budgeterat. Samtidigt visar förvaltningskontor och gemensamma kostnader
ett överskott på 1,4 mnkr som till stor del beror på vakanser.

Bilaga
Förvaltningsberättelse KUN 2012
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Tabell 1: Resultat per verksamhetsområde, årsbokslut 2012

Verksamhet
Belopp i mnkr
Stöd till Regional
kulturverksamhet
Stöd till föreningsliv
Stöd till folkbildning
Konstverksamhet
Kultur i Vården
SLIF
Förvaltningskontor o
gem kostnader
Disponibelt utrymme
Summa

Budget bruttokostnad
2012 *
222,8

Resultat
2012-12-31

47,4
90,4
3,2
13,7
3,8
24,8

0,0
-1,3
0,0
0,0
0,0
1,4

0,6
406,3

0,0
0,3

0,2

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 406,29 mnkr varav landstingsbidrag 388,1
mnkr, statsbidrag 11,1 mnkr, EU-bidrag 2,5 mnkr och övriga intäkter 4,5 mnkr.

Överskottet om ca 0,2 mnkr inom Stöd till Regional kulturverksamhet
hänförs till länshemslöjdskonsulenterna samt att kostnaderna för den nystartade funktionen för EU-stöd blivit lägre än budgeterat.
Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för året.
Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på 1,3 mnkr för helåret, vilket
beror på att kostnaden för interkommunal ersättning för elever skrivna i
Stockholms län som studerar i andra län blev högre än budgeterat.
Konstverksamheten redovisar nollresultat.
Kultur i Vården redovisar nollresultat.
SLIF-kansliet redovisar nollresultat.
Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott om 1,4 mnkr beroende på vakanser samt partiella tjänstledigheter och
sjukskrivningar.
I 2012 års budget avsatte kulturnämnden 0,6 mnkr i Disponibelt utrymme.
Hela anslaget har tagits i anspråk.
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4 Resultatdisposition
Kulturnämndens resultat för 2012 om 308 tkr balanseras i ny räkning i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut om överföring från koncernfinansiering.
Tabell 2: Resultatdisposition för kulturnämnden 2012

Årets resultat
Lokalt eget kapital
Landstingskapital
Summa Eget Kapital

Belopp (tkr)
308
78
386

Hans Ullström
Göran Rosander

ÅRSBOKSLUT 2012
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Diarienummer:
KUN 2013/28
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1.

Sammanfattning 2012 och förväntad
utveckling 2013

1.1

Sammanfattning 2012

I årsbokslutet för 2012 redovisar kulturnämnden ett överskott på 0,3 mnkr, vilket
är 0,3 mnkr högre än det budgeterade nollresultatet.
Omsättningen för 2012 uppgick till 409,4 mnkr jämfört med 398,1 mnkr för 2011.
Landstingsbidraget för 2012 uppgick till 388,1 mnkr.
Diagram 1: utfall och budget
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Överskottet för perioden om ca 0,2 mnkr inom Stöd till Regional kulturverksamhet hänförs till länshemslöjdskonsulenterna samt att kostnaderna för den
nystartade funktionen för EU-stöd blivit lägre än budgeterat.
Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för året.
Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på 1,3 mnkr för helåret, vilket
beror på att kostnaden för interkommunal ersättning för elever skrivna i Stockholms län som studerar i andra län blev högre än budgeterat.
Konstverksamheten redovisar nollresultat.
Kultur i Vården redovisar nollresultat.
SLIF-kansliet redovisar nollresultat.
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Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott
om 1,4 mnkr beroende på vakanser samt partiella tjänstledigheter och sjukskrivningar.
I 2012 års budget avsatte kulturnämnden 0,6 mnkr i Disponibelt utrymme. Hela
anslaget har tagits i anspråk.
Tabell 1: Resultat per verksamhetsområde, årsbokslut 2012

Verksamhet
Belopp i mnkr
Stöd till Regional
kulturverksamhet
Stöd till föreningsliv
Stöd till folkbildning
Konstverksamhet
Kultur i Vården
SLIF
Förvaltningskontor
o gem kostnader
Disponibelt utrymme
Summa

Budget bruttokostnad
2012 *
222,8

Resultat
2012-12-31

47,4

0,0

90,4

-1,3

3,2
13,7
3,8
24,8

0,0
0,0
0,0
1,4

0,6

0,0

406,3

0,3

0,2

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 406,29 mnkr varav landstingsbidrag 388,1
mnkr, statsbidrag 11,1 mnkr, EU-bidrag 2,5 mnkr och övriga intäkter 4,5 mnkr.

1.2

Förväntad utveckling 2013

I enlighet med landstingsfullmäktiges direktiv att kulturproduktion ska ske utanför
kulturförvaltningen kommer länshemslöjdskonsulenterna att föras över till Stockholms läns museum – länsmuseet – under vintern/våren 2013. Efter det kommer
kulturförvaltningen att ha kvar enbart en verksamhet i egen regi – Film Stockholm
– som är regionalt resurscentrum för film med barn och unga som främsta målgrupp.
Under 2013 kommer kulturförvaltningen att tillhandahålla visst stöd i EU-frågor
till länets kulturorganisationer. Förvaltningen räknar också med att något eller
några samverkansprojekt inom kulturella och kreativa näringar (KKN) skall starta
med flera av länets kommuner som parter. Däribland Innovativ Kultur – ett samverkansprojekt för att gemensamt stöd till utvecklingen av nya former för kultur
och kulturföretagande i regionen.
Beskrivna verksamheter ligger inom planerad budget för 2013.
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På samma sätt som tidigare kan nämnden inte förutse de slutliga kostnaderna för
interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning.

2.

Uppföljning av mål

2.1

SLL:s huvudmål

Utifrån SLL:s huvudmål är ekonomi i balans relevant för kulturnämnden. I 2012
års budget fastställde landstingsfullmäktige ett nollresultat. I bokslutet för 2012
redovisas ett överskott på 0,3 mnkr, vilket är en avvikelse på 0,3 mnkr jämför med
budgeterat resultat.
Tabell 2: SLL:s huvudmål
SLL långsiktiga mål

Dimension/parametrar

Uppfyllt
mål?

Bokslut
2012

Mål
2012

Bokslut
2011

En ekonomi i balans
Resultatutfall

2.2

nej

0,3

Kvalitetsredovisning

Inom kulturstödsverksamheten sker den egentliga kvalitetsbedömningen i samband med att ansökningarna bereds. Kulturförvaltningen begär sedan skriftliga
redovisningar från alla som erhåller kultur- och föreningsstöd och genomför fördjupade granskningar genom egna stickprovskotroller ute hos organisationerna.
Därutöver gör förvaltningen en kontinuerlig uppföljning av de organisationer som
får verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet samt stöd som regional distriktsorganisation i och med att beslutade stöd betalas ut till fullo först efter att
förvaltningen godkänt bokslut med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse från närmast föregående år. Förvaltningen har
också fortlöpande kontakter med större mottagare av verksamhetsstöd.
Kulturnämnden föreläggs årligen flera uppföljningsrapporter rörande stöden till
kultur- och föreningsliv. Under 2012 har kulturnämnden förelagts separata uppföljningsrapporter rörande kulturstöd, stödet till Ung Aktiv Kultur, stödet till regionala distriktsorganisationer samt stöd till kultur i skärgården.

3.

Uppföljning av uppdrag

3.1

Uppdrag givna i budget 2012

Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen har inte givit kulturnämnden några
specifika uppdrag i 2012 års budget. Ur landstingsfullmäktiges slutliga budget för
2012 kan dock sex direktiv utläsas.

0,0
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3.1.1
Främja entreprenörskap och möjligheterna att söka EU-stöd
Satsningarna på Transit kulturinkubator har fortsatt under 2012. Kulturnämnden
är också delaktig i ett EU-projekt och ett projekt som uppbär stöd av Tillväxtverket
inom ramen för tillväxt i kulturella och kreativa näringar. Nämnden ser positivt på
att i ökad omfattning medge stöd till projekt som är direkt inriktade på inte enbart
rent konstnärlig verksamhet utan även utvecklingen av kulturföretagande och kultur som näring i vid bemärkelse. Under hösten 2012 inrättat en funktion för att
stödja kulturlivet i strävan att söka EU-bidrag.
3.1.2
Landstinget ska inte producera verksamhet i egen regi
För närvarande bedrivs två verksamheter i förvaltningens regi; Film Stockholm och
Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län. Under 2012 har en överföring av
länshemslöjdskonsulenterna till länsmuseet förberetts. Kulturnämnden tar slutlig
ställning till överföringen i början av 2013.
3.1.3
Barnen först
Cirka 74 procent av de externa stöden har gått till verksamhet för barn och unga.
Kulturnämnden uppfyller därmed landstingsfullmäktiges mål om 70 procent.
Tabell 3: Andel verksamhet till barn och ungdom 2012
Kulturnämnden
2012
Ålder/
Ärendetyp
Stöd till pensionärsorganisationer
Projektstöd till ungas aktiva deltagande
Stöd till scenkonst
Stöd till idrottsorganisationer
Kultur i vården, projektstöd
Stöd till ungdomsorganisationer
Kultur i skärgården
Stöd till handikapporganisationer
Verksamhetsstöd till kulturverksamhet
Stöd till hälsopedagogisk verksamhet
Projektstöd till kulturverksamhet
Totalt per åldersgrupp

Barn/Ungd
kr
0

6-25 år
%
0%

2012
26 årVuxna
-kr
%
1 718 000 100%

1 700 000
9 845 000
24 983 000
1 192 000
18 978 000
151 000
1 698 000

100%
100%
100%
88%
100%
49%
100%

155 000

0%
0%
0%
12%
0%
51%
0%

1 700 000
9 845 000
24 983 000
1 347 000
18 978 000
308 000
1 698 000

25 695 000

48%

27 300 000

52%

52 995 000

5 800 000
5 695 000
95 737 000

100%
58%
74%

4 150 000
33 480 000

0%
42%
26%

5 800 000
9 845 000
129 217 000

157 000

Summa
1 718 000

3.1.4
Filmverksamhet
Kulturnämnden prioriterar insatser inom filmområdet. För att stödja utvecklingen
av Stockholm som filmregion har kulturnämnden beslutat om 1 mnkr i stöd till
projektet STHLM Debut – ett talangutvecklingsprojekt för unga filmare i samverkan mellan Film Stockholm, Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms
Filmfestival.
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3.1.5
Kultur i vården är en prioriterad verksamhet
Under 2012 har den ordinarie verksamheten utökas med 400 tkr inom programverksamheten och projektstödet Kultur i vården. I samverkan med länsfunktionerna och med stöd från både kulturnämnden och Statens kulturråd, har kulturförvaltningen inlett projektet Seniorkultur i syfte att hitta nya former för Kultur i vården för äldre.
3.1.6
Länsfunktionerna – en prioriterad verksamhet
Enligt fullmäktiges direktiv skall kulturnämnden ha dialog och samverka med
kommunerna om länsfunktionernas verksamheter. Under året har kulturförvaltningen och länsfunktionerna i samverkan genomfört utökad marknadsföring
gentemot kommunerna, bl a i form av s k speed dating.

4.

Uppföljning av styrdokument

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting. Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets finanspolicy finns i
bilaga H.

4.1

Övriga policyer, handlingsplaner, regelverk

Kulturförvaltningen följer samtliga handlingsplaner och regelverk som är tillämpliga inom kulturförvaltningens verksamhet. En förtäckning över dessa finns i bilaga I, policyer.

4.2

Intern kontroll

Kulturnämnden beslutar årligen om verksamhetens internkontrollplan. Under
2012 har åtgärder ur internkontrollplanen 2011-2012 rörande miljö samt jämställdhet och mångfald genomförts.
Kulturnämnden antog under året en miljöplan för 2012-2014 samt en jämställdhet- och mångfaldsplan 2012-2014. Planen för intern kontroll 2013 samt uppföljning av 2011-2012 års plan kommer att fastställas av kulturnämnden under början
av 2013. Kulturnämndens internkontrollplan 2011-2012 finns som bilaga P.

5.

Uppföljning verksamhet

5.1

Organisationsförändringar

Under året har en överföring av huvudmannaskapet för länshemslöjdskonsulenterna förberetts. Inga organisationsförändringar har verkställts under året.
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5.2

Verksamhetsförändringar

Stödet till den regionala kulturverksamheten utökades under 2012 med 12,7 mnkr.
Bland annat tillfördes 1 mnkr för utveckling av Stockholm som filmregion samt
1 mnkr för utveckling av den regionala kulturverksamheten i vid mening. Kulturnämnden har medvetet satsat på film under hela 2000-talet. Film är ett exempel
på en konstform som på ett tydligt sätt även utgör en kreativ näring som sysselsätter många människor även utanför den rent konstnärliga sfären.
Jämfört med 2011 utökades stödet till Stockholms konserthusstiftelse med 7 mnkr
2012. Anslaget för verksamhetsstöd inom kulturområdet utökades med 1,1 mnkr.
Anslaget för kulturstöd, främst projekt, utökades med 1,5 mnkr. Nämnden satte
även av medel 2012 för att stödja utvecklingen av kreativa näringar för att underlätta etableringen av företag inom området. Satsningen på inkubatorsverksamhet
har fortsatte under 2012. Vidare utökade nämnden stödet till scenkonst för barn,
unga och familjer. Totalt budgeterade kulturnämnden nära 90 mnkr i stöd till i
huvudsak fristående kulturorganisationer i Stockholms län.
Under 2012 och 2013 genomför kulturförvaltningen och länsfunktionerna projektet Seniorkultur för utveckling av nya programformer för Kultur i vården för
äldre med hjälp av särskilt statsbidrag.

5.3

Verksamhetens omfattning och innehåll

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2012 uppgick till 388,1 mnkr, vilket innebär
en ökning på 11,8 mnkr jämfört med 2011 års budget. Den totala omsättningen
uppgick 2012 till 409,4 mnkr.
Tabell 4: Landstingsbidrag per konstart 2012 (tkr)

Konstart
Bildkonst
Cirkus
Dans
Film
Foto
Hantverk/Form
Kulturhistoria
Litteratur
Musik
Musikteater
Övrigt
Teater
SUMMA

Totalt
KIV
KulturScenUng
Verksamhets- Hälsoper
projekt stöd
konst
Aktiv
stöd
ped
konstart
145
890
0
230
750 0
4 725
0
50
0
0
2 100 0
2 150
730
1 965
100
1 055 0
4 023
240
1 230
0
171
2 700 0
9 396
0
70
0
35
0 0
105
0
0
0
125 0
2 575
0
835
0
90
8 815 0
9 740
0
295
70
71
9 265 0
11 313
100
1 250
0
335
135 645 0
144 443
0
865
295
90
6 165 0
7 415
1 110
40
862
1 990
220
350
6 375 0
10 947
92
1 290
7 295
228
0 5 800
14 705
20 047
308
1 347
9 495
9 845
1 700
172 995 5 800 221 537
*Konstverksamheten, Kultur i vården, Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna
I egen
Kultur i
regi*
skärgård
2 700
10
0
173
0
5 055
0
0
2 450
0
0
1 532
80
7 027
86

Procent
2%
1%
2%
4%
0%
1%
4%
5%
65%
3%
5%
7%
100%
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5.4

Regional kulturverksamhet

Under den regionala kulturverksamheten sorterar Verksamhetsstöd till regional
kulturverksamhet, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn unga
och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet (Ung aktiv kultur), Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet,
Länshemslöjdskonsulenterna, Film Stockholm, EU-projektet YoBaNa samt kostnader för f d Medicinhistoriska museets samlingar.
Hela verksamhetsområdet Stöd till regional kulturverksamhet omsatte 223,9
mnkr, varav landstingsbidrag 209 mnkr, stadsbidrag 8,8 mnkr, EU-bidrag 3,6
mnkr samt övriga intäkter 2,6 mnkr. För helåret 2012 redovisas ett överskott på
0,2 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på visst överskott inom avsatta medel
för stöd till EU-projekt och regional samordning, två verksamheter som har
startart upp successivt under hösten 2012 samt på att personalkostnaderna inom
länshemslöjdskonsulenterna blivit lägre än budgeterat.
5.4.1
Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödsbudgeten uppgick 2012 till 53,7 mnkr, vilket är en förstärkning
av budgeten med 1,5 mnkr jämfört med föregående år. Kulturnämnden har beviljat
stöd till 29 organisationer och hela anslaget är fördelat.
5.4.2
Stockholms konserthusstiftelse
I enlighet med gällande avtal utökades stödet till Stockholms konserthusstiftelse
med 7 mnkr till 120 mnkr 2012.
5.4.3
Kulturstöd
Budgeten för kulturstöd uppgick ursprungligen till 10,2 mnkr vilket var en ökning
med 1,5 mnkr jämfört med 2011 Kulturnämnden har under året omfördelat 0,7
mnkr av anslaget till Stöd till scenkonst. Sammantaget beviljades 72 ansökningar
stöd med totalt 9,5 mnkr varav 15 avser stöd till kontinuerlig verksamhet om sammanlagt 4,3 mnkr.
5.4.4
Tillgänglighetsstöd
Tillgänglighetsstödet för att ge funktionshindrade möjlighet att ta del av kultur kan
sökas i samband med ansökan om kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet. För att beviljas detta stöd måste även kulturstöd beviljas. Under 2012 beviljades 5 projekt tillgänglighetsstöd om totalt 95 tkr.
5.4.5
Ung aktiv kultur
Projektstödet Ung Aktiv Kultur är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet. Av de 61 ansökningarna beviljades 22 totalt 1,7 mnkr i
stöd. Den viktigaste utgångspunkten för att stödja ett projekt har varit ungdomarnas aktiva deltagande, därutöver spridning i länet och fördelning mellan olika
konstformer samt projekt speciellt för funktionsnedsatta. Dessutom har projekt
som initierats och drivs av unga på deras fritid prioriterats.
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5.4.6
Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer
Verksamheten bedrivs tillsammans med 26 kommuner i Stockholms län och i
första hand fria scenkonstgrupper. Under 20011/2012 har totalt genomförts 3 386
föreställningar och projekt i kommunerna i Stockholms län. Sammanlagt har 206
319 personer i åldern 0-25 år omfattats av verksamheten – se vidare bilaga 2.
Tabell 5: Publik scenkonststöd per åldersgrupp genomförd verksamhet säsongen 2009/10,
2010/11 och 2011/2012

Ålder
2009/2010
2010/2011
2011/2012

0-6 år
68 795
79435
79537

7-12 år
48 339
48982
72885

13-19 år
41 432
44652
43796

20-25 år
4 630
7848
10101

över 26 år
36 069
50236
42740

2012 uppgick anslaget ursprungligen till 9,2 mnkr. Därutöver tillförde kulturnämnden anslaget ytterligare 700 tkr genom omfördelningar under året. Hela anslaget har förbrukas under året. Totalt fördelades stödet till 30 teatergrupper, 2
berättargrupper, 1 musikteatergrupp samt 4 dans- och mimgrupper. Nämnden har
även avsatt 0,9 mnkr ur anslaget till projektet In med dansen som genomförs av
länsdanskonsulenten och där ett 10-tal dansgrupper deltar.
Ur anslaget har kulturnämnden även avsatt 60 tkr till utbudsdagar för beställare i
länets kommuner. Utbudsdagarna 2012 genomfördes i samarbete med Teater
Sláva i Huddinge. Scenkonstgrupper som beviljats stöd visade då prov på sina föreställningar och projekt för representanter från 24 av länets kommuner.
5.4.7
Kultur i skärgården
Sedan mitten av 1970-talet främjar kulturnämnden kulturprogram och kulturverksamheter för främst bofasta på 15 öar i skärgården. Budgeten uppgick 2012 till 0,3
mnkr som fördelats till kulturverksamhet för fast boende och besökare.
5.4.8
Hälsopedagogisk kulturverksamhet
Kulturnämnden hade för 2012 budgeterat 5,8 mnkr för Stöd till Hälsopedagogisk
kulturverksamhet. Nämnden har fördelat 2,9 mnkr till Studiefrämjandet i Stockholms län för driften av Circonova samt 2,9 mnkr till Unga Klaras vänner för projektet ”Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv” under hösten 2012 och våren 2013. Organisationerna hade även stöd för hälsopedagogisk kulturverksamhet
hösten 2011 och våren 2012. Under den säsongen genomfördes totalt 391 föreställningar och/eller workshopar i Stockholms län. Sammanlagt har 14 247 unga i åldrarna 6-18 år tagit del av ett av dessa hälsopedagogiska kulturprojekt. I bilaga 3
redovisas antal föreställningar som genomförts i länets olika kommuner.
Circonova har under säsongen 2011/12 arbetat med två teaterföreställningar - en
för högstadiet och en för lågstadiet - som spelats ute på skolor med tillhörande
workshopar ledda av dramapedagoger. Unga Klara har spelat tre olika föreställ-
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ningar; en interaktiv klassrumsföreställning för mellanstadiet och två föreställningar på teaterns egen scen för mellanstadiet/högstadiet respektive gymnasiet. En
av föreställningarna följdes av en dramapedagogisk workshop, medan man i två av
projekten införlivade det pedagogiska arbetet i själva föreställningen.
Tabell 6: Hälsopedagogiskt kulturverksamhet. Publik per åldersgrupp säsongen 2010/2011
samt 2011/2012

Ålder
2010/2011
2011/2012

6-12 år
8 249
8 881

13-18 år
4 291
5 366

över 18 år*
1 455
315

*Några av grupperna räknar inte med den vuxna publiken, vilket innebär att betydligt fler
vuxna har tagit del av olika projekt

5.4.9
Film Stockholm
Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild - Film Stockholm har under 2012 haft en omsättning på 6,7 mnkr (exklusive EU-projektet Yo!BaNa).
Intäkter består av dels kulturnämndens landstingsbidrag om 3,6 mnkr, dels stöd
från Svenska Filminstitutet med 1,2 mnkr. Botkyrka kommun har bidragit med
400 tkr riktat till verksamheten vid Filmbasen och Stockholms stad finansierar en
halv tjänst för konsulenten för mediepedagogik med 300 tkr. Verksamheten redovisar ett nollresultat 2012.
Film Stockholms mål är att länets alla barn och unga ges tillgång till att lära, leka,
skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller
kulturell bakgrund. Verksamheten har under året nått ut i länets samtliga 26
kommuner med information genom nyhetsbrev och nätverksmöten som inneburit
fler och fördjupade kontakter med olika verksamheter i ett antal kommuner.
Det filmpedagogiska arbetet har utvecklats vidare genom pilotprojekt och fortbildning av pedagoger, framtagande av baspaket för skolan, skolfilmfestival och samverkan med museipedagoger.
Inom visningsområdet har arbetet intensifierats med i första hand de kommuner
och biografer som efterfrågat konsultation inför att digitalisera den lokala biografen.
Film Stockholm verkar även för att den äldre gruppen unga i länet ska ges goda
möjligheter att både konstnärligt och entreprenöriellt förkovra och professionalisera sig inom filmen och det bredare audiovisuella fältet. Detta sker inom ramen
för Filmbasen och i samverkan med Filmregion Stockholm – Mälardalen och inkubatorprojektet Transit. Verksamheten vid Filmbasen utvecklas löpande och efterfrågan från de unga filmarna har sedan starten ökat kontinuerligt. Idag är ca 3 000
unga filmare knutna till verksamheten och ett flertal filmer har fått utmärkelser vid
nationella och internationella festivaler. Avtal med tre teknikbolag som tillsam-
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mans sponsrar Filmbasens filmare med teknik till ett värde av 2,3 mnkr per år
finns även detta år. Diskussioner med potentiella externa intressenter har lett till
en avsiktsförklaring från Telia att gå in med utvecklingsmedel för Filmbasens verksamhet.
Film Stockholm har genom Filmbasens webbsida mottagit 224 projektansökningar
(fördelat på 37 procent kvinnliga regissörer och 63 procent manliga) och av dem
har 48 erhållit kontant stöd med drygt 1 mnkr, varav 27 projekt (56 procent) med
kvinnlig regissör och 21 projekt (46 procent) med manliga. Därtill har Film Stockholm/Filmbasen delat ut teknikstöd till ett totalt värde av 982 tkr. Stödet är fördelat på 51 projekt, varav 30 med kvinnlig och 21 med manlig regissör.
Under året har Film Stockholm tillsammans med Filmregion StockholmMälardalen delat ut teknikcheckar i samarbete med tre privata teknikföretag till 7
kortfilmer till ett sammanlagt värde om 825 tkr.
Ett stort antal kurser har hållits på Filmbasen och för att öka tillgängligheten för
yngre filmare har vi utvecklat konceptet Filmbasen c/o som haft verksamhet i flera
kommuner.
Under våren 2012 har Film Stockholm samverkat med kommuner och fritidsverksamheter, museer och frilansande filmpedagoger. Riktad information har skett till
alla länets kommuner vilket har resulterat i en utveckling av samverkansformerna.
Ett modellprojekt har inletts med ett boende för ensamkommande asylsökande
ungdomar i Skarpnäck och i Sundbyberg genomförs ett projekt där ungdomar gör
dokumentärfilm som sommarjobb i kommunens regi.
I samverkan med de regionala resurscentra i Sörmland, Västmanland och Örebro
har biograf- och visningsfrågor liksom mediepedagogiska frågor utvecklats och de
fyra länen har från år 2011 en gemensam bas i Filmbasen.se. Särskild samverkan
sker också fortsatt med kommunerna Stockholm, Järfälla och Botkyrka.
STHLM Debut är ett stöd riktat mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. STHLM Debut möjliggörs genom den särskilda filmsatsning kulturnämnden beslutat och projektet är ett samarbete mellan
Film Stockholm, Filmregion Stockholm Mälardalen och Stockholms filmfestival.
Samarbetet med resurscentrumen runt Mälardalen har fördjupats genom en nysatsning på projektet Spektra som en arena för kunskapsfördjupning för filmare.
5.4.10 Utökade insatser inom filmområdet
I slutlig budget för 2012 gav landstingsfullmäktige kulturnämnden direktiv att
filmområdet ska stödjas i sin utveckling som kreativ näring i regionen. För utökade
insatser inom filmområdet satte kulturnämnden 1 mnkr i 2012 års budget som
tilldelats samverkansprojektet STHLM Debut.
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5.4.11
EU-projektet Yo!BaNa
Inom ramarna för Yo!BaNa har över 1 350 barn deltagit i processen att göra film
och titta på filmer från andra barn i skärgårdsområdet. 254 av dessa är från Stockholmsregionen. Många av dessa barn har under projekttiden funnit nya vänner
runt Östersjön. Barnen har producerat över 600 filmer som finns samlade på vår
YouTube-sida, www.youtube.com/yobanaproject. Filmerna har haft mer än 71 000
videovisningar vilket visar hur engagerade barnen är i sitt filmskapande. Projektet
avslutas i december och kommer att få en fortsättning under 2013. Projektet omsatte under året 3,9 mnkr, varav landstingsbidrag 160 tkr, EU-bidrag 3,6 mnkr och
övriga intäkter 100 tkr.
5.4.12 Länshemslöjdskonsulenterna
Länshemslöjdskonsulenterna (LHK) bedriver verksamhet inom textil- och hårdslöjd, hemslöjd för barn och ungdomar samt internationell slöjd.
LHKs omsättning för 2012 uppgick till 4,1 mnkr varav 2,5 mnkr utgjordes av landstingsbidrag. Verksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för året. Motsvarande 4,1 heltidstjänster finns inom enheten varav 3,6 är hemslöjdskonsulenter
och en är på halvtid som kanslist. Länshemslöjdskonsulentrena följer verksamhetsplanen och de mål och riktlinjer som kulturnämnden och Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) fastställt.
Slöjdhuset Stockholm i Sabbatsbergsområdet fungerar som ett kunskapscentrum
för hemslöjden där t ex kursverksamhet genomförs. De studieförbund som LHK
samarbetar med är Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Folkuniversitetet
Tillsammans med kulturförvaltningens konstenhet, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Stockholms sjukhem och Arkitekturmuseet invigdes utställningen Rum för
död den 15 juni.
Under våren har LHK arbetat med förberedelse inför jubileumsutställningen Hemslöjden 100 år på Liljevalchs konsthall. LHK har även arbetat med planering och
administrering av det internationella symposiet under utställningen Väv på Nordiska museet samt med broderisymposiet på Broby Gård, Väddö.
Det ökade intresset för hemslöjd under året har resulterat i 659 nya registrerade
kontakter.
För att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker
bedriver LHK en omfattande barn och ungdomsverksamhet samt fortbildningar för
lärare och pedagoger. Bland annat så påbörjade 12 deltagare en 64 lektionstimmars Slöjdklubbshandledarutbildning under våren. LHK bedriver även slöjdklubbar, skollovsverksamhet och aktiviteter för inbjudna skolklasser. På onsdagskvällar
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erbjuds ungdomar att komma och slöjda i ”Verkstan”. Under Kulturnatt Stockholm
bjöd LHK in till öppet hus i Slöjdhuset med ca 500 besökare.
I Slöjdhuset Stockholm genomfördes under året 56 kurser i egen regi. Under året
har 57 pedagoger/handledare engagerats i verksamheten. Slöjdhuset Stockholm
hyrs också ut till studieförbund och andra intressenter. 628 personer har deltagit i
kurser under året. Besöksstatistiken för Slöjdhuset Stockholm under de två terminerna har ett snitt på 444 personer per vecka.
5.4.13 Samverkan i länet kring kulturella och kreativa näringar
För hösten 2012 satte kulturnämnden av 300 tkr för ökad dialog i länet kring kulturella och kreativa näringar samt ökad samverkan mellan länsfunktionerna och
kommunerna.
Kulturförvaltningen har under vintern vid två tillfällen genomfört s k speed dating
mellan de sju länsfunktionerna och kommunerna med positivt resultat. Kulturnämndens ordförande har i september 2012 genomfört ett seminarium med kommunernas kulturnämndsordföranden och kulturchefer/motsvarande på temat ”Dialog om regional kultur”. Anslaget visar överskott om ca 100 tkr.
5.4.14 Stödja kulturorganisationer att söka EU-stöd
För hösten 2012 satte kulturnämnden av 150 tkr för att vägleda länets kulturorganisationer i frågor om vilka olika EU-stöd som kan sökas. Funktionen skall även
bistå med visst stöd i samband med att ansökningar upprättas. Anslaget visar överskott om ca 75 tkr.
5.4.15 Utvecklingsanslag inom kulturområdet
Ur utvecklingsanslaget om 1 mnkr har kulturnämnden under 2012 satt av 300 tkr
till projektet Seniorkultur samt lika mycket till utvärdering av länsfunktionerna.
Resterande anslag har omfördelats till regional kulturverksamhet.
5.4.16 De medicinhistoriska samlingarna
Kostnaderna för att magasinera samlingarna från det före detta Medicinhistoriska
museet uppgick till 364 tkr 2012.

5.5

Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrottsoch friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. För dessa stöd uppgick
2012 års budget till 47,4 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett nollresultat för
2012.
5.5.1
Idrotts och friluftsorganisationer
Anslaget till idrotts- och friluftsorganisationer uppgick 2012 till 25 mnkr och är
oförändrat jämfört med 2011. Kulturnämnden har beviljat stöd till fyra organisationer med totalt 25 mnkr och hela årets budget är fördelad.
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5.5.2
Ungdomsorganisationer
Stöd har i år beviljats 41 ungdomsorganisationer och fem av handikapprörelsens
ungdomsorganisationer. Anslaget till ungdomsorganisationerna uppgick 2012 till
20,7 mnkr och var oförändrat jämfört med 2011 och hela årets budget är fördelad.
Stödet består av ett fast grundbelopp och ett rörligt belopp baserat på antal stödberättigade medlemmar. Stödberättigade är medlemmar i åldrarna 6-25 år. För att
komma ifråga för stöd måste organisationen ha minst 400 sådana medlemmar
(inom handikapprörelsen gäller 6-30 år respektive 100 medlemmar).
År 2012 utökades grundstödet från 150 tkr till 300 tkr per organisation. I och med
det ökade grundstödet reducerades det rörliga stödet per medlem till 89,47 kr jämfört med 2011 års medlemsstöd om 123 kr året.
Organisationen Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland beviljades dispens
från kravet på minst 400 medlemmar.
Stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer har egna regler. I huvudsak
följer de reglerna för ungdomsorganisationer, dock behöver mottagaren inte vara
en distriktsorganisation med lokala föreningar. För att komma ifråga för stöd ska
organisationen ha minst 100 medlemmar i åldrarna 6-30 år.
Grundstödet var 300 tkr per organisation. Utöver detta erhåller organisationerna
ett rörligt medlemsstöd som beräknas i en ”trappa” för olika medlemstal. År 2012
innebar det 135 kr/medlem fr o m 100 t o m 300 medlemmar samt 100 kr/medlem
fr o m 301 medlemmar. Organisationen Unga Synskadade Stockholm beviljades
dispens från kravet på minst 100 medlemmar.
5.5.3
Pensionärsorganisationer
Anslaget till pensionärsförbundens distriktsorganisationer uppgick 2012 till drygt
1,7 mnkr vilket är oförändrat jämfört med 2011. Kulturnämnden har beviljat stöd
till fem organisationer med totalt 1,7 mnkr och årets anslag är därmed fördelat.

5.6

Stöd till folkbildning

Landstingsbidraget till folkbildning uppgick till 87,9 mnkr, varav 34 mnkr till studieförbunden och 53,9 mnkr till folkhögskolorna. Verksamhetsområdet Stöd till
folkbildning redovisar för året ett underskott på 1,3 mnkr som härrör från interkommunal ersättning till folkhögskolor.
5.6.1
Stöd till folkhögskoleutbildning
Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i länet.
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Stöd till rörelsefolkhögskolor
Kulturnämnden stöder länets, för närvarande 26 folkhögskolor med totalt 42,3
mnkr, varav 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som beräknar fördelningen till folkhögskolorna inom Stockholms län utifrån en särskild fördelningsmodell. Den ersättning som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar något mellan åren beroende på hur många veckor skolorna slutligen genomför i förhållande till det på
förhand fastställda bidragstaket. Under 2012 har ersättningen per genomförd deltagarvecka uppgått till 325,61 kr för skolorna i Stockholms län.
Interkommunal ersättning
Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting
betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra
län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt
som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna.
Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholms län till rörelsefolkhögskolor utanför Stockholms län uppgår till 332 kr per deltagarvecka. 2012
års kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är högre än
vad som budgeterats. I budgeten för 2012 fanns 14,1 mnkr upptagna för interkommunala ersättningar till elever som går på folkhögskolor utanför Stockholms län.
Helårskostnaden blev ca 15,4 mnkr, d v s ett underskott på 1,3 mnkr.
5.6.2
Stöd till studieförbunden
Anslaget till de tio studieförbunden i länet uppgår till 34 mnkr, varav 0,9 mnkr går
till studieförbundens kultverksamhet. Landstinget stöder tio studieförbund i länet.
Landstingets stöd beräknas utifrån ett grundstöd på 150 000 kr och antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. Stödet för 2012 är beräknat på
antalet studietimmar som genomfördes 2010. Hela anslaget till studieförbunden
har utnyttjats.
Tabell 7: Antal studieförbund som fått stöd samt antalet studiecirkeltimmar som ger stöd
(2012 års stöd beräknas på antal genomförda studiecirkeltimmar 2010)

Antal förbund

Studieförbund

2011
10

2012
10

Antal stödgrundande
studiecirkeltimmar
2011
2012
1 838 468
1 785 176

Tabell 8: Grundstöd och stödet per studiecirkeltimme i kr, 2011 och 2012

Studieförbund

Grundstöd
2012
150 000

Stöd per studiecirkeltimme
20111
2012
17,21 kr
17,72 kr
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5.7

Konstverksamheten

I enlighet med beslut i kulturnämnden 2011-11-01 lämnas det i årsbokslutets förvaltningsberättelse en lite utförligare beskrivning av konstverksamheten, som en
ersättning för den verksamhetsberättelse som tidigare upprättats av landstingets
konstnämnd samt den årliga rapport om konstverksamheten som förelagts kulturnämnden i separat ärende.
Konstverksamhetens totala budget uppgick till 3,2 mnkr, varav landstingsbidrag
2,7 mnkr. Verksamheten omfattar bland annat konstreparationer, följdkostnader
för lös konst, fotografering, anslag för konstdatabas samt konstinventering och
redovisar ett nollresultat för 2012.
Antalet byggprojekt som renderat konstanslag från Landstingsfastigheter via
Locum har varit ett trettiotal. Utöver ”Locum-projekten” har Nya Karolinska Solna
inneburit mycket arbete då både beställning av platsspecifika gestaltningar och
inköp av lös konst kommit igång på allvar under 2012. Totalt har 287 nya konstverk köpts in under året till en sammanlagd kostnad av 7,2 mnkr.
Inköpen fördelar sig så att 147 verk, eller 51.2 %, var utförda av män och således
140 verk, eller 48,8 % utförda av kvinnor. Kostnadsmässigt fördelar inköpen sig så
att den konst som utförts av män kostade 3 563 469 kr, vilket är 49,7 % av kostnaderna och den konst som utförts av kvinnor kostade 3 611 615 kr, vilket är 50,3 %
av kostnaderna. Genomsnittpriset på inköpta konstverk utförda av män var därför
24 241 kr och för konstverk utförda av kvinnor 25 797 kr. Den stora skillnad i verkens pris som kunde konstateras för några år sedan och som innebar att konst av
manliga konstnärer hade ett betydligt högre pris, kan alltså inte märkas för 2012.
Stockholms läns landsting har ett omfattande konstinnehav, både numerärt och
vad avser spridning på olika tekniker, material och uttryck. Gemensamt för hela
innehavet är att det är placerat i lokaler som primärt har andra uppgifter än att
visa upp konst, företrädesvis bedriva vård i olika former samt att konsten är utsatt
för relativt stort slitage. Det sistnämnda beror inte bara på att verksamheterna i sig
sliter på miljön utan också på att omflyttningarna i landstingets verksamheter är
många och dessa omflyttningar sliter hårt på konstbeståndet.
När detta skrivs kan vi konstatera att drygt 65 000 konstverk finns placerade ute i
landstingets olika verksamheter. Konstinnehavets registrerade sammanlagda värde
uppgår till 171,6 mnkr. Värdet är i det här fallet en sammanräkning av inköpspriserna där sådana finns angivna i databasen. Då inköpsvärdet inte finns registrerat
för all äldre konst, är det verkliga inköpsvärdet högre än vad som redovisas här.
Det skall dock förtydligas att inköpsvärdet inte har med konstinnehavets marknadsvärde att göra.
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5.7.1
Konstdatabasen
I konstdatabasen finns uppgifter om konstverkets titel, konstnär, teknik/material,
mått, registernummer, var det är placerat samt inköpsställe och inköpspris. Vanliga sökvägar i databasen är konstnärsnamnet, registernumret, samt institution/arbetsplats där verket är placerat. Det går också att söka på t ex teknik. Förvaltningen vill dock framhålla att databasen ursprungligen är uppbyggd för att redovisa konstföremålen så detaljerat som möjligt. Den är inte uppbyggd för avancerad statistik och motsvarande redovisning.
Av det skälet lade förvaltningen till en inventeringsmodul till databasen 2007, så
att systemet kan erbjuda bättre stöd vid inventeringsarbetet samt göra det lättare
att följa upp att inventeringar genomförts såsom fullmäktige beslutat. Redan tidigare har databasen uppdaterats för att tillgodose Locums behov av ekonomisk rapportering kring konstinköpen.
Konstdatabasen Art Medica har varit i drift i drygt tio år och har visat sig ha stor
kapacitet och vara driftsäker. Uppdateringar och tillägg har inte stört driften eller
användbarheten. Dock är den ursprungligen utformad i en systemmiljö (ASP) som
nu är föråldrad och därför har kulturförvaltningen arbetat med att överföra den till
en modern systemmiljö (.NET) under 2011 och 2012. Detta för att garantera framtida drift och störningsfrihet vid t ex serverbyten.
5.7.2
Inventeringsinsatser
Kulturförvaltningen har sedan 2002 arbetat med att implementera landstingsfullmäktiges beslut om att det skall finnas konstansvariga på alla landstingets arbetsplatser som bl a ska inventera konsten årligen. Det finns sedan ca sex år tillbaka
huvudkonstansvariga vid alla förvaltningar och bolag. Inventeringstakten har dock
varit låg och huvuddelen av de inventeringar som genomförts har gjorts av kulturförvaltningens personal.
Kulturförvaltningen ser ett fortsatt behov av extrainsatser från förvaltningens sida
för att på längre sikt få landstingets förvaltningar och bolag självgående med inventeringsarbetet. Under 2012 har därför fem inventerare varit anställda i
nystartsjobb, den här gången anställda av landstingsstyrelsens förvaltning. Kulturnämnden har permanent anslagit 250 tkr i budgeten, vilket inneburit en halvtidstjänst för att arbetsleda och samordna inventeringsarbetet. Arbetet går nu ut på att
dels återvända till de stora sjukhusen som inventerades 2008-2009, för att på olika
sätt försöka få igång inventeringsarbetet där, dels att återkomma till en stor mängd
mindre arbetsplatser och påminna om inventeringskravet och hjälpa till med det
fortsatta inventeringsarbetet. Det handlar också om att ytterligare höja kvaliteten
på konstdatabasen genom att gå tillbaka till de frågetecken som uppstått under
arbetet och genom ytterligare efterforskningar försöka räta ut dessa. Det kan
handla om att ta ytterligare ett steg för att spåra upp saknade verk, att klara ut
ägandeförhållanden avseende verk som genom reformerna på 1990-talet hamnat i
kommunal regi m m. Erfarenheten visar också att när kulturförvaltningen kommer
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ut i verksamheterna uppstår goda möjligheter att lyfta inventeringsfrågan och
skapa intresse för konstansvaret. Men det krävs repetition och återkommande insatser. Under 2012 har 13 246 konstverk inventerats.
5.7.3
Depositioner
När verksamheter sköts av en privat entreprenör i landstingets lokaler är det vanligt att landstinget genom avtal deponerar den konst som finns där. Det innebär
enkelt uttryckt att konsten lånas ut kostnadsfritt mot att depositionsmottagaren
förbinder sig att sköta om konsten och ersätta eventuellt skadad eller förkommen
konst.
Sedan drygt ett par år har konstenheten organiserat arbetet så att det finns en
handläggare särskilt avdelad för att sköta administrationen kring alla depositionsavtal. Just nu innebär arbetet, förutom att teckna nya avtal, att följa upp äldre avtal
som gått ut. För närvarande finns ett åttiotal gällande avtal.
5.7.4
Underhåll och reparation av konst
Förvaltningen har under 2012 utfört 873 omramningar till en kostnad av 623 tkr
samt låtit 42 konstverk, varav några är omfattande utsmyckningar, åtgärdas av
konservatorer och konstnärer till en kostnad av 279 tkr. 30 tkr har gått till lokalkostnader (hyra av extra förråd), 53 tkr till transporter, 10 tkr till material och 40
tkr till hantverkshjälp. Totalt har alltså 915 konstverk åtgärdats till en kostnad av 1
036 tkr.
Förvaltning, vård och reparation/konservering av den fasta konsten sker i samarbete med fastighetsförvaltaren Locum och ansluter ofta till planerat underhåll av
fastigheten där den fasta konsten finns och ingår som en del av byggnaden. Arbeten utförda av konservatorer 2011 som belastade Locums underhållsbudget uppgick till 495 tkr och 25 konstverk åtgärdades på detta sätt.
5.7.5
Konstnärsdatabas
Konstnärsdatabasen har etablerat sig som ett användbart och effektivt verktyg för
konstenhetens arbete med beställning och inköp av konst. Databasen ger alla
konstnärer samma möjlighet att informera om sin verksamhet och den ger kulturförvaltningen möjlighet att ge alla konstnärer samma information om pågående
projekt och utlysning av konstnärliga uppdrag. Den har på så sätt medverkat till att
öka transparensen i verksamheten avsevärt. Databasen nås lätt via kulturförvaltningens hemsida och det är enkelt för konstnärerna att lägga upp ett konto och
lägga in sitt presentationsmaterial. 1 353 konstnärer var anmälda i konstnärsdatabasen den 31 december 2012.

5.8

Kultur i vården

Kultur i vården omfattar programkatalogerna, projektstöd Kultur i vården, projektet Seniorkultur, Film i vården samt ersättning till STIM.
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Den totala budgeten för Kultur i vårdens verksamhet 2012 uppgick till 15,5 mnkr,
varav 12,8 mnkr var landstingsbidrag. Verksamheten redovisar ett nollresultat för
2012.
5.8.1
Programkatalogerna
Programkatalogerna erbjuder ca 100 olika program, huvudsakligen med musik,
sång, dans, teater och högläsning. Under 2012 har ca 430 beställare bokat program
ur programkatalogen. Grupperna/artisterna har framfört 3 569 program varav
2 173 program med musik, dans, teater eller Målarverkstan och 1 396 högläsningar.
91 % av programmen har gjorts för vuxen publik och 9 % för barn/ungdomar. Programmens fördelning per kommun framgår av bilaga 1.
Tabell 9: Utnyttjade program per huvudman (musik, dans, teater, Målarverkstan)

Landstinget*
Kommuner och annan huvudman

Andelen utnyttjade program i %
2007 2008
2009 2010 2011
61
62
55
56
68
39
38
45
44
32

2012
65
35

* Inkl kommunala/privata enheter där landstinget köper platser
Tabell 10: Utnyttjade program per huvudman (högläsning)

Landstinget*
Kommuner och annan huvudman

Andelen utnyttjade program i %
2007 2008
2009 2010 2011
94
95
95
94
95
6
5
5
6
5

* Inkl kommunala/privata enheter där landstinget köper platser

Fler program har lagts ut under 2012 i jämförelse med 2011. Under hösten förstärktes budgeten genom omdisponeringar. Intäkterna från betalande beställare
uppgår till drygt 2 100 tkr.
De 3 569 beställda programmen har framförts av totalt 5 969 artister varav 44 % är
kvinnor och 56 % män.
I samband med framtagandet av barnkatalogen 2013 såg könsfördelningen ut enligt tabell 11.
Tabell 11: Könsfördelning framtagande av barnkatalogen

Sökande, totalt
Audition kallade, totalt
Katalogerna antagna, totalt

Kvinnor
65%
58%
61%

Män
35%
42%
39%

2012
97
3
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5.8.2
Projektstöd Kultur i Vården
Anslaget till projektstöd Kultur i vården uppgick till 1,3 mnkr vilket var en ökning
med 0,1 mnkr jämfört med 2011. Totalt har 13 organisationer beviljats stöd 2012.
Av anslaget så har 1,2 mnkr (88 %) fördelats till verksamhet på barnsjukhusen.
Hela årets anslag är förbrukat.
5.8.3
Seniorkultur
Under 2012/2013 genomför kulturförvaltningen i samverkan med fem länsfunktioner projektet Seniorkultur. Syftet är att skapa nya typer av program inom flera
konstformer för att på sikt kunna bredda programutbudet inom Kultur i vården.
Inriktningen är kultur för äldre. Ambitionen är också att vårdtagarna så långt möjligt själva skall kunna vara aktiva i programmen. Budgeten för projektet uppgår till
2,5 mnkr varav 2,2 mnkr bekostas genom särskilt statsbidrag från Statens Kulturråd.
Länsfunktionerna skall gemensamt hitta nya samarbetsformer och tillsammans
med andra organisationer utanför Kulturförvaltningen hitta lämpliga aktiviteter
för äldre inom vård och omsorgsboenden i Stockholms läns landsting. Kostnaderna
har uppgått till drygt 600 tkr under 2012.
5.8.4
Film i Vården
Anslaget till Film i vården uppgår 2012 till 300 tkr. Film i vården syftar till att
komplettera Kultur i vårdens programutbud. Patienternas delaktighet och eget
skapande står i fokus. Under 2012 deltog Film Stockholm i utveckling och genomförande av det gemensamma länsprojektet Seniorkultur. Övriga insatser inom Film
i vården har varit inom Lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och
Huddinge, Väntrumsfilm som visats på 10 platser i landet och ett projekt inom
öppenpsykiatrin i Södertälje. Film Stockholm har deltagit i seminariet Läkande
vårdmiljöer och tagit fram en skrift som redovisar erfarenheterna från Film i vården. Verksamheten visar ett nollresultat för året.
5.8.5
Ersättning till STIM
Kulturnämnden ansvarar för landstingets ersättning till STIM för den musik som
spelas i landstingets lokaler, främst inom vården. 2012 uppgick kostnaden till drygt
1 mnkr.

5.9

Stockholms landstings idrottsförbund – SLIF

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att
stödja och stimulera motions- idrotts – och hälsofrämjande verksamhet som bedrivs av SLIF och ideella idrotts- och friskvårdsföreningar inom landstinget. Målgruppen är alla anställda inom SLL. Budgeten för 2012 uppgick till 3,8 mnkr och
för året redovisas ett nollresultat.
Under året har SLIF anordnat större arrangemang för alla anställda inom SLL som
stegtävling, landstingsmästerskap i olika idrotter, medverkan i arrangemang som
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Tjejgåing, Vårruset, Tjejmilen, Blodomloppet, Bellmansstafetten samt arrangemang av friluftkaraktär som cykeltur på Åland, långfärdsskridsko, kajakpaddling,
simning, skidor och vandringar i skärgården, Gotska Sandön och på Roslagsleden.
Genom klassikergruppen har SLIF haft många deltagare på Vasaloppsveckan, Vätternrundan, Vansbrosimmet och Lidingöloppet. Några andra aktiviteter som, karate, klättring, löpskolning, må bra kom i form och vattengympa kan nämnas.
Årets stegtävling samlande 5 410 deltagare.
SLIF arrangerar också kurser för föreningsledare, funktionärer, fotointresserade
samt föreläsningar (1350 deltagare) med inspiration och positivt tänkande som
tema för alla anställda inom SLL.
En särskild föreningssatsning har också gjort med en ny strategi för medlemsutveckling och syftet är både att aktivera medlemmarna (ca 7000)och att öka antalet
medlemmar samt starta nya föreningar. SLIF har under året träffat ca 40 föreningar.
Totalt har ca 13 500 deltagit (84 % kvinnor och 16 % män) i olika aktiviteter vid
140 aktivitetstillfällen.

5.10 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till kulturnämnden, ansvarar för landstingets konst samt verksamhetsgemensamma kostnader, bland annat kostnader för förtroendevalda. Landstingsbidraget uppgick 2012
till 24,8 mnkr varav 0,7 mnkr avser kostnader för nämnden. Överskottet för året
om närmre 1,4 mnkr beror främst på vakanser samt partiella tjänstledigheter och
sjukskrivningar.

5.11

Disponibelt utrymme

För 2012 budgeterade kulturnämnden ett disponibelt utrymme om 630 tkr för senare fördelning. Hela anslaget har under året omfördelats till stöd till länets kulturliv.
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6.

Verksamhetens ekonomiska resultat

Tabell 12: Kulturnämnden resultaträkning 2012, 2011 samt budget 2012

Resultaträkning (Mkr)
Landstingsbidrag
Statsbidrag
Övriga intäkter

Bokslut
2012
388,1
11,6
9,7

Bokslut Förändr
2011
%
376,3
3%
12,2
-5%
9,5
2%

Budget
Avvik
Avvik
2012
mkr
%
388,0
0
0%
11,0
-1
5%
7,0
-3
39%

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lämnade bidrag
Övriga kostnader

409,4
-32,6
-350,7
-25,1

398,0
-32,7
-339,0
-26,0

3%
0%
3%
-3%

406,0
-33,2
-349,1
-22,8

-3
-1
2
2

1%
-2%
0%
10%

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

-408,5
-0,9
0,3

-397,7
-0,9
0,4

3%
2%
-25%

-405,1
-0,9
0,0

3
0
0

1%
2%
0%

0,3

-0,2

0,0

0

Resultat

6.1

Årets resultat

Kulturnämnden redovisar för 2012 ett överkott om 0,3 mnkr, vilket är en avvikelse
på 0,3 mnkr jämfört med budgeterat nollresultat. 2011 var resultatet ett underskott
om 0,1 mnkr.
Kostnaderna för den interkommunala ersättningen har blivit 1,3 mnkr högre än
budgeterat. Samtidigt visar förvaltningskontor och gemensamma kostnader ett
överskott på 1,4 mnkr som till stor del beror på vakanser.
Tabell 13: Avvikelse mot budget intäkter och kostnader

Textkommentar

Intäkt
Avvikelse
bokslutbudget

Kostnad
Avvikelse
bokslutbudget

Resultat
Avvikelse
bokslutbudget

Högre EU-intäkter än budgeterat

1,1

-1,1

0,0

Statsbidrag

0,5

-0,5

0,0

Reglering för högt upptagen skuld

0,7

-0,7

0,0

Ökade intäkter KiV, Hemslöjd

0,8

-0,8

0,0

-1,3

-1,3

1,4

1,4

Interkommunal ersättning
Förvaltningskontor
Ränteintäkter

0,2

S:a avvikelse

3,3

Beslut av
LF/LS/
HSN/TN
(Belopp)
0,0

0,2
-3,0

0,3

0,0

6.1.1
Intäkter
2012 års intäktsutfall på 409,4 mnkr blev 3,3 mnkr mer än budgeterat för perioden
vilket huvudsakligen beror på att för lågt budgeterade EU-bidrag, statsbidrag, reglering av en för högt upptagen skuld i tidigare års bokslut, större intäkter än beräknat för Kultur i vården och länshemslöjdkonsulenterna samt att ränteintäkterna
var drygt 200 tkr högre än beräknat.
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6.1.2
Kostnader
2012 års kostnadsutfall på 408,4 mnkr är 3 mnkr högre än vad som budgeterats för
perioden. De ökade kostnaderna hänförs huvudsakligen till de interkommunala
ersättningarna.
6.1.3
Personal
Personalkostnaderna för 2012 är i stort sett oförändrat från föregående år och två
procent lägre än budgeterat för 2012. Inom förvaltningskontoret har personalkostnaderna varit något lägre än budgeterat men det har uppvägts dels av högre kostnader för ett antal utvecklings- och nystartsanställningar samt projektanställningar.
Ingen inhyrd personal har använts under året.
Tabell 14: Personalkostnader
Bemanningskostnader (Mkr)
Summa personalkostnader
varav förändring sem- och löneskuld
varav lönekostnad*
varav pensionskostnad
Inhyrd personal
Summa bemanningskostnad

Bokslut
2012
30,6
0,4
21,4
8,8
0,0
30,6

Bokslut
Förändr
2011
%
31,6
-3%
0,5
-26%
22,4
-4%
8,7
0%
0,0
0%
31,6

-3%

Budget
Avvik
2012
%
32,1
-5%
0,2
76%
22,4
-4%
9,5
0%
0,0
0%
32,1

-5%

Bokslut
Bokslut
Förändr
Budget
Avvik
Sjukfrånvaromått
2012
2011
%-enh
2012
%-enh
Procentuell sjukfrånvaro
6
4
3
*Fr o m 2012 räknas en del av ersättningen till artisterna inom Kultur i vården som skattefri kostnadsersättning (0,9 mnkr) och ingår inte i detta belopp. De totala personalkostnaderna(inkl. utbildning, konferenser, friskvård, kostnadsersättningar m.m.) uppgick till 32,6 mnkr 2012 och 32,7 mnkr
2011.

Den procentuella sjukfrånvaron för 2012 uppgår till sex procent, vilket innebär en
ökning med två procentenheter jämfört med 2011. Under 2012 var sjukfrånvaron
8,3 procent för kvinnor och 0,2 procent för män. Att sjukfrånvaron har ökat från
föregående år beror i huvudsak på ett antal långtidssjukskrivningar.
De totala personalkostnaderna per den 31 dec 2012 uppgår till 32,6 mnkr. Inom
kulturförvaltningens samtliga verksamheter fanns 2012 totalt 55 personer anställda (48 personer 2011 samma period). Av de 55 anställda är 71 procent kvinnor
och 29 procent män. Omräknat i årsarbetare är siffran för kvinnor 35,8 och för
män 15,4. Genomsnittsåldern är 51 år för kvinnor och 50 år för män. Medellönen
var den 31 augusti 30 304 kr för kvinnor och 35 515 kr för män.
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Diagram 2: Helårsarbete
60

50

0,27

0,47

11,93

40

10,37

30

46

20

36,21

36,1

10

0
Utfall 2012
Närvaro

Frånvaro

Budget 2012

Utfall 2011

Helåarsarb närvaro/frånvaro budget

Extratid

Kulturförvaltningens antal helårsarbeten för 2012 är 48 (inkl extratid), att jämföra
med budgeterat antal på 46. Ökningen beror bl.a. på att kulturförvaltningen under
året har haft anställda inom projeten Seniorkultur och Yo!BaNa, samt anställda i
nystartsjobb med bidrag från AMS.
Tabell 15
Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl
extratid
Totalt helårsarbete

Bokslut
2012

Bokslut
2011
48

Förändr
%
46

4%

LF/LS/HSN
beslut
(Ja/Nej)

Budget
2012
46

Tabell 16
Personalkostnadsförändring (%)
Total personalkostnadsförändring
varav avtalsenlig löneökning

Bokslut 2012
Bokslut 2011
Budget 2012
jmf bokslut 2011 jmf bokslut 2010 jmf bokslut 2011
-3,0%
5,0%
2,0%
2,0%

Personalkostnaderna för 2012 har sjunkit med knappt tre procent jämfört med
bokslut 2011. Se avsnitt 6.1.3.
6.1.4
Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto
Finansnettot för 2012 blev 261 tkr jämfört med 2011 års netto som var 371 tkr. Avskrivningarna för 2012 blev i stort sett desamma som för föregående år, d v s
knappt 0,9 mnkr.
Kulturförvaltningens lokalkostnader för 2012 har ökat med ca 8 procent jämfört
med föregående års bokslut.
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6.2

Resultatdisposition

Kulturnämndens resultat för 2012 om 308 tkr balanseras i ny räkning i avvaktan
på landstingsfullmäktiges beslut om överföring från koncernfinansiering.
Tabell 17: Resultatdisposition för kulturnämnden 2012

Årets resultat
Lokalt eget kapital
Landstingskapital
Summa Eget Kapital

6.3

Belopp (tkr)
308
78
386

Investeringar

Tabell 18: Investeringar
Investeringar (Mkr)
Övriga ospecificerade ojbekt
Totalt investeringar

Bokslut
2012

Nuvarande
status

Budget LF
2012
0,5

0,2
0

0

1

Investeringsutfallet för 2012 blev 0,2 mnkr för året, vilket var 0,3 mnkr lägre än
budgeterat.

6.4

Balansräkning

Tabell 19: Balansräkning
Balansräkning (Mkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2011

Förändring
Mkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
varav kassa och bank

1,5
42,7
26,3

2,2
36,7
25,2

-0,7
6,0
1,1

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

44,2
0,4
0,0

38,9
-0,2
0,0

5,3
0,6
0,0

Skulder
Långsfristiga skulder
Kortfristiga skulder

0,0
43,8

0,0
39,1

0,0
4,7

44

39

5

Summa skulder och eget kapital

Balansräkningen för årsbokslutet 2012 visar inte på någon större förändring jämfört med årsbokslutet för 2011. Att omsättningstillgångarna är höga vid årets slut
beror till stor del på att folkhögskolornas bidrag ännu ej utbetalats. De kortfristiga
skuldernas storlek kan till största del hänföras till dessa utbetalningar.
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6.5

Kassaflödesanalys

7.

Medarbetare

7.1

Verksamhetsförändringar och omstruktureringar

7.2

Personal- och kompetensförsörjning

Kulturnämnden redovisar ett positivt kassaflöde på 1,1 mnkr för 2012.

Under 2012 har inga omstruktureringar fastställts.

Kulturförvaltningen har under långt tid haft en låg personalomsättning med få
avgångar. Det innebär att medelåldern hos medarbetarna varit relativt hög. Under
de närmaste fem åren kommer därför antalet avgångar p g a ålderspension att öka.
Många av de arbetsuppgifter som finns inom förvaltningen måste betraktas som
förhållandevis attraktiva inom sin nisch. Förvaltningen besväras dock av ett relativt lågt löneläge vilket kan försvåra nyrekrytering inom vissa funktioner.
Medel finns avsatta i budgeten för personalens fortbildning.
För närvarande finns det ingen risk för övertalighet.

7.3

Chef- och ledarskap

7.4

Arbetsmiljö och hälsa

7.5

Sjukfrånvaro

7.6

Jämställdhet och mångfald

Förutom förvaltningschefen finns det fem enhetschefer inom förvaltningen. En
enhetschef har avgått under året och ersatts genom extern nyrekrytering. Under
2013 kommer ytterligare en vakant enhetschefstjänst att tillsättas.

I 2012 års budget upptogs ca 2 000 kr per anställd för företagshälsovård. Inom
förvaltningen tillämpas flexibel årsarbetstid enligt lokalt kollektivavtal vilket dels
möjliggör att jämställdhetsmålen kan uppnås, dels bör bidra till att minska sjukskrivningarna. Samtliga anställda hade möjlighet till en timmes friskvård per vecka
samt subventioner för friskvårdsaktiviteter med 2 000 kr om året. Medarbetarna
erbjuds hälsokonstroll med varierande intervall beroende på ålder. Arbetsmiljön
innehåller i allmänhet inga risker.

Den procentuella sjukfrånvaron för 2012 uppgår till sex procent, vilket innebär en
ökning med två procentenheter jämfört med 2011.

En uppdaterad plan för jämställdhet och mångfald antogs av kulturnämnden i februari 2012 och gäller 2012-2014. Planen har presenterats på APT tillsammans med
landstingets under året lanserade hbt-policy.

30 (33)
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Två personer delar på ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsfrågor och representerar kulturförvaltningen i landstingets jämställdhetsnätverk JäMå. Ombuden
går 2012-2013 den certifierade utbildningen i jämställdhet och mångfald för handläggare och har under året tillsammans med en enhetschef deltagit i konferensen
Mervärt som arrangerades av RFSL tillsammans med Storstockholms brandförsvar
och Svensk Bevakningstjänst.
I samband med att ett nytt intranät har utformats på kulturförvaltningen har en
särskild plats för information om jämställdhet och mångfald skapats.
Samtliga medarbetare på kulturförvaltningen har under våren och hösten genomgått en utbildning i tillgänglighet och bemötande uppdelad på två halvdagar. Utbildningen utformades för kulturförvaltningen i samarbete med LSF och projektet
”Din kompetens – vår möjlighet”.

8.

Miljö

Landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 gäller 2012-2016 och
bildar grunden för kulturnämndens miljöpolicy. Kulturnämndens verksamheter
ska bedrivas så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt och föroreningar förebyggs:
•
•
•
•
•
•

8.1

i miljöarbetet följa landstingets miljöprogram och gällande miljölagstiftning,
öka de anställdas kunskaper om miljön så att alla tar ett ansvar för miljön,
genom ständiga förbättringar påverka den egna verksamhetens inverkan på
miljön,
ta miljöhänsyn vid beslut om mottagare av årligt ekonomiskt stöd,
ta miljöhänsyn vid beställning av konstnärliga utsmyckningar,
ta miljöhänsyn inför varje övrigt större beslut.

Miljöutmaning 2016

8.1.1
Miljöledning
Förvaltningen är certifierad enligt den internationella standarden ISO 14001:2004.
Senaste externa revision genomfördes i september 2012 och gav två avvikelser som
korrigerats under året.
8.1.2
Miljömål
Kulturnämnden antog 2012-05-22 en ny miljöplan för perioden 2012-2014. Eftersom de viktigaste miljöaspekter är indirekta har kulturnämnden beslutat följande miljömål:
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Mottagare av ekonomiskt stöd om 7 miljoner eller mer ska fr o m 2015 vara
miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.



De 10 konsthandläggare som upphandlats för att på uppdrag av förvaltningen beställa konstnärlig gestaltning kommer att få en övergripande miljöutbildning med tonvikt på Stockholms läns landstings miljöarbete.

Kulturförvaltningen interna miljömål - att minska pappersförbrukningen – har
inneburit minskad förbrukning om 20 procent sedan 2009.
8.1.3
Kemikalier och kemiska produkter
Inom förvaltningen finns inga utfasningskemikalier.
Miljökrav ställs vid beställning av konstnärlig utsmyckning. Konstnärer som får
uppdrag förbinder sig i avtalet att använda så miljöanpassat material som möjligt,
att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser samt att
inte använda kemikalier som finns i Stockholms läns landstings utfasningslista för
miljö- och hälsofarliga kemikalier 2012–2016.
8.1.4
Kommunikation
Intern kommunikation sker på förvaltningens arbetsplatsträffar där miljö är en
stående punkt. Vidare förmedlas information om miljöfrågor via kulturförvaltningens intranät som aktuell information eller under punkten miljö.
8.1.5
Övrigt
Återvinningen av papper är 100 procent. Förvaltningskontoret köper el från Bra
Miljömärkt Vind Vatten. Förvaltningen har minskat elförbrukningen med närmare
15 procent från 2010.
Kulturförvaltningen äger enbart ett fordon som under året körts ca 1 000 mil och
förbrukat ca 600 liter bensin. Däcken som använts har inga dubbar och ska inte
innehålla HA-oljor.
Inom kulturförvaltningen drivs det inget storkök eller liknande. Frukt, kaffe och te
köps av upphandlade leverantörer och oftast väljs ekologiska alternativ.

9.

Funktionsnedsättningar

På kulturförvaltningen finns ett samverkansråd för tillgänglighetsfrågor. Rådets
sammansättning och uppgifter finns i ett av landstinget beslutade riktlinjer. Tjänstemannaledningen företräds av förvaltningschefen.
De uppgifter som samverkansrådet ska ha är att tjänstemannaledningen ska informera och samverka om löpande om aktuella frågor i ett så tidigt skede som möjligt under planerings- och beredningsprocessen. Organisationerna ska erbjudas
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möjlighet att medverka i beredningsprocesser, delta i utredningar etc. i syfte att
kunna påverka besluten.
Rådet har vanligtvis fyra sammanträden per år. Här behandlas då tillgängligheten
till kultur ur flera aspekter. En fråga som är ofta återkommande är vilka krav som
kan ställas på de kulturutövare som får olika slags kulturstöd.
Ett frågeformulär avseende uppföljning av landstingets handikapprogram Mer än
bara trösklar är besvarat och ligger med som bilaga F.

10.

Folkhälsoarbetet

Har förvaltningen/bolaget en handlingsplan för genomförande av landstingets
folkhälsopolicy och landstingets handlingsplan för hälsa?
Ja
Nej
Kommentar
X
Fastställdes i maj 2007
Har förvaltningen ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
Ja
Nej
Kommentar
X
Verksamhetsledaren för SLIF
Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som stödjer landstingets folkhälsopolicy eller på annat sätt verkat för att genomföra policyn?
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X
Förvaltningens anställda har rätt till friskvårdsbidrag och
friskvårdstimme. Förvaltningen har genom SLIF arrangerat
stegtävling och cykeltävling samt vandringar och föreläsningar för att främja en hälsosam livsstil bland anställda.
Ange om förvaltningen/bolaget utför annat folkhälsoarbete utöver det som nämnts
i frågan ovan?
Ja
Nej
Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant
arbete
X
Ett projekt för att bredda informationen om friskvård till
alla inom SLL pågår. Friskvård för landstingets personal i
Handling för hälsa kommer att anpassas för en ny period
2012-2014.

11.

Upphandling och inköp

Ett frågeformulär om förvaltningens upphandling och inköp finns med som
bilaga G i årsbokslutet.

33 (33)
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

12.

Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

13.

Ledningens åtgärder

Inga extraordinära åtgärder planeras.
Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2012 har nämndbehandlats 2013-02-14.
2013-01-29

Hans Ullström
Förvaltningschef
Göran Rosander
Enhetschef

Årsbokslut 2012
Bilaga 1

Antal genomförda program inom Kultur i vården per kommun
2011och 2012
Tabell: Antal genomförda program på kommunal-, privat- och landstingsdriven verksamhet.

Kommun
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Järna
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Summa

2011

2012

9
258
2
169
304
77
0
16
83
77
0
0
0
0
11
403
1390
31
285
13
29
1

9
305
2
142
322
60
0
34
133
134
0
0
0
4
23
372
1560
50
287
10
42
2

61
1
0
17
12
3 249

35
1
0
22
20
3 569

Kommuner som är hemvist för landstingets stora sjukhus som Haninge, Huddinge, Stockholm, Danderyd och Södertälje, blir överrepresenterade i statistiken. Noterbart är att patienter/boende i vissa mindre kommuner som Ekerö,
Järna, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Upplands-Bro, Vallentuna och
Vaxholm endast undantagsvis får del av Kultur i vården.

Årsbokslut 2012
Bilaga 2

Antal genomförda föreställningar inom scenkonststödet per
kommun 2009-2012
Tabell: Antal genomförda föreställningar inom scenkonststödet per kommun

Kommun
2009/2010 2010/2011 2011/2012
Botkyrka
72
78
101
Danderyd
58
40
39
Ekerö
24
31
22
Haninge
140
272
141
Huddinge
122
113
120
Järfälla
58
67
62
Lidingö
42
71
53
Nacka
196
223
269
Norrtälje
118
117
93
Nykvarn
10
37
33
Nynäshamn
42
36
36
Salem
48
31
55
Sigtuna
40
51
53
Sollentuna
171
133
108
Solna
44
70
72
Stockholm *
661
928
1007
Sundbyberg
100
141
109
Södertälje
174
175
154
Tyresö
55
73
102
Täby
103
142
136
Upplands Bro
41
125
121
Upplands Väsby
56
19
19
Vallentuna
53
114
129
Vaxholm
22
39
34
Värmdö
142
175
164
Österåker
121
150
154
Summa
2713
3451
3386
*Vissa teatrar har fast scen i Stockholm till vilken publik kommer från hela
länet.

Årsbokslut 2012
Bilaga 3

Antal genomförda föreställningar inom hälsopedagogisk kulturverksamhet per kommun 2010-2012
Kommun
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Summa

.

2010/2011
9
0
2
26
16
16
5
47
31
18
0
12
0
38
7
120
14
38
1
7
0
0
6
0
22
5
440

2011/2012
32
20
7
12
32
4
25
16
11
2
7
10
5
13
5
206
9
36
13
16
5
14
7
1
15
14
537

Förvaltningsberättelse
Bilaga C1

Stockholms läns landsting

Investeringsutfall 2012. Maskiner, inventarier och IT.

Kulturförvaltningen

Investeringsutgifter (mkr)

Kommentar

Budget
2012
enligt LF beslut

Bokfört
2012

Avvikelse
BU-BO

Förklaring
till
avvikelse

0,5

0,2

0,3

1)

1 Specificerade objekt
Nyinvesteringar
Objekt 1

Objekt 2
etc
Reinvesteringar
Objekt 1

Objekt 2
etc
Myndighetskrav
Objekt 1

Objekt 2
etc

2 Ospecificerade objekt
Nyinvesteringar
Reinvesteringar
Myndighetskrav

S:a investeringsutgifter
1) Förvaltningens investeringar 2012 i nya servrar och filmutrustning har blivit lägre än budgeterat.
Utgivn-dag 2012-12-20
3610 Bilaga C1 Investeringsutfall inventarier.xlsx
Maskiner och inventarier
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Bilaga D1. Hälsobokslut K1.
Förvaltningsberättelse 2012
De uppgifter som lämnas till hälsobokslutet finns för närvarande inte
tillgängliga i befintliga system.
Personalkostnader (Tkr)
2012
30 519

2011
31 664

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader , arbetsgivaravgifter

Investering i kompetensutveckling (Tkr)
2012
2011
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
112
36
148
74
48
122
Investering i kompetensutveckling; kostnader för extern utbildning, kurskostnader samt lönekostnader inkl PO-pålägg.

Friskvård (Tkr)
2012
Kvinnor
Män
Totalt
41
12

2011
Män

Kvinnor
53

29

Tillämpas friskvårdstimme?
X
Ja
Nej

Totalt
9

38

Som friskvård definieras här arbetsgivarens subvention av motionskort för

Om ja, är den schemalagd?
Ja
X
Nej

gym, qigong, spinning, kostrådgivning etc.(exkl. lokalkostnader).

Företagshälsovård (Tkr)
2012
Förebygg. Efterhjälp. Totalt
62

2011
Förebygg. Efterhjälp. Totalt
62
130
130

Investering i företagshälsovård(köp av extern företagshälsovård. Investeringen i företagshälsovård redovisas uppdelad i förebyggande
(stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande
(vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad ohälsa).

Rehabilitering - antal anställda i åtgärd
2012
2011
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
0
0
0
0
0

0

Antalet anställda som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd under året.

Rehabilitering - antal som återgått i arbete
2012
2011
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
0
0
0
0
0
Hur många av de som varit förmål för arbetslivsinriktad rehabilitering har under året återgått i arbete
på egen eller annan enhet.

0

Rapportera antal anmälda skador per skadegrupp.
2012
Skadegrupp *
Fallolyckor
Belastningsskador
Våld och hot
Stick-/skärskador
Smitta
Psykiska/sociala
Fysiska
Övrigt
Totalt

Kvinnor

Män
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totalt
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Med anledning av ny skadegruppsindelning
0 kan jämförelse bakåt i tiden inte göras
0
0
0
0
0
0
0
0

Med arbetsskador menas här anmälda arbetsskador, både arbetsolyckor och arbetssjukdomar inkl så kallade nollolyckor dvs olyckor
utan sjukfrånvaro. (OBS ej tillbud)

De enheter som använder arbetsmiljöprocessen i Händelsevis kan hämta sina uppgifter där.

* Definitioner avseende skadegrupp och uppgifter i Händelsevis se flik "Definitioner".
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SLL Personal

Bilaga D2. Personal- och
kompetensförsörjningsplan
Förvaltningsberättelse 2012

Personal - och kompetensförsörjningsplan
I enlighet med budgetdirektiven för 2012 ska förvaltningar och bolag lämna
in en personal- och kompetensförsörjningsplan. Målet är att, utifrån
dagsläge samt förväntande förändringar, kartlägga rekryterings - och
kompetensförsörjningsbehov. Åtgärder för att överbrygga de mest
kritiska/angelägna kompetensgapen ska också beskrivas liksom behovet av
samordnade/övergripande åtgärder.

Kompetensanalys
Rekryteringsläget
Fyll i Excel bilagan - obs flera flikar med olika yrkesgrupper
Varje flik har två frågor:
1) Ange nuläget i balansen mellan tillgång och efterfrågan på en 5-gradig
skala. Kulturförvaltningen har inga rekryteringsproblem
2) Utvecklingen av antalet anställda på 1 respektive 3 års sikt.
Fyra tjänster; länshemslöjdskonsulenterna, övergår till annan huvudman
under 2013, annars inga större förändringar.

o

o


o

Kompetensbehov och kompetensgap
Beskriv balans mellan efterfrågan och tillgång mot bakgrund av
redovisningen i bilaga till Anvisningar för Personal -och
kompetensförsörjningsplan. Finns det kompetensgap, (skillnad mellan
befintlig kompetens och kompetensbehov), som är särskilt kritiska? Nej
Beskriv kompetensgapen utifrån: Den kompetens som vi saknar, ex HR
köper vi in.
Hur kompetenssammansättningen ser ut (t ex fördelning av roller och
arbetsuppgifter inom och mellan yrkesgrupper. )Den kompetens som
tjänsterna förutsätter, finns.
Beskriv kompetensgap, som ni uppfattar som särskilt kritiska tom 2015,
med hänsyn till: Inga
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o

o

Plan för personal- och kompetensförsörjning
Redovisa pågående och planerade aktiviteter och åtgärder för att säkra
kompetensgap som är, eller kommer att bli, särskilt kritiska:
Inga aktiviteter.
Inhyrd personal
I vilken omfattning används bemanningstjänster? Inte alls.
Samordnade/övergripande åtgärder
Vilka behov av samordnade och/eller SLL-övergripande aktiviteter och
åtgärder finns för att möta förväntade personalbehov och kompetensgap?
Inget behov .

2012-12-12

Bilaga till bilaga D.2. Rekryteringsläget, chefer, admin samt övrig personal
Förvaltningsberättelse 2012

Rekryteringsläget
chefer, adm samt övrig
personal

SLL Personal

Förvaltning/bolag: Kulturförvaltningen
Handläggare: Monica Lagergren

Fråga 1
Balans mellan tillgång och efterfrågan
Ange balansen mellan efterfrågan och tillgång per yrken/specialitet på den femgradiga
skalan nedan.
På skalan anger
1 - att efterfrågan är mycket större än tillgången
3 - balans mellan efterfrågan och tillgång
5 - tillgången är mycket större än efterfrågan

Efterfrågan - Tillgång
Yrkesgrupp/specialitet

1

2

3

Chefer
1.a linjens chef
Övriga nivåer av chefer

x

Handläggare inom:
Ekonomi

x

Upphandling
HR
Jurist
Annan:Handläggare/assistenter

x

Medicinsk sekreterare
IT

x

Medicinteknisk ingenjör
Projektledare (konst)

x

4

5

2012-12-12

Bilaga till bilaga D.2. Rekryteringsläget, chefer, admin samt övrig personal
Förvaltningsberättelse 2012

Fråga 2
Uppskattning om utvecklingen av antalet anställda (räkna inte med verksamhet som ni
vet omfattas av privatisering/försäljning etc.)

Yrkesgrupp/specialitet

Minska

1 år
Oför.

Ökar

Minska

3 år
Oför

Chef (enl SLLs chefs indelning)
1.a linjens chef(C-nivå)
Mellanchefer (BA, BB, BC)

1

Högsta chefsnivå (AA)

X

X
X

X

X

Handläggare inom:
Ekonomi
Upphandling
HR
Jurist
Annan:

3

X

Medicinsk sekreterare
IT
Medicinteknisk ingenjör
Projektledare (ange gärna inrikt.)

X

X

Öka
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Mer än bara trösklar
Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning
I programmet (lättläst) som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars
2010 beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa
indikatorerna bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk
tillgänglighet.

Tillgänglighet
”Att göra informationen tillgänglig betyder att göra det möjligt för personer
med funktionsnedsättning att kommunicera med – och ta del av –
myndighetens information via tryckta medier, telefon, webb, film och
möten.”
”Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med
funktionsnedsättning ska kunna besöka en myndighet – samt ta del av och
delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för
personer med funktionsnedsättning.”
”Ibland sker förändringar inom tillgänglighetsområdet – till exempel nya
standarder, regler och lagar samt ny kunskap. På Handisams webbplats,
www.handisam.se, finns de senast uppdaterade riktlinjerna.”
Läs mer i Riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren

Fråga:
Hur många chefer har deltagit i utbildningen Din kompetens – vår
möjlighet.
Svar: Samtliga chefer har genomgått en för kulturförvaltningen
specialanpassad utbildning för samtliga medarbetare som
kulturförvaltningen genomfört i samverkan med LSF och projektet ”Din
kompetens – vår möjlighet”.
Fråga
Är den webbaserade utbildningen Din kompetens – vår möjlighet känd
inom organisationen.
Svar: Se ovan. Den webbaserade utbildningen har inte lanserats internt på
förvaltningen.

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62
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Mål 1 Bemötande
1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka medvetenheten och kunskapen
hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet (t ex utbildning till
personal, kompetenshöjning, samarbete med
funktionshinderorganisationerna).
Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.

Svar: Samtliga medarbetare har genomgått en för kulturförvaltningen
specialanpassad utbildning för samtliga medarbetare som
kulturförvaltningen genomfört i samverkan med LSF och projektet ”Din
kompetens – vår möjlighet”.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om
bemötande. Hur många uppföljningar har gjorts avseende bemötandet.
Har ekonomiska regleringar genomförts.
Svar: Målen enl ”Mer än bara trösklar”, däribland rörande bemötande,
finns inskrivna i de driftavtal kulturnämnden skriver med vissa större
mottagare av olika kulturstöd, t ex Stockholms konserthusstiftelse,
Länsmusiken och Stockholms läns museum. Det har inte genomförts någon
separat uppföljning av tillgänglighetsfrågorna utöver den generella
uppföljning som görs av alla verksamheter.

3. Vilka åtgärder har vidtagits för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna anställas.
Har personer med funktionsnedsättning anställts under året.

Diarienummer
LS 1203-0382
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Svar: Kulturförvaltningen har låg personalomsättning. Ingen person med
funktionsnedsättning har anställts under året. En befintlig medarbetare har
funktionsnedsättning.

Diarienummer
LS 1203-0382
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Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet
Med kommunikativ menas att ta emot och dela med sig av information på ett sådant sätt att givaren och
mottagaren kan ta in innebörden av budskapet på sina villkor. Jfr latinska ordet communicare = göra
gemensam, dela med sig, förena, göra delaktig

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den kommunikativa
tillgängligheten. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av
åtgärderna.
Svar: Kulturförvaltningen kommunicerar främst med presumtiva sökande
av förvaltningens olika stöd med betoning på kultursektorn.
Kommunikationen sker genom förvaltningens webbsida och personliga
kontakter via telefon och besök. På webben finns det tips för länets kulturliv
på hur man kan börja arbeta med tillgänglighetsfrågorna.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om
kommunikativ tillgänglighet. Hur många uppföljningar har gjorts avseende
kommunikativ tillgänglighet. Har ekonomiska regleringar genomförts.
Svar: Målen enl ”Mer än bara trösklar”, däribland rörande kommunikativ
tillgänglighet, finns inskrivna i de driftavtal kulturnämnden skriver med
vissa större mottagare av olika kulturstöd, t ex Stockholms
konserthusstiftelse, Länsmusiken och Stockholms läns museum. Det har
inte genomförts någon separat uppföljning av tillgänglighetsfrågorna utöver
den generella uppföljning som görs av alla verksamheter.

3. Upplever personer med funktionsnedsättning att den kommunikativa
tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.

Svar: Kulturförvaltningen har inte gjort någon uppföljning i detta
avseende.

Diarienummer
LS 1203-0382
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4. Upplever personer med funktionsnedsättning att deras möjligheter att
delta i det politiska arbetet inklusive de allmänna valen har ökat.
Svar: Frågan är inte adekvat för kulturverksamheten.

Diarienummer
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Mål 3 Fysisk tillgänglighet
1. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om den
fysiska tillgängligheten. Hur många uppföljningar har gjorts avseende den
fysiska tillgängligheten. Har ekonomiska regleringar genomförts.
Svar: Målen enl ”Mer än bara trösklar”, däribland rörande fysisk
tillgänglighet, finns inskrivna i de driftavtal kulturnämnden skriver med
vissa större mottagare av olika kulturstöd, t ex Stockholms
konserthusstiftelse, Länsmusiken och Stockholms läns museum. Det har
inte genomförts någon separat uppföljning av tillgänglighetsfrågorna utöver
den generella uppföljning som görs av alla verksamheter.

2. Sker samverkan med andra samhällsaktörer. Med vilka i så fall.
Svar: Inga särskilda åtgärder har vidtagits inom kulturförvaltningen under
2012.

3. Vilka anpassningar har gjorts så att personal med funktionsnedsättning
har kunnat anställas.
Svar: Kulturförvaltningens lokaler samt gemensamma utrymmen i
Fatburen har tillgänglighetsinventerats med hjälp av expert hos Locum.
Resultatet har kommunicerats med fastighetsägaren.

Diarienummer
LS 1203-0382
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Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltningsberättelse 2012
Bilaga G

Datum: 2012-12-14

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets
Upphandling och Inköp år 2012
Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med
upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:
Resultatenhet
3610

Kontaktperson
Monica Lagergren

E-postadress
Telefonnummer
monica.lagergren@ 08/6905105
kultur.sll.se

1. Upphandlat år 2012
Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2012, d v s
där tilldelningsbeslut fattats. Avrop, beställning och förnyad
konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.
Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive
optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.
1.1. Ange antalet upphandlingar över 284 631 kr (15% av tröskelvärdet) för
LOU, det totala upphandlingsvärdet för dessa samt ekonomiskt utfall i
relation till föregående år. Särskilj egna upphandlingar, samordnade
upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag
att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 569 262 kr
(15% av tröskelvärdet).
Upphandlingar över 284 631 kr för LOU samt 569 262 kr för LUF år 2012
Upphandling
Antal
Totalt uppUtfall av upp- Ange om det
upphandhandlingshandlingarna
är beräknat
lingar, totalt värde (Mkr)
i relation till
eller bedömt
föregående år i utfall
%
Egna upp1
6
handlingar
Samordnad
upphandling
Uppdrag till SLL
Upphandling

3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx
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Bilaga G

Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag
gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som
genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.
Eventuella kommentarer till fråga 1.1:

1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för
dessa.
Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2012

Upphandling
Mellan 50 000 kr och 284 631
för LOU och 569 262 för LUF
Över 284 631 för LOU och
569 262 för LUF med synnerliga
skäl

Antal

Totalt
upphandlingsvärde
(Mkr)

4

0,5

0

0

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:

2. Prisförändringar i avtal under år 2012
Redogör för de justeringar/överenskomna prisförändringar som Ni gjort i
pågående större avtal under 2012. Större avtal avser årliga avtalsvärden
över 2000 000 kr för LOU och LUF. Detta gäller främst serviceavtal och avtal
om försörjningstjänster. Om möjligt bör även andra egna avtal/ramavtal
ingå. Tag inte med kostnadsökningar på avtal till följd av att mål i avtal
nåtts.
Prisförändringar av befintliga avtal under år 2012
Total avtalsvärde per år (Mkr) som
Prisförändring i % i relation till
prisjusterats
föregående år
Eventuella kommentarer till fråga 2:

3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx
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3. Miljöprogram och uppförandekod
3.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har
tecknats år 2012 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser
upphandlingar över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF.
Upphandlingar där landstingets
miljöprogram beaktats år 2012
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Uppdrag till SLL Upphandling

0
0
0

3.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har
krav ställts på landstingets uppförandekod
(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial,
handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)

Upphandlingar där krav ställts på
landstingets uppförandekod år 2012
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Uppdrag till SLL Upphandling

0
0
0

3.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de
av fullmäktige prioriterade områdena
Upphandlingar där krav uppförandekod
utöver prioriterade områden år 2012
Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Uppdrag till SLL Upphandling

3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx
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Vilken uppförandekod har använts?

3.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden
0
a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:
0
aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

4. Avtal
4.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade
upphandlingsavtal?
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig
Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

5. Använder ni elektroniska beställningssystem?
Ja
Nej
A) Om ja, vilket system används
Clock Work
Annat

Om annat ange vad:

3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx
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B) Om nej, finns planer på ett införande?
Ja
Nej
Kommentar:

6. Kvalitet i upphandlingsarbetet.
6.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal
upphandlingspolicy som följs?

Ja

2011
Nej

Ja

2012
Nej

Eventuella kommentarer till fråga 6.1:

3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx

Finns det en dokumenterad och
standardiserad upphandlingsprocess
som följs?
2011
2012
Ja
Nej
Ja
Nej

6 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens
förvaltning
Ekonomihandbok

2012-12-14

Förvaltningsberättelse 2012
Bilaga G

7. Upphandlingsstrategi
7.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys

och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 284 631
för LOU och 569 262 för LUF.

Upphandlingsstrategi
Antal med
genomförd och
dokumenterad
upphandlingsstrategi

Antal upprättade
strategier innehållande
dokumenterad
riskanalys och
kvalitetssäkringsmoment

0

0

0

0

0

0

Egna upphandlingar
Samordnad
upphandling
Uppdrag till SLL
Upphandling

Eventuella kommentarer till 7.1:

8. Uppföljning
8.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna

avtal?
Ja
Beskriv denna:

Nej
Om nej, ange varför?

8.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående

avtalsperiod?
Ja
Nej
3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx
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Om nej ange varför:
Nej, seriositetskontroll genomförs vid behov innan avtal sluts.

8.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt under pågående

avtalsperiod?
Ja
Nej
Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:

8.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp

ekonomiskt under år 2012? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000
kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?
Antal avtal med högre Antal avtal med högre
värde än 2,0 mkr, LOU värde än 2,0 mkr, LOU
och LUF
och LUF, som följts upp
ekonomiskt
0

0

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

8.5 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under

2012 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt
avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har
avslutats under året?
Antal avtal med högre
Antal avslutade avtal
värde än 2,0 mkr, LOU
med högre värde än
och LUF, som avslutats 2,0 mkr, LOU och LUF,
under år 2012
som följts upp
avseende villkor i
avtalet
0

3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx
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9. Små och medelstora företag
9.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att

delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över
284 631 för LOU och 569 262 för LUF.
(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

Ja
a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats
1
aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?
Upphandling avser konstkonsulter
aaa) Antal små företag som erhållit avtal?
10
Nej
Ange varför:

10. Medarbetarstatistik
Här anges hur många heltidstjänster (ej personer) som arbetar med inköp
(beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i
sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor
respektive del är). De som avropar ute i vården skall ej tas med här.
Upphandlare
2011
Antal
Heltidstjänster :

0

2012
0

Eventuella kommentarer till fråga 10:

3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx
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(beställning/avrop)
2011
2012
0
0
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11. Överprövningar
11.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, dvs flera

parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med
lagakraftvunna domar under år 2012 där SLL fått rätt.

SLL har fått rätt och ärendet har blivit:

Antal:

- avslaget
2011 2012
-

- avskrivet
2011 2012
-

- återkallat
2011 2012
-

11.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med

lagakraftvunna domar under år 2012 där anbudsgivaren fått rätt.

Antal:

SLL har ålagts att:
göra en
göra om
rättelse
upphandlingen
2011 2012 2011 2012
-

Eventuella kommentarer till fråga 11:

3610 Bilaga G Upphandling och inköp.docx
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BILAGA H. FINANSPOLICY
ÅRSBOKSLUT
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2012

Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingets finanspolicy år 2012
Förvaltning/bolag:
Kulturförvaltningen
Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att
besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på
någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicyn skett. Vid ett
ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.
Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om
avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.
Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem
(markera Ja eller Nej med kryss)?
Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med
respektive konto samt saldo på respektive konto vid
bokslutstillfället.
Svar:
Ja
Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:
Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:
Etc
Nej

X

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 44 28
E-post: registrator.lsf@sll.se

Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 1 och 56

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Fel! Ingen text med angivet
format i dokumentet.

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
Nej
Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL
Internfinans?
Svar:
Nej
Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan
samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av
investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
Nej
Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL
Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med
SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans)
Svar:
Nej
Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av
landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej
Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av
godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en
rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?
Svar:
Nej
Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar
valutasäkring?
Svar:
Nej
Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?
Svar:
Nej

BILAGA I. POLICYER
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012
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Årsbokslut 2012-12-31
Förvaltning/bolag

Kulturförvaltningen

Policyer 2012
Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument.
Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.
Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för den
verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med ”Ej tillämplig”.
För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och
kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 44 28
E-post: registrator.lsf@sll.se

Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 1 och 56

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Fel! Ingen text med
angivet format i
dokumentet.

Policy/styrdokument
Finanspolicy

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

X

LF 2012-01-01, LS 1109-1166

Folkhälsopolicy

X

LF 2005-06-07, LS 0403-0592

HBT-policy
LF 2011-12-06

X

Hjälpmedelspolicy
LF 2002, LS 0205-0220

Ej tillämplig

Informationssäkerhetspolicy
LF 2011-12-06, LS 0910-0859

X

Policy och reglemente för intern
kontroll
LF 2005-12-13, LS 0508-1353

X

3 (5)
Fel! Ingen text med
angivet format i
dokumentet.

Policy/styrdokument
IT-policy

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

X

LF 2012-03-20, LS 1109-1224

Jämställdhetspolicy

X

Kommunikationspolicy

X

LF 2006-06-13, LS 0501-0052

LF 2004-06-08, LS 0404-0775

Miljöpolicy
Lt-dir nov 2005
Gemensam policy för att tidigt
upptäcka missbruk

X
Ej tillämplig

LF 2008-10-07, LS 0808-0742

Patientens ställning – policydokument/rättighetskatalog
LF 2000-02-08, LS 9912-0722

Ej tillämplig

4 (5)
Fel! Ingen text med
angivet format i
dokumentet.

Policy/styrdokument
Personalpolicy

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

X

LF 2010-06-21, LS 0909-0750

X
Rese- och representationspolicy
LF 2004-02-10, LS 0309-2339

Sponsringspolicy

X

LF 1994-02-22, LS 9205-0886

Säkerhetspolicy

X

LF 2005-12-13, LS 0411-2055

Upphandlingspolicy

X

LF 2011-05-03, LS 1102-0181

Värdegrund för hälso- och
sjukvården
LF 2002-06-18, LS 0205-0254

Ej tillämplig

5 (5)
Fel! Ingen text med
angivet format i
dokumentet.

Policy/styrdokument
Stockholms läns landstings
ägarpolicy
LF 2008-02-12, LS 0710-1046

Övriga styrdokument som berör
den egna verksamheten, tex
specifika ägardirektiv och
handlingsplaner. Vänligen
specificera genom att lägga till
rader i dokumentet.

Följer
helt
X

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

Bila

BILAGA J. REPRESENTATION
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2012

REPRESENTATION 2012
Uppgifter om ledningens och övrig personals representationskostnader
Förvaltning/bolag

Kulturförvaltningen

201 2

Representation

1)

201 1

belopp tkr
Personalrepresentation

2)

- v arav anordnad av ledning

Representation 3)
- v arav anordnad av ledning

1 89

1 30

6

3

1 83

1 27

61

25

4)

- v arav anordnad av öv rig personal
Su m m a representation

belopp tkr

4) 5)

- v arav anordnad av öv rig personal

1)

5

3

56

22

250

1 55

1) Avser såväl den egna kostnaden som kostnaden för den/de man bjuder
2) Summa personalrepresentation enligt Controllerkonto 4680 (intern
representation)
3) Summa representation enligt Controllerkonto 7000 (extern
representation)
4) Med ledning avses här nämnd/styrelse, förvaltnings- och bolagschefer
samt verksamhetsansvariga på högsta ledningsnivå
5) Ledningens representation som riktar sig till en större grupp anställda,
t ex jullunch, ska redovisas som övrig personal
Närmare beskrivning av Controllerkontona 4680 och 7000 återfinns i
ekonomihandbok, avsnittet Resultaträkning

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 44 28
E-post: registrator.lsf@sll.se

Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 1 och 56

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Bilaga P. Internkontrollplan 2011-2012
Förvaltningsberättelse 2012

Kulturnämndens internkontrollplan 2011-2012
Fastställd av kulturnämnden den 14 december 2011

Kulturnämndens internkontrollplan 2011-2012
Huvudprocess
Ev delprocess/Rutin

Kontrollmoment/kontrollmål

Bedömning

Åtgärd

Risk

Frekvens
granskning

Övergripande styrning
och ansvar
Jämställdhet och mångfald

KUN ska i enlighet med Lf:s policy för
jämställdhet ha en lokal jämställdhetsoch mångfaldsplan som är kommunicerad med all personal.

KUN har en fastställd jämställdhets- och mångfaldsplan som följs upp i samband med årsbokslut. KUN ställer vissa jämställdhetskrav på mottagare av ekonomiskt stöd. Kulturnämnden har
könsuppdelad statistik avseende konstinköp och
strävar efter lika fördelning mellan könen.

KUN fastställer en ny jämställdhetsoch mångfaldsplan under 2012.

Hög

Årlig

Övergripande styrning
och ansvar
Folkhälsa

KUN ska i enlighet med Lf:s policy för
folkhälsa ha fastställt en lokal handlingsplan för folkhälsa som är kommunicerad med berörd personal.

KUN fastställde under 2007 en lokal folkhälsoplan.

KUN fastställer en ny lokal folkhälsoplan under 2012.

Hög

Årlig

Övergripande styrning
och ansvar
Miljö

KUN ska vara miljöcertifierad enligt ISO
14001 och bedriva sin verksamhet i
enlighet med Lf:s miljöpolitiska program Miljö Steg 5. Miljöledningssystemet skall vara kommunicerat med all
personal.

Kulturförvaltningen är miljöcertifierad. KUN arbetar utifrån landstingets miljöpolitiska program
Miljö Steg 5. Hänsyn har tagits till de övergripande målen vid framtagandet av det lokala miljöledningssystemet. Miljöarbetet revideras årligen.

KUN fastställer en ny miljöplan under
2012.

Hög

Årlig

Övergripande styrning
och ansvar
Tillgänglighet

KUN ska i enlighet med landstingets
program ”Mer än bara trösklar” beakta
tillgänglighetsfrågorna i all planering.
Innehållet ska vara kommunicerat med
berörd personal.

I kulturnämndens budget finns beskrivningar av
arbetet med tillgänglighetsfrågor. Förvaltningen
bedriver regelbunden samverkan med handikapporganisationerna. KUN:s regler om stöd till
kultur- och föreningsliv baseras på fyra målområden varav tillgänglighet utgör ett av områdena.

Medel

Årlig

Kulturnämndens internkontrollplan 2011-2012
Huvudprocess
Ev delprocess/Rutin

Kontrollmoment/kontrollmål

Bedömning

Övergripande styrning
och ansvar
FN:s barnkonvention

KUN ska följa Lf:s riktlinjer rörande
FN:s barnkonvention (Barnens bästa)
och beakta Barnens bästa i all planering. Riktlinjerna ska vara kommunicerad med all personal.

Övergripande styrning
och ansvar
Säkerhetsarbete

Åtgärd

Risk

Frekvens
granskning

I förvaltningens årliga förslag till budget finns
beskrivningar av arbetet med Barnens bästa (FN:s
barnkonvention) i enlighet med LSFs anvisningar.

Medel

Årlig

KUN ska följa Lf:s policy och riktlinjer
för säkerhet. Riktlinjerna ska vara
kommunicerade med berörd personal.

Lf:s policy för säkerhet är mycket omfattande.
Brandskydd, skalskydd/intrång i fastigheter samt
krishantering bör prioriteras. Utrymningsplanen
och krisplan har under 2010-2011 uppdaterats.
Utrymningsövning har genomförts 2011. Larmsystemet inom förvaltningskontoret byttes ut under
2010 och SLLs e-tjänstekort är infört bland personalen.

Medel

Årlig

Övergripande styrning
och ansvar
Ansvar och befogenheter

KUN:s beslutanderätt ska vara fastställ,
dokumenterad och kommunicerad
med berörd personal.

KUN har en fastställd beslutsordning som gäller
tillsvidare.

Medel

Vid behov/
Årlig

Övergripande styrning
och ansvar
Ekonomisk uppföljning

Rutiner ska finnas för korrekt rapportering till förvaltningsledning och
nämnd. Rutinerna skall vara dokumenterade och kommunicerade med berörd personal.

Rutiner för rapportering finns och avvikelser
kommenteras. Månadsbokslut/-rapport fastställs
av KUN.

Medel

Månatlig

Övergripande styrning
och ansvar
Resor och representation

KUN ska följa landstingets policy för
resor och representation. Policyn skall
vara kommunicerad med berörd personal.

KUN fastställde senast 2008 att nämnden följer
Lf:s policy för resor och representation och tilllämpar samma beloppsgränser för representation
som Lf fastställt.

Medel

Årlig

Kulturnämndens internkontrollplan 2011-2012

Huvudprocess
Ev delprocess/Rutin

Kontrollmoment/kontrollmål

Bedömning

Övergripande styrning
och ansvar
Upphandling och inköp

KUN ska följa Lf:s policy för upphandling. KUN skall ha fastställt lokala föreskrifter som skall vara kommunicerade
med berörd personal.

Löpande redovisning
och löner
Utbetalningar

Åtgärd

Risk

Frekvens
granskning

Då nya LOU trädde i kraft under 2010 togs även
en ny upphandlingspolicy fram inom landstinget.
Kulturnämnden fastställde en ny upphandlingsföreskrift under september 2011.

Medel

Vid behov/
Årlig

Rutiner ska finnas för utbetalningar till
stödmottagare och leverantörer. Rutinerna skall vara dokumenterade och
kommunicerade med berörd personal.

Utanordnare och attestanter finns utsedda av
KUN resp Fc. KUN har fastställt attestinstruktion.
Utbetalningsjournal granskas och signeras av
utsedda utanordnare innan betalningsfilen skickas iväg. Rutiner för utbetalningar är dokumenterade.

Medel

Halvårsvis

Löpande redovisning
och löner
Löneutbetalning

Det ska finnas dokumenterade rutiner
för löneutbetalningar; attest och godkännande/utanordning av lön.

Kulturförvaltningens lönerutin har reviderats och
fastställts under 2009.

Medel

Årlig

Löpande redovisning
Arkivering

Arkivering av kulturnämndens bokföringsmaterial ska följa lagstiftning och
god redovisningssed.

Arkivering sker årligen då utrymme behöver frigöras. Dokumenthanteringsplanen fastställdes av
FC under 2010.

Medel

Löpande redovisning
Körjournaler

Körjournal ska föras vid användande av
fordon som ägs, leasas eller hyrs av
kulturförvaltningen. Detta gäller ej
förmånsbil.

Körjournaler ska börja användas from första januari 2012, om de inte redan används. Journalen
ska innehålla mätarställning, datum för resor, skäl
för resa mm.

Medel

Halvårsvis

Kommunikation
Kommunikationsplaner

KUN ska arbeta med kommunikationsfrågor i enlighet Lf:s kommunikationspolicy. Innehållet ska vara kommunicerat med all personal.

Kommunikationsplaner för respektive verksamhet hålls uppdaterade. Kommunikationsplan för
enheten för administration och kommunikation
har reviderats, beslutades i november 2011 och
gäller tom juli 2012.

Medel

Årlig

Kulturnämndens internkontrollplan 2011-2012
Huvudprocess
Ev delprocess/Rutin

Kontrollmoment/kontrollmål

Bedömning

Kommunikation
Sociala medier

Landstingsdirektören har under hösten
2010 fastställt SLL:s riktlinjer för sociala medier. SLL:s riktlinjer ska kommuniceras med förvaltningens personal.

Utifrån SLL:s riktlinjer har förvaltningen tagit fram
instruktioner för upprättande av informationskanaler via sociala medier/webbplaser. Ska fastställas under 2012.

Informationssäkerhet
Kontinuitetsplanering

En dokumenterad kontinuitetsplanering avseende informationssäkerheten
ska fastställas.

Kulturförvaltningens verksamhetsprocesser inklusive tekniska stöd, bör genomlysas och en dokumenterad kontinuitetsplan bör tas fram för dessa.

Informationssäkerhet
Systemförteckning

Kulturförvaltningen ska enligt föreskrifter för informationssäkerhet ha en
systemförteckning med ansvarsorganisation. Rutiner för behörigheter ska
vara dokumenterade.
Kulturförvaltningen ska i enlighet med
Lf:s informationssäkerhetspolicy ha
fastställt lokala föreskrifter för informationssäkerhet. Föreskrifterna ska vara
kommunicerade med berörd personal.

Förvaltningens systemförteckning med ansvarsorganisation reviderades i början av 2009. Rutiner
för behörigheter är dokumenterade.

KUN ska ha fastställt mål, värderingar
och riktlinjer för IT-verksamheten.
Innehållet ska vara kommunicerat med
berörd personal.

F n gör förvaltningen en enklare IT-plan i samband med årlig budget som således ligger till
grund för KUN:s beslut om budget.

Informationssäkerhet
Lokala föreskrifter

IT/IT-säkerhet
IT-strategi

KUN fastställde föreskrifter för informationssäkerhet under 2007. Under 2012 börjar ny policy
och nya riktlinjer för informationssäkerhet att
gälla inom landstinget.

Förvaltningen har tagit fram en IT-strategi för
2009-2013 som fastställdes av KUN i mars 2009.

Åtgärd

Risk

Frekvens
granskning

Medel

En dokumenterad kontinuitetsplan för
de viktigaste verksamhetsprocesserna
tas fram under 2011-2012. Genomgången av verksamheterna görs enhetsvis.

Kulturförvaltningen ska utifrån landstingets nya riktlinjer för informationssäkerhet uppdatera sina lokala anvisningar/föreskrifter under 2012.

Medel

Vid behov

Medel

Vid behov

Medel

Vid behov

Medel

Årlig
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Huvudprocess
Ev delprocess/Rutin

Kontrollmoment/kontrollmål

Bedömning

IT/IT-säkerhet
Backup-rutin

Kulturförvaltningen ska ha en dokumenterad rutin för hur verksamhetens
backuper ska skötas.

Förvaltningen har under hösten 2010 bytt programvara för backup. Backup-rutinen har uppdaterats under 2011.

IT/IT-säkerhet
Loggning

Kulturförvaltningen ska ha en rutinbeskrivning för hur lokala IT-stöd och
informationssystem ska loggas och
granskas.

Förvaltningen loggar alla sina IT-system. Rutinbeskrivningar behöver tas fram för de lokala ITstöden och informationssystemen. Dessa ska ingå
i systemdokumentationen.

Kultur- och föreningsstöd
Handläggning av ansökningar om ekonomiskt stöd

Regler ska vara fastställda av KUN.
Förvaltningens rutiner för handläggning av stödansökningar ska vara enhetliga, dokumenterade och kommunicerade med berörd personal för att
garantera en säker enhetig bedömning.

KUN har fastställt regler som uppdateras vid behov.

Kultur i vården
Programkatalogen

Rutiner för att arbeta fram Programkatalogen ska vara dokumenterade och
kommunicerade med berörd personal
för att garantera en säker enhetlig
bedömning.

KUN har fastställt riktlinjer för programverksamheten. KUN beslutar om vilka artister som ingår i
programkatalogen.

Kulturnämnden ska se till att depositionsavtal är upprättade för samtliga
privata entreprenörer där konsten är
utlånad.

Rutin för hur depositionsavtal ska upprättas
gentemot privata entreprenörer har dokumenterats och fastställts av FC under hösten 2010.
I denna ingår även ett avsnitt om hur förvaltningen ska få information då verksamheter byter
huvudman.

Konstverksamheten
Depositionsavtal

Åtgärd

Risk

Frekvens
granskning

Medel

Kulturförvaltningen fastställer rutiner
för loggning och granskning av de
lokala IT-stöden och informationssystemen.

Medel

Medel

Vid behov

Medel

Vid behov

Medel

Vid behov

Förvaltningens rutiner för handläggning av stödansökningar har under 2008 dokumenterats och
fastställts av fc i en instruktion.

Rutiner med tidplan för framtagande av programkatalog har dokumenterats under 2008.
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Huvudprocess
Ev delprocess/Rutin

Kontrollmoment/kontrollmål

Bedömning

Konstverksamheten
Försäljning av konst

Vid försäljning av konst ska kulturnämnden följa de lagar, regler och
riktlinjer som gäller på området.

Konstverksamheten
Projekt avseende konstnärlig utsmyckning

Åtgärd

Risk

Frekvens
granskning

Kulturförvaltningen har under hösten 2009 tagit
fram riktlinjer för hantering av konst i samband
med huvudmannaskapsförändringar. Ärendet är
fastställt i landstingsfullmäktige.

Låg

Vid behov

Det ska finnas tydliga och dokumenterade riktlinjer avseende genomförande
av projekt för konstnärlig utsmyckning
– styrning, tidsplan, besluts- och kontrollpunkter.

Rutiner för genomförande av projekt avseende
konstnärlig utsmyckning har dokumenterats och
fastställts av Fc 09-08-25. KUN har under 2011
beslutat om nya inköpsrutiner och arbetsformer
för konstverksamheten.

Låg

Vid behov

Länshemslöjdskonsulenterna
Uppföljning och utvärdering av genomförda
projekt

Dokumenterade rutiner för uppföljning
av genomförda projekt ska finnas.
Dessa ska vara anpassade så att utvärdering kan ske huruvida projekten
möter uppsatta mål och bedrivs
ändamålsenligt samt är anpassade till
behov och efterfrågan.

En rutin för löpande utvärdering och uppföljning
av genomförda projekt har dokumenterats samt
fastställts av Fc 09-08-31.

Låg

Vid behov

Film Stockholm
Uppföljning och utvärdering av genomförda
projekt

Dokumenterade rutiner för uppföljning
av genomförda projekt ska finnas.
Dessa ska vara anpassade så att utvärdering kan ske huruvida projekten
möter uppsatta mål och bedrivs
ändamålsenligt samt är anpassade till
behov och efterfrågan.

Film Stockholm har under 2010 tagit fram en
rutin för utvärdering och uppföljning av projekt.
Rutinen har fastställts av FC.

Låg

Vid behov
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Riskanalys för kulturnämndens internkontrollplan 2011-2012
Matris för riskanalys

1
2
3
4
5

Konsekvens
Mycket liten effekt
Liten effekt
Medel effekt
Stor effekt
Mycket stor effekt

1
2
3
4
5

Sannolikhet
Mycket liten, 1 ggr /10 år
Liten, 1 ggr/5 år
Trolig 1ggr /år
Stor, 2-10 ggr/år
Mycket stor, >10 ggr/år

Risknivåer
Hög
Medel
Låg

8-10
5-7
1-4

Process/rutin
Övergripande styrning och ansvar

Kontrollmål

Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning

Jämställdhet
Folkhälsa

KUN ska ha en lokal jämställdhetsplan.
KUN ska ha en lokal folkhälsoplan.

3
3

2 Hög
2 Hög

Miljöplan

KUN ska vara miljöcertifierade och bedriva sin verksamhet enligt
landstingets miljöpolitiska program. KUN ska ha en lokal miljöplan.

3

2 Hög

Tillgänglighet

KUN ska beakta tillgänglighetsfrågorna i all planering.

3

2 Medel

FN:s barnkonvention
Säkerhetsarbete

KUN ska följa Lf:s riktlinjer för rörande FN:s barnkonvention.
KUN ska följa SLL policy och riktlinjer för säkerhet.

2
4

2 Medel
2 Medel

Ansvar och befogenheter

KUNs beslutanderätt ska vara fastställd, dokumenterad och
kommunicerad med berörd personal.

4

2 Medel
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Ekonomi
Ekonomisk uppföljning

Rutiner ska finnas för korrekt rapportering till förvaltningsledning
och nämnd.

4

1 Medel

Resor och representation

KUN ska följa landstingets policy för resor och representation.

3

3 Medel

Upphandling och inköp

KUN ska ha fastställt en lokal upphandlingsföreskrift som följer
landstingets upphandlingspolicy.

4

2 Medel

Redovisning - utbetalningar

Rutiner ska finnas för utbetalningar till stödmottagare och leverantörer.

4

2 Medel

Redovisning - löner

Dokumenterade rutiner ska finnas för löneutbetalningar.

3

3 Medel

3

2 Medel

2

3 Medel

KUN ska följa Landstingets kommunikationspolicy.
KUN ska följa landstingets riktlinjer för sociala medier.

3
3

2 Medel
2 Medel

Kontinuitetsplanering

En dokumenterad kontinuitetsplanering avseende informationssäkerheten ska fastställas.

3

2 Medel

Lokala föreskrifter

Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s informationssäkerhetspolicy ha fastställt lokala föreskrifter för informationssäkerhet.

3

3 Medel

Systemförteckning

Kulturförvaltningen ska enligt föreskrifter för informationssäkerhet ha en systemförteckning med ansvarsorganisation.

3

3 Medel

KUN ska ha fastställt mål och riktlinjer med förvaltningens ITverksamhet.

3

2 Medel

Redovisning - arkivering
Redovisning - körjournal
Kommunikation
Kommunikationsplaner
Sociala medier

Arkivering av KUNs bokföringsmaterial ska följa god redovisningssed.
Körjournal ska föras vid användande av fordon som ägs eller hyrs
av förvaltningen.

Informationssäkerhet

IT
IT-plan och strategi
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Backup-rutin

Förvaltningen ska ha en dokumenterad rutin för hur backuperna
ska skötas

4

2 Medel

Loggning av IT-system

Kulturförvaltningen ska ha en rutinbeskrivning för hur de viktigaste IT-systemen loggas.

3

2 Medel

Handläggning av stöd

Regler för handläggning av stöd ska vara fastställda av KUN för
att säkerställa en enhetlig bedömning.

3

3 Medel

Kultur i vården - programkatalogen

Rutiner för framtagande av katalogen ska vara dokumenterade
och kommunicerade med berörd personal för att säkerställa en
enhetlig bedömning.

2

3 Medel

Konstverksamheten - deposition

Depositionsavtal ska vara upprättade för samtliga privata entreprenörer där konsten är utlånad.

3

2 Medel

Konstverksamheten - försäljning

Vid försäljning av konst ska KUN följa de lagar, regler och riktlinjer som gäller på området.

2

2 Låg

Konstverksamheten - projekt
Länshemslöjden - projekt
Film Stockholm - projekt

Det ska finnas dokumenterade riktlinjer för genomförande av
projekt för konstnärlig utsmyckning.
Dokumenterad rutin för uppföljning av projekt.
Dokumenterad rutin för uppföljning av projekt.

2
2
2

2 Låg
2 Låg
2 Låg

Övriga verksamhetsprocesser

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister
Kulturförvaltningen
3610

Enhetsnamn
Enhetsnummer

Legala Avsättningar
Specificera typ av avsättning: 1)

IB 2012

TOTALT
1)

Ianspr under året

0

Återföring

0

Årets avsättning

0

UB

Tidpunkt då avsättning

Är avsättningen

skall upplösas (ange år)

föremål för tvist (JA/NEJ)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)
Specificera typ av avsättning:

TOTALT
1)

1)

IB 2012

Ianspr under året

0

Återföring

0

För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Årets avsättning

0

UB

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tidpunkt då avsättning

Är avsättningen

skall upplösas (ange år)

föremål för tvist (JA/NEJ)

Ansvarsförbindelser
Är ansvarsförbindelsen
Specificera typ av ansvarsförbindelse

Belopp

föremål för tvist (JA/NEJ)

Definitioner
Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN RR
16)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
TOTALT

0

En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av
etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att
företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det
kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFN RR 16)

Skuld för avslutade tvister
Specificera skuld

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i
landstinget - se punkt c nedan.

Belopp

Ansvarsförbindelse

TOTALT

0

a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att
en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt
uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta
åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt
denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)
Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det

