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1. Sammanfattning

1.1 Ekonomi 
Kulturnämndens landstingsanslag för 2018 uppgår till 470,6 mkr enligt 

ram, vilket motsvarar en ökning med 11,5 mkr jämfört med 2017 (2,5 

procent). Mellan 2017 och 2018 minskar kulturnämndens budget med 64 

mkr beroende på att ett investeringsbidrag till Stockholms konserthus 

upphör. I nämndens budget synliggörs ekonomiskt 2018 för första gången 

även kostnaden för den offentliga gestaltningen som följer av 

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. I planen för de nästkommande 

åren minskar kulturnämndens landstingsbidrag som en följd av 

landstingets effektiviseringsprogram till 461,6 mkr för 2019. För 2020 är 

landstingsbidraget 468,6 mkr och för 2021 472,4 mkr. 

1.2 Verksamhet 
Under verksamhetsåret 2018 fortsätter implementeringsarbetet som följer 

av de beslut som tagits av kulturnämnden under mandatperioden. Den 

strategiskt samordnande rollen mellan länets kommuner och kulturliv 

fortsätter och förstärks ytterligare. De så kallade länskulturfunktionernas 

verksamhet samordnas än tydligare med utgångspunkt i dialog med länets 

kommuner och inordnas delvis inom förvaltningen. De nya stödformerna 

definierar än tydligare innebörden av regional angelägenhet och till stöd för 

sitt arbete bistås kulturnämnden av en brett sammansatt referensgrupp. 

Beslut om en regional kulturstrategi som en del av den nya RUFS 2050 och 

som processats med länets kulturintressenter förbereds. Ett 

kompetenscentrum för kultur och hälsa har etablerats - i samarbete med 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen - i syfte att främja ett tvärvetenskapligt 

synsätt på området kultur och hälsa. Länet etablerar sig än mer som en 

angelägen filmpolitisk aktör genom produktionsstödet för kort- och 

dokumentärfilm; en dialog med länets kommuner om att i samverkan 

ytterligare stärka förutsättningarna för den regionala filmen är påbörjad.  

Stockholms läns landsting fortsätter att vara en av norra Europas viktigaste 

konstaktörer, genom omfattande satsningar på den offentliga gestaltningen 

vid länets sjukhus. Stora satsningar görs också på konst i kollektivtrafiken. 

Kulturförvaltningen har i uppdrag att med sin upparbetade kompetens vara 

en huvudsaklig resurs i arbetet med konsten i landstinget (LS 2017-0452), 

och kommer därför att ta initiativ till att i samverkan med berörda 

förvaltningar skapa ett styrande dokument för hur arbetet med konsten kan 

utvecklas, samordnas och effektiviseras inom landstinget. 
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1.3 Omvärld 
Det kulturpolitiska landskapet har under de senaste åren präglats av en 

stark förändring. Kulturens betydelse för samhällsutveckling, social 

hållbarhet och stadsplanering uppmärksammas allt mer. Den nya modellen 

för fördelning av statliga regionala medel omfattar samtliga län/regioner 

förutom Stockholms län, vilket riskerar att marginalisera landstingets – och 

länets kommuners - kulturpolitik ur ett nationellt perspektiv. Närvaron av 

starka aktörer inom kulturområdet i länet som privat och offentligt  

finansierade kulturinstitutioner, ett rikt föreningsliv samt olika former av 

deltagardrivna initiativ säkrar ett brett och varierat kulturutbud av hög 

kvalitet. Samtidigt är variationerna stora mellan länets olika delar och 

tillgången till kultur ojämnt fördelad. Samspelet mellan den regionala och 

lokala nivån är därför en viktig faktor för ett rikt och varierat kulturutbud, 

som kommer länets invånare till del. 

Stockholms läns landsting har höga ambitioner när det gäller den 

konstnärliga gestaltningen av vårdmiljöer. Vårdgivare i ny- eller ombyggda 

lokaler ska erbjuda sina patienter en väl omhändertagen och respektfull 

miljö med samtidskonst av hög kvalitet. Satsningen på inköp av konst till 

eftersatta vårdmiljöer bidrar till att förbättra dessa miljöer. Ett nytt och 

växande problem är emellertid det ökade antalet vårdverksamheter som 

flyttar in i nyrenoverade lokaler som inte ägs av landstinget och följaktligen 

inte genererar medel till konst. Även dessa verksamheter efterfrågar konst 

vilket kan få till följd att landstingets konstbestånd successivt urholkas.  

1.4 Ledningens planerade åtgärder kopplat till 

effektiviseringsuppdraget 
Av kulturförvaltningens landstingsbidrag på 470 mkr utgör cirka 7  procent 

administrativa kostnader som löner, lokalkostnader, IT med mera. Av dessa 

utgör ca 50 procent lönekostnader för handläggning av kultur- och 

föreningsstöd och arbete med konstnärlig gestaltning. Förvaltningens 

administrativa överbyggnad får därmed anses vara jämförelsevis liten.  I 

syfte att bidra till landstingets effektiviseringsuppdrag ska 

kulturförvaltningen se över de administrativa kostnaderna, användningen 

av konsulter och eftersträva nya tekniska lösningar som bidrar till 

tidsbesparande förbättringar.  

Ytterligare åtgärder handlar bland annat om att tillsammans med  

fastighetsbolaget Locum effektivisera ekonomiska rutiner i 

konsthanteringen. Kulturförvaltningen ska arbeta för att komma in tidigare 

i planeringen vid ny- och ombyggnationer, vilket kan bidra till att öka 

kostnadseffektiviteten i arbetet med den offentliga gestaltningen. 
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Inordnandet av vissa länskulturfunktionerna Dans i Stockholm stad och län 

och Regionbibliotek Stockholm från januari  2018 innebär både 

samordnings- och effektiviseringsmöjligheter.  Genom gemensam 

verksamhetsplanering och närmare samarbete med kommunerna blir 

Stockholms läns landstings insatser inom främjandeområdet än mer 

angelägna. Den förväntade ekonomiska effektiviseringen tillförs 

verksamhetsområdet kultur för hälsa och i vården (avsnitt 4.6).   

Under 2017 måste nya hyresavtal för kulturförvaltningens lokaler tecknas, 

vilket samtidigt medför ökade kostnader. Även andra nya merkostnader 

kan konstateras, bland annat innebär ökningen av antalet konstprojekt 

ökande kostnader för konstförrådslokaler.  

För planår 2019 minskar kulturnämndens anslag med nio mkr, vilket 

kommer att innebära fortsatta effektiviseringar enligt ovan samt en översyn 

av samtliga verksamhetsområden. 

2. Styrning

2.1 Verksamhetsfakta 
Kulturnämndens landstingsbidrag för 2018 om 470 mkr syftar till att stödja 

och tillgängliggöra Stockholms läns kulturliv, både genom ett stödsystem 

som bland annat omfattar stöd till olika kulturaktörer, föreningsliv, 

studieförbund och folkhögskolor samt genom en ökad samverkan mellan 

länets kommuner. Nämnden finansierar även främjandeverksamhet för 

främst barn och unga genom de sex länskulturfunktionerna - Dans i 

Stockholm stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, 

Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum. 

Därtill finansierar nämndens landstingsbidrag Stiftelsen Stockholms 

konserthus och den kungliga filharmoniska orkestern genom ett flerårigt 

avtal. 

Kulturförvaltningen producerar och projektleder konstnärliga gestaltningar 

vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Beställare av konstprojekt i 

anslutning till byggnation är Locum. Därtill är förvaltningens uppdrag att 

bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra landstingets konstbestånd med 

över 60 000 verk som berikar miljön i samtliga landstingsägda bolag och 

förvaltningar. Ansvaret för inventering vilar dock på de aktörer som 

åtnjuter konsten.  

Förvaltningen har vidare i uppdrag att samordna insatser mellan 

tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Länsstyrelsen i enlighet med 

programmet Kreativa Stockholm.  



Fel! Hittar inte referenskälla. 

8 (38) 

Diarienummer 

LS 2017-566 

Enligt uppdrag från landstingsfullmäktige stödjer kulturnämnden arbetet 

med den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050. I samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen bidrar 

kulturförvaltningen med den regionala kulturstrategin, som ingår i 

förslaget till RUFS 2050. Strategin tas fram i samarbete med länets 

kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer och svarar på frågan om 

kulturens roll i en växande och hållbar region. Strategin ska ge en 

vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, 

peka ut viktiga områden för landstingets kulturpolitiska prioriteringar och 

vara en strategisk vägvisare. 

2.2 Styrning inom nämnd 
Kulturnämnden styrs av landstingets reglemente. Av detta framgår att 

nämnden leder landstingets verksamhet inom kulturområdet. Det åligger 

nämnden att främja geografisk och social spridning av kulturen, stödja 

kulturskapande samt verka för kvalitet och mångfald. Det framgår vidare av 

reglementet att nämnden beslutar om olika bidrag samt har tillsyn över 

landstingets konstbestånd. Därutöver utgår nämndens styrning och ledning 

från landstingets vision, gemensamma och verksamhetsspecifika mål samt 

olika styrande dokument. Den överordnade utgångspunkten är 

landstingsfullmäktiges budgetbeslut, där såväl ekonomiska ramar som 

verksamhetsmässiga och finansiella mål fastställs. 

Kulturförvaltningen tar emot beställningar av konstprojekt i anslutning till 

byggnationer som genomförs av Locum. Beställaren styr därmed i stor 

utsträckning över arbetets omfattning samt över beräkningen av 

konstanslagets storlek. Anvisningar för beräkning av konstanslaget finns i 

landstingets ekonomihandbok. Denna anger att minst en eller två procent 

av produktionskostnaden för byggnationen ska avsättas för konst. 

Nämnden fastställer riktlinjer och årsanslag till olika former av externt stöd 

till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund liksom till den egna 

förvaltningen. 

I samband med att kulturnämnden fastställer månads- och delårsbokslut 

får nämnden även rapport från förvaltningen om andra väsentliga 

händelser i verksamheten som nämnden bör känna till. Nämnden 

fastställer slutligen årligen plan för intern kontroll och tar även beslut om 

vissa andra lokala styrdokument.  

Därutöver tog kulturnämnden i juni 2016 beslut om riktlinjer avseende 
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jävsregler för nämndens ledamöter, förvaltningens personal, konsulter och 

referensgruppsledamöter. 

2.3 Styrande dokument 
Kulturförvaltningen är en aktiv part i flera landstingsövergripande 

sammanhang och deltar i beredningar och översyner av olika 

landstingsövergripande styrande dokument som spänner från 

informationsförvaltning, miljö, socialt ansvarstagande, säkerhet, beredskap 

och informationssäkerhet.  

2.4 Mål 
Landstingsfullmäktige har fastställt sex övergripande mål för Stockholms 

läns landstings verksamhetsområden. Kulturnämndens huvudmål är fri 

kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Även hälso- och 

sjukvårdsnämndens mål om förbättrad tillgänglighet och kvalitet i  

hälso- och sjukvården, trafiknämndens mål om attraktiv kollektivtrafik i ett 

hållbart transportsystem samt tillväxt- och regionplanenämndens mål om 

hållbar tillväxt och utveckling har bäring på kulturnämndens verksamhet. 

De landstingsövergripande målen om en ekonomi balans och tryggad 

kompetensförsörjning gäller även för kulturnämnden.     

2.4.1 Långsiktigt hållbar ekonomi 

Mål och indikator Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

LÅNGSIKTIGT 
HÅLLBAR 
EKONOMI 

Ett resultat i balans 

Resultatet beaktat 
synnerliga skäl  

2 0 0 

http://www.intranat.sll.se/SLL/SLL/Styrning/Styrande-dokument/Socialt-ansvarstagande/
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2.4.2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och 

delaktighet 

Landstinget stödjer en fri kultur för upplevelser, möten, bildning och  

delaktighet. Kulturens betydelse för samhällsutveckling, social hållbarhet 

och samhällsplanering uppmärksammas allt mer. Den konstnärliga 

utvecklingen är en förutsättning för denna ökade uppmärksamhet.  

Barn och unga prioriteras  

Barn och unga är den viktigaste målgruppen för kulturpolitiken. Genom att 

ge barn och unga möjlighet att ta del av konst och kultur av hög kvalitet 

samt uppmuntra till eget skapande ges möjlighet till självreflektion och 

insikter om det omgivande samhället. Målet är fortsatt prioriterat under 

verksamhetsåret 2018.  

Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv  

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker 

Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och 

kulturaktörers förutsättningar och behov, bygga på relevanta strategier och 

syfta till att minska en ojämn tillgång till kultur bland länets medborgare 

samt vara i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar.  

Stödformerna och den regionala samordningen ska anpassas till ett 

föränderligt kulturlandskap samt upplevas som relevanta för länets 

kulturaktörer och föreningar på distriktsnivå. Tillsammans ska de bidra till 

ett regionalt utbud som präglas av mångfald, bredd och spets. Det är 

angeläget att den egna delaktigheten är i fokus och att deltagardrivna 

projekt uppmärksammas. 

Mål och indikator  Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

FRI KULTUR FÖR UPPLEVELSER, MÖTEN, BILDNING OCH DELAKTIGHET 

Barn och unga prioriteras 

En övervägande andel av de externa stöden ska gå till 
verksamhet för barn och unga 

          66 %     70 % 70 % 

Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv 

Andel kommuner som anser att landstinget på ett tydligt            
sätt strategiskt samordnar länets kultur- och föreningsliv 

       1)      1)  75 % 

Konstnärliga uttryck som integrerad del av 
hälso- och sjukvården 

Andel av framtidsplanens investeringar som används för 
konstnärlig gestaltning 

1,1 % 1) 1–2 % 

1) Kulturnämndens mål och indikatorer är delvis nya för 2018 och utfall för 2016 och måltal för 2017 finns därför 
inte. 
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Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och 
sjukvården 

Konstnärlig gestaltning berikar vårdmiljöer och utgör en viktig resurs inom 

hälso- och sjukvården. Kulturaktiviteter erbjuds för ökad delaktighet, 

välbefinnande och positiva möten med vården. Ett ökat samarbete mellan 

landstingets olika förvaltningar och bolag bidrar till bättre samordning och 

samverkansvinster.  

2.4.3 Hållbar verksamhet 

Kulturnämndens mål och indikatorer för hållbar verksamhet 

Mål i SLL Mål och 
budget 2018 

Social hållbarhet och effektivt miljöarbete Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål 
2018 

Mål  Elförbrukningen per anställd under 2017 ska 
minska med 10 procent i förhållande till 2016 och 
med 5 % i förhållande till 2017 

-10% -5%

Mål Minst femtio genomförda digitala möten med 
Skype eller Opera 

10 50 

Mål Alla konstkonsulter som anlitas har grundläggande 
miljöutbildning med inriktning på landstingets 
miljöarbete 

100% 100% 

2.4.4 Tryggad kompetensförsörjning 

Kulturadministration utgör en liten arbetsmarknad och därför är de 

tjänster som förekommer på kulturförvaltningen attraktiva för personer 

med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen 

arbetar kontinuerligt med uppföljning av årliga medarbetarenkäter. 

2.5 Uppdrag 
Nedan summeras de uppdrag som formulerats i landstingsfullmäktiges 

budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018. Vissa uppdrag som 

formulerats i slutlig budget 2017 fortsätter att vara giltiga under 2018.  

2.5.1 Kultur- och föreningsstöd 

Av mål och budget för 2018 framgår att kulturnämnden har i uppdrag att 

skärpa granskningen av de föreningar som erhåller stöd utifrån dessa 

Mål och indikator Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

TRYGGAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Attraktiv arbetsgivare1) 

Medarbetarskapsindex   75 75      ≥ 76 

Ledarskapsindex     76  76       ≥ 77 

Totalindex      73 74       ≥ 74 
1) Målet Attraktiv arbetsgivare följs upp genom landstingets medarbetaruppföljning. Landstingets nya basenkät
infördes 2016, vilket gör att inga jämförelser kan göras med tidigare års resultat.
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kriterier och utifrån resultatet av nämndens pågående översyn av 

föreningsstöden. 

2.5.2 Konserthuset 

Av mål och budget för 2018 framgår även att kulturnämnden ska arbeta 

fram ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för perioden 2019–

2022 som ska säkerställa en fortsatt högkvalitativ verksamhet, en ökad 

tydlighet i ansvaret för konserthuset och en långsiktigt hållbar 

kostnadsutveckling. Finansieringsmodellen i avtalet utformas för att täcka 

både verksamhetsbidrag och bidrag för stiftelsens behov av investeringar. 

En ökad självfinansieringsgrad genom externa finansiärer och intäktskällor 

ska eftersträvas. 

2.5.3 Film – en kreativ näring 

Av mål och budget 2018 framgår även att Stockholms läns landsting har en 

viktig roll som stödgivare till filmskapare genom satsningar som Film 

Stockholm och Filmbasen. Insatserna inom området ska både spegla och 

tillvarata branschens specifika förutsättningar och behov samt verka för en 

ökad förståelse i olika led om den rörliga bildens potential - inte minst för 

barn och unga. Kulturnämnden beaktar digitaliseringens positiva effekter 

för kulturlivet i länet och ska under 2018 genom Film Stockholm stärka 

fokus på barn och ungas förmåga till berättande, genom rörlig bild och 

filmskapande med enkla verktyg. 

2.5.4 Trygga biblioteksmiljöer 

Regionbibliotek Stockholm ska, enligt mål och budget 2018, bidra till att 

möjliggöra bildningsresor för länets unga och  som en del av sitt uppdrag 

arbeta med att främja trygga och lugna miljöer på länets bibliotek.  

2.5.5 Samspelet stat, region och kommuner  

Analysen av samspelet med staten och länets kommuner ska enligt budget 

fortsätta 2018. En ökad samverkan och samordning av de regionala 

frågorna är nödvändig för att Stockholms län ska kunna hävda sig bättre i 

konkurrensen om statliga medel till kultursektorn. 

2.5.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg 

Slutligen betonar budget 2018 att kulturnämndens arbete med kultur och 

hälsa i vård och omsorg bör få en bred och strategisk spridning inom 

hälso- och sjukvården. Landstingets kulturverksamhet i vården ska 

fortsätta att utvecklas mot att bli ett ledande kompetenscentrum för kultur 

inom vården och äldreomsorgen i länet. Uppdraget är att - i dialog med 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen - återkomma med förslag på hur det 

fördjupade samarbetet ska fortsätta att utvecklas.  
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En särskilt prioriterad målgrupp inom vården är patienter i 

barnsjukvården. Under 2018 ska kulturnämnden stärka sitt fokus på denna 

patientgrupp och därför omfördelas resurser som möjliggör en särskild 

satsning på den patientgruppen. Förvaltningen ser över formerna för denna 

prioritering och återkommer till nämnden med förslag på hur satsningen 

kan genomföras.  

2.5.7 Digitala plattformar för barn och ungas kultur  

Landstingets kulturpolitik ska vara modern och relevant, framför allt för 

barn och unga i regionen. Kultur som utövas via nya plattformar ska stödjas 

och främjas. Kulturnämnden ska under 2017 utreda hur arbetet med kultur 

på digitala plattformar eller annan kultur som riktar sig främst till barn och 

unga kan stärkas. Uppdraget redovisas första halvåret 2018. 

2.6 Intern styrning och kontroll samt risker 
Landstinget arbetar med att stärka och utveckla den 

koncernövergripande internkontrollen. Kulturnämndens arbete inom 

intern styrning och kontroll utgår från Policy för internkontroll. I arbetet 

ingår även riskhantering, att säkerställa en fungerande intern kontroll som 

angriper och förebygger felaktigheter och oegentligheter. Kulturnämnden 

ska under 2018 löpande genomföra risk- och väsentlighetsanalyser, både i 

syfte att säkerställa att budgetens mål samt uppdrag verkställs och i syfte 

att förebygga risker för felaktigheter och brottslighet. 

2.6.1 Möjligheter och risker 2018–2021 

Kulturnämndens huvudsakliga resursanvändning utgörs av stöd till länets 

kulturaktörer, föreningsliv och folkbildningsorganisationer samt stöd till 

Konserthuset. Stödgivningen till de två första kategorierna bygger på 

utlysningar och beslut om bidrag inom av nämnden fastställda ekonomiska 

ramar, vilket minimerar den ekonomiska risken. Stödet till folkbildningens 

aktörer är delvis rättighetsbaserat, vilket utgör en utmaning för nämndens 

ekonomiska planering. Den interkommunala ersättningen för elever från 

Stockholms län som väljer att studera i andra delar av landet varierar från 

termin till termin och kan därmed i förlängningen utgöra en ekonomisk 

risk. Därutöver pågår för närvarande en översyn av den interkommunala 

ersättningen av Sveriges Kommuner och Landsting, bland annat kring 

hantering av ersättningsnivåer. Detta skulle kunna komma att innebära 

ökade kostnader för Stockholms läns landsting. Nämndens åtaganden till 

Konserthuset regleras i ett flerårigt avtal. 

Stödgivningen till ovan nämnda aktörer medföljs av tydligt uttalade krav på 

redovisning och återrapportering. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 
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uppföljning, samtidigt som ansvaret för efterlevnad av regler vilar på 

stödmottagaren.  

Kulturförvaltningens arbete med konsten är beroende av beslut som fattas 

av andra förvaltningar, bolag och nämnder. Trots god dialog med berörda 

inom landstinget finns det ett behov av tydligare prognoser vad gäller 

nyttjande av förvaltningens insatser och resurser. Beslut med kort varsel 

kring byggprojekt medför omfattande personella resurser, exempelvis när 

det gäller evakuering och renovering av stora mängder konstverk. Under 

särskilt intensiva perioder finns det därför risk för överbelastning av 

personalen. 

2.6.2 Internkontrollplan 2018 

Kulturnämnden följer policyn för internkontroll för Stockholms läns 

landsting. Nämnden fattar årligen beslut om internkontrollplan. 

Internkontrollplan för 2018 biläggs detta dokument. Uppföljningen av 

internkontrollplanen sker i samband med delårsrapporteringen och 

årsbokslutet. 

3. Ekonomi

3.1 Ekonomiskt utgångsläge 
Enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2018 uppgår kultur-

nämndens landstingsbidrag till 470,6 mkr. Det innebär en ökning med 11,5 

mkr jämfört med 2017 års budget. Den totala omsättningen är budgeterad 

till 525 mkr – beror på vidarefakturering av konst.  

3.2 Nyckelfaktorer som påverkar ekonomin 
Förutom den övergripande samordnande och strategiska rollen, består 

kulturnämndens ekonomiska åtaganden av fördelning av bidrag till 

fristående aktörer inom länets kulturliv, föreningsliv och folkbildning. 

Nämnden är även huvudfinansiär till Stockholms konserthus. Den inter-

kommunala ersättningens möjliga variationer beroende på antal  

Stockholms läns elever som studerar vid annan ort är beaktad.  

Inordnandet av vissa av de s.k. länskulturfunktionerna (avsnitt 4.3) innebär 

en effektivisering som för 2018 motsvarar 3,5 mkr som omprioriteras till 

kulturverksamheter inom vården (avsnitt 4.6.1). 

3.3 Antaganden i budgetunderlaget 
För helåret 2018 budgeteras ett nollresultat i enlighet med 

landstingsfullmäktiges resultatkrav. Diagrammet nedan visar på 

kostnadsförändringar mellan budget 2017 och 2018. Antalet ordinarie 
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helårsarbeten motsvarar efter redovisade förändringar 71 årsarbeten och  är 

inte jämförbara över tid. Av dessa har förvaltningen cirka 6 årsarbeten med 

extern finansiering.  

        

  

  

  

  

3.4 Resultatbudget 
Den totala omsättningen minskar jämfört med 2017 års budget, och beror 

huvudsakligen på att näringsbidraget till Stockholms konserthus (för 

renovering som genomförs 2015-2017) upphör. Verksamhetens totala 

intäkter och kostnader minskar med ca 3,5 procent jämfört med budget 

2017 vilket till stor del hänförs till förändringar av nivån på ovan nämnda 

näringsbidrag samtidigt som detta balanseras med en intäkt som härrör 

från vidarefakturering av konstinköp till Landstingsfastigheter Stockholm, 

som budgeteras till 34 mkr. 
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3.4.1 Intäkter 

Kulturnämndens externa intäkter består främst av medfinansiering av 

anställda som exempelvis konstinventerare/projektledare. 

Kompetenscentrums verksamhet finansieras genom debitering av hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen. Även medfinansiering från länets kommuner 

eller EU-bidrag förekommer. 

Mellan 2017 och 2018 minskar kulturnämndens intäkter med 64 mkr 

beroende på att ett investeringsbidrag till Stockholms konserthus upphör 

samtidigt som intäkter avseende gestaltningsprojekt synliggörs vilket 

motsvarar en intäkt om 34 mkr.   

3.4.2 Kostnader 

Som en följd av de delvis nya uppdrag som redovisats i avsnitt 4.3 har 

förvaltningens ekonomiska struktur modifierats. Bland annat har ett nytt 

verksamhetsområde tillkommit med en omflyttning av medel som 

konsekvens. Konserthusets verksamhetsanslag redovisas än tydligare och 

vissa mindre anslag har effektiviserats och slagits samman. Ett tidigare 

renoveringsbidrag till Konserthuset har upphört, förvaltningens arbete med 

gestaltningsprojekt synliggjorts.  

Resultaträkning

Mkr

BU1812

(Controller)

BU1712

(Controller)

AC1612

(Controller)

Förändring

BU18/BU17

Förändring

BU18/AC16

Sålda primärtjänster 2 2 2 5,3% 24,6%

Statsbidrag 10 11 12 -8,0% -12,0%

Verksamhetsanslag 471 459 444 2,5% 6,0%

Övriga intäkter 42 72 42 -41,4% 0,8%

S:a Verksamhetens intäkter 525 544 499 -3,5% 5,2%

 - Varav internt SLL 510 465 480 9,7% 6,2%

Personalkostnader -44 -41 -38 5,0% 14,3%

Köpta primärtjänster -11 -10 -9 14,8% 24,1%

Hyreskostnader -9 -8 -8 10,3% 12,1%

Lämnade bidrag -410 -467 -425 -12,3% -3,4%

Övriga kostnader -51 -17 -17 197,6% 200,8%

S:a Verksamhetens kostnader -524 -543 -496 -3,6% 5,6%

 - Varav internt SLL -15 -13 -12 15,4% 22,0%

Avskrivningar -1 -1 -1 18,5% 11,0%

Finansnetto #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Årets Resultat 0 0 2 #DIVISION/0! -100,0%
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Personal  

Verksamhetsåret 2018 innebär delvis nya uppdrag för kulturförvaltning 

som redovisats i avsnitt 4.3. Främjande funktioner som delvis inordnas 

under förvaltning innebär en ökad personalstyrka. Ökningen balanseras 

något av att vissa externt finansierade uppdrag avslutas. Exempel på det 

senare är vissa sjukhus gestaltningar, RIBS EU-projekt. Vissa uppdrag 

fortsätter under 2018 såsom det av HSF-finansierade Kompetenscentrum 

för kultur och hälsa med personalkostnader motsvarande 1 mkr. Totalt 

årsarbetskrafter uppskattas till 71, varav 17 tillkommit. Förvaltningen avser 

återkomma med en närmare redovisning om hur dessa tjänster redovisas.  

Som framgått av avsnitt 1.4 kommer i det minskade verksamhetsanslaget 

till kulturnämnden innebära effektiviseringar inom administration och 

löner.  

FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN 
(närvaro- och frånvarotid exkl extratid) 

BU 
2017 

BU 
2018 

BU 
2019 

BU 
2020 

BU 
2021 

Totalt antal helårsarbeten, exkl främjande 1 56 54 48 48 48 

Totalt antal helårsarbeten, inkl främjande 2 71  68* 68 68 

1 exkl tillkommande främjandeverksamheter 

2 inkl  tillkommande främjandeverksamheter 

* preliminär beräkning

Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto 

Förvaltningens lokalkostnader förväntas öka med ca 25 procent givet 

tecknandet av ett nytt hyresavtal.  

3.4.3 Framtida utveckling 2019–2021 

Som redan nämnts innebär budget 2018 med plan 2019-2022 en minskning 

av nämndens verksamhetsanslag. Detta kommer att innebära ytterligare 

översyn av kostnader.  Resultatbudgeten på verkas inte nämnvärt av 

minskning.  
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3.5 Budgeterad balansräkning 

Balansräkning 
Mkr 

BU1812 
(Lokalt 

ek.syst.) 

BU1712 
(Lokalt 

ek.syst.) 

AC1612 
(Controller) 

Förändring 
BU18/BU17 

Förändring 
BU18/AC16 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 3 3 4 -10,0% -22,9%

Omsättningstillgångar 35 32 43 9,4% -18,0%

 -varav exploateringsprojekt

- varav kassa bank 28 25 31 12,0% -9,7%

SUMMA TILLGÅNGAR 38 35 46 7,7% -18,4%

EGET KAPITAL 

Eget kapital 0 0 2 #DIVISION/0! -100,0%

- varav årets resultat 0 0 2 #DIVISION/0! -100,0%

Avsättningar (samt ev. Minoritetsintresse) #DIVISION/0! #DIVISION/0! 

SKULDER #DIVISION/0! #DIVISION/0! 

Långfristiga skulder #DIVISION/0! #DIVISION/0! 

 -varav räntebärande skulder

 -varav OPS-skuld

 -varav medfiansiering 

Kortfristiga skulder 38 35 44 8,6% -13,6%

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 38 35 46 8,6% -17,4%

I balansräkningen budgeteras inga större förändringar för 2018 jämfört 

med budget 2017. 

3.6 Investeringar 
I budgetunderlaget för 2018 samt plan för 2019- 2022 beräknas 

förvaltningen investera i datorer, servrar samt filmutrustning för ca 0,4-0,7 

mkr årligen för att säkerställa driften. 

Investeringar 
Mkr 

BU 
2017 

BU 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Trafikinvesteringar 

Investeringar i landstingets fastigheter 

Maskiner / Inventarier / IT 0,3 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 

Ombyggnation externt förhyrda lokaler 

Totalt investeringar 0,3 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 
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I budgetunderlaget för 2018 samt plan för 2019-2022 beräknas 

förvaltningen investera i bland annat datorer, servrar samt filmutrustning 

för cirka 0,4 till 0,7 mkr årligen för att säkerställa driften.  

4. Verksamhet

Verksamhetsanslag 2017-2018 per verksamhetsområde 

Budget Budget 

Verksamhetsområde 2017 tkr 2018 tkr 

Stöd till regional 
kulturverksamhet 

79 000 84 592 

Konserthuset 146 000 152 000 

Stöd till föreningsliv 50 820 50 820 

Stöd till folkbildning 91 717 92 810 

Konstverksamhet 6 200 6 200 

Kultur för hälsa och i vården 14 240 17 740 

Främjande verksamhet 36 163 29 063 

Gemensamma kostnader  34 960 37 375 

S:a Verksamhetsanslag 459 100 470 600 

4.1 Kultur som integrerad del av landstingets 

verksamheter 
Kulturbegreppet är mångtydigt. Det används för att beskriva normer och 

värderingar som präglar ett samhälle, men används också som 

samlingsnamn för konstens olika uttryck. Stockholms läns landsting är som 

offentlig aktör en kulturbärare. Hur landstinget organiserat sig, de uppdrag 

som givits hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken över tid och hur 

dessa utförts är en spegel av ett rådande samhällskontrakt och definierar 

landstingets minne. Det konstbestånd som landstinget förvaltar liksom nu 

pågående gestaltningsarbeten är årsringar i offentliga miljöer. 

4.1.1 Konstnärligt gestaltade miljöer inom vården 

Stockholms läns landstings omfattande investeringar i nya vårdmiljöer 

innebär en betydande satsning på konst i offentlig miljö, som finansieras 

genom att minst en eller två procent av investeringskostnaden för 

byggnation avsätts för konst. Stora investeringar görs även inom 

kollektivtrafiken vilka även de genererar medel till konst. De konstnärliga 

gestaltningsuppdragen gör landstinget till en betydande uppdragsgivare för 

många konstnärer i länet.  
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En målsättning är att hälso- och sjukvården ska arbeta i en hälsofrämjande 

riktning, där gott bemötande och goda vårdmiljöer utgör byggstenarna. 

Utgångspunkten för kulturnämndens verksamhet är att konst och kultur 

berikar människors möten med vården samt att konsten bidrar till en god 

arbetsmiljö för de anställda. I vårdsammanhang når konsten och kulturen 

alla patienter och personal oavsett bakgrund  - även de som inte har för 

vana att ta del av länets ordinarie kulturutbud. 

Den konstnärliga gestaltningen omfattar vitt skilda miljöer såsom entréer, 

väntrum, behandlingsrum, fasader och utomhusmiljöer. Varje gestaltning 

ska utgå från konstnärliga intentioner i kombination med den specifika 

platsens arkitektur/förutsättningar och med hänsyn till 

vårdverksamhetens behov.  

Under 2018 läggs mycket arbete på att färdigställa konst i Nya Karolinska 

Solna. Samtliga gestaltningsuppdrag slutförs, inköpta färdiga verk och äldre 

verk placeras ut i alla delar av sjukhuset. Ytterligare exempel på större 

konstprojekt som färdigställs är den konstnärliga gestaltningen av fasaden 

runt det nya försörjningskvarteret på Södersjukhuset. Ett annat exempel är 

den konstnärliga gestaltningen i Sollentuna sjukhus som omfattar sex 

utomhusgårdar, huvudentrén och samtliga vårdrum. För att effektivisera 

arbetet med konsten har en ny projektmetodik utarbetats och 

implementerats, i samverkan med Strategiska fastigheter och investeringar 

(SFI) och Locum. 

Kulturnämnden ska från och med budgetåret 2018 redovisa kostnader som 

är förenliga med vidarefakturering inköp av konst till Landstingsfastigheter 

Stockholm. Landstingsfastigheter är en redovisningsenhet för fastigheter 

som ägs direkt av Stockholms läns landsting. Fastigheterna förvaltas av 

Locum. Inköpen redovisas som kostnad i kulturnämndens resultatbudget. 

Finansiering sker genom vidarefakturering till Landstingsfastigheter och 

tas upp som en intäkt under Övriga intäkter. Detta upplägg har tagits fram i 

dialog med Landstingsfastigheter samt är ett led i att uppnå ökad 

transparens av konstinköp inom landstinget. Under 2018 ska ett större 

antal bygginvesteringar slutföras, vilket medför att stora utbetalningar 

kommer att göras för konstprojekten. Nämnden har uppskattat de årliga 

utbetalningarna för åren 2019-2022 som medelvärdet av utbetalningar för 

åren 2016 och 2017. Från och med 2018 kommer kulturförvaltningen 

tillsammans med Locum redovisa utfallet för konst för de projekt som 

färdigställts under perioden i syfte att ge ett mer rättvisande nyckeltal. 

Se tabell avsnitt 4.1.2. 
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4.1.2 Förvaltning och tillgängliggörande av landstingets konst 

Kulturförvaltningen har i uppdrag att förvalta och bedriva tillsyn av 

landstingets konst, som inom hälso- och sjukvården uppgår till cirka 

60 000 verk. Inventering av konst åligger landstingets olika förvaltningar 

och bolag där konsten är placerad. För att tillsynen ska fungera 

tillfredsställande har kulturförvaltningen erbjudit sjukhusen olika modeller 

och verktyg för inventering, som hittills har gett positiva resultat.   

Den landstingsägda konsten representerar ett viktigt modernt kulturarv 

som ska tas om hand, renoveras och evakueras. Många konstverk har under 

decennier varit placerade i arbetsintensiva vårdmiljöer, med en stor genom-

strömning av patienter och andra besökare vilket medför att verk slits, 

skadas och måste renoveras och i vissa fall till och med makuleras. Under 

2018 väntas många stora evakueringar där konst ska omhändertas. Dessa 

evakueringar beställs löpande av Locum men också direkt av olika 

vårdverksamheter.  

Skillnader mellan äldre och nybyggda miljöer ökar, även inom ett och 

samma sjukhus. Många vårdenheter efterfrågar därför ny och uppdaterad 

konst, som kan bidra till en bättre miljö även för dem som inte omfattas av 

byggnation. Arbetet med att uppdatera konsten i eftersatta miljöer görs i 

samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och ska fokusera 

på vård av patientgrupper med längre eller ofta återkommande vistelsetider 

inom hälso- och sjukvården. Fyra områden är särskilt prioriterade: 

psykiatri, geriatrik, barnsjukvård och palliativ vård.  

Ett av flera utvecklingsprojekt med bäring på tillgänglighet handlar om 

framtagandet av en digital audioguide. Den ger patienter, personal och 

besökare tillgång till information och kunskap om konsten via mobiler. 

Tabell: Intäkter och kostnader, konstverksamheten 

Budget Budget Plan -19 Plan- 20 Plan- 21 

2017 tkr 2018 tkr mkr mkr mkr 

Intäkter 6 700 40 201 25,6 25,9 25,9 

Verksamhetsanslag 6 200 6 200 5,6 5,9 5,9 

Övriga intäkter 500 34 001 20,0 20,0 20,0 

Kostnader 6 700 40 201 25,6 25,9 25,9 

Resultat 0 0 0 0 0 
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4.2 Ett strategiskt samordnat kulturliv för en attraktiv 

region 
Tillgång till kulturupplevelser, eget skapande och folkbildande insatser 

bidrar till nya möten och ett rikare liv för invånare i regionen. Att öka 

delaktigheten och tillgången till olika former av kultur för länets invånare är 

därför angeläget. Den fria konsten kan bidra med nya perspektiv, intryck 

och tankar. Föreningslivet och folkbildningen skapar i sin tur vidgade 

perspektiv, en ökad delaktighet och möjliggör nya möten oavsett 

intressesfär. Interaktion med och samtal om det omgivande samhället är 

centrala för ett dynamiskt demokratiskt samhälle. 

En central uppgift för politiken är därmed att tillhandahålla arenor för olika 

former av kulturaktiviteter. Betydande medel avsätts eller beviljas till 

institutioner, föreningsliv och det fria kulturlivet, som har konstnärlig 

kvalitet som ett kriterium eller förutsättning för beviljat stöd. Ur ett 

offentligt perspektiv tar en inkluderande definition av kvalitet hänsyn till 

hantverksskicklighet, originalitet och angelägenhet men även kontext. I 

kriterierna för de nya stödformerna har begreppet regional angelägenhet 

definierats och lyfts fram med större tydlighet. En till sin sammansättning 

bred referensgrupp om tio personer kommer fortsatt att bistå nämnden och 

förvaltningen i arbetet med bedömningar.  

Den växande Stockholmsregionen har en ur ett nationellt perspektiv unik 

kulturdynamik som består av institutioner, fria grupper, privata och 

föreningsbaserade kulturinitiativ samt kulturutövare inom alla 

konstformer. Kulturen kan spela en viktig roll i strävan att 

Stockholmsregionen ska vara en av Europas mest attraktiva regioner. 

Stödformerna och den regionala samordningen ska anpassas till ett 

föränderligt kulturlandskap samt upplevas som relevanta för länets 

kulturaktörer, kommuner och föreningar på distriktsnivå. Tillsammans ska 

de bidra till ett regionalt utbud som präglas av mångfald, bredd och spets. 

Det är angeläget att även den egna delaktigheten är i fokus och att 

deltagardrivna projekt fortsatt uppmärksammas. 

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker 

Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och 

kulturaktörers behov och kunskap, bygga på relevanta strategier och syfta 

till en ökad jämlikhet vad avser tillgång till kultur för länets invånare. 

Metoder och långsiktiga arbetssätt ska identifieras i syfte att underlätta för 

löpande dialoger med företrädare för civilsamhället, det professionella 

kulturlivet och kommunerna i länet. Samordningen ska vara i linje med 

nämndens kulturpolitiska prioriteringar. 
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Den kulturstrategi som fullmäktige beslutar om under 2018 - som en del av 

RUFS 2050 – ska vägleda i det övergripande regionala arbetet med 

kulturfrågor. Strategin kommer att utgöra en viktig grund för arbetet med 

samordning och ska ligga till grund för fortsatt arbete med specifika 

konstformer samt framtagandet av en landstingsintern strategi för barn och 

unga. 

4.2.1 Ett mångfacetterat kulturliv för en attraktiv region 

Verksamhetsstöd 

Målet med stödformen är att medverka till ett rikt och mångfaldigt 

kulturutbud i länet. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ges 

möjlighet att bidra till detta. Även för 2018 prioriteras målgruppen barn 

och unga. 

Stödberättigade organisationer ska vara regionalt angelägna, vilket 

definieras som antingen konstnärligt och innehållsmässigt, spridnings- 

eller metodmässigt intressanta och relevanta. De ska också  bidra till att det 

samlade utbudet av kultur i länet innehåller såväl mångfald i 

uttrycksformer som bredd och spets. Verksamhetsstödet utlyses en gång 

per år och kan vara ett till treårigt. 

Projektstöd 

Projektstödet ges till organisationer som producerar och/eller förmedlar 

kultur samt till paraply- och intresseorganisationer. Projektstöd ska kunna 

ges för tidsbegränsad kulturverksamhet i länet som avser produktion av 

eller förmedling av kultur av publik karaktär. I bedömningen av 

utvecklingsprojekt tas hänsyn till vilken betydelse dessa kan komma att ha 

för länets kulturutbud. Projektstödet utlyses två gånger per år. 

Scenkonststöd 

Kulturnämndens särskilda stöd till scenkonst syftar till att ge barn och unga 

i hela länet möjlighet att uppleva scenkonst av hög kvalitet. Stödet kan 

lämnas till teater-, dans-, mim-, cirkus- och gränsöverskridande scen-

konstgrupper, som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer 

eller som arbetar med projekt där uppsökande verksamhet och 

föreställningar ingår. Stödet är sökbart en gång per år och avser kommande 

läsår. Även dans- och cirkuskonsulentens utvalda föreställningar omfattas 

av stödet. Verksamheten når årligen omkring 200 000 barn och unga i 

länet med undantag för Stockholms stad.  
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Stöd för regional utveckling och särskilt motiverade 

kulturpolitiska insatser  

Stödet syftar till att stödja verksamheter och aktörer inom länets kulturliv, 

som utifrån befintlig verksamhet och nämndens kulturpolitiska 

prioriteringar vill utveckla nya områden eller arbeta med nya målgrupper 

på ett för regionen angeläget sätt. Prioriterade inriktningar är 

utvecklingsarbete för de kulturella och kreativa näringarna samt 

kulturlivets internationalisering. 

Regional kulturverksamhet 

Budget Budget Plan -19 Plan- 20 Plan- 21 

2017 tkr 2018 tkr mkr mkr mkr 

Intäkter 149 865 91 272 87,1 88,6 89,1 

Verksamhetsanslag* 79 000 84 592 81,0 82,4 82,9 

*varav verksamhetsstöd 63 167 61,4 62,4 62,9 

*varav projektstöd 8 700 7,6 8,0 8,0 

*varav scenkonststöd 9 125 9,0 9,0 9,0 

*varav stöd för regional 
utveckling 3 600 3,0 3,0 3,0 

Statsbidrag 6 050 6 050 6,1 6,2 6,2 

Övriga intäkter 64 815 630 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 149 865 91 272 87,1 88,6 89,1 

Resultat 0 0 0 0 0 

4.2.2 Konserthuset 

Stockholms läns landsting är huvudfinansiär till Stiftelsen Stockholms 

konserthus och den kungliga filharmoniska orkestern, som åtnjuter stort 

internationellt renommé och bedriver en kontinuerlig utveckling av 

verksamheten. Ett fyraårigt avtal för perioden 2015-2018 säkrar kontinuitet 

och ger stiftelsen goda planeringsförutsättningar. Under 2018 ska kultur-

nämnden arbeta fram ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för 

perioden 2019–2022. Finansieringsmodellen i avtalet utformas för att täcka 

både verksamhetsbidrag och bidrag för stiftelsens behov av investeringar. 



Fel! Hittar inte referenskälla. 

25 (38) 

Diarienummer 

LS 2017-566 

Tabell: Konserthuset 

Budget Budget Budget 

2016 tkr 2017 tkr 2018 tkr 

Intäkter 173 400 210 500 152 000 

Verksamhetsanslag 140 000 146 000 152 000 

Renoveringsbidrag 33 400 64 500 0 

Kostnader 173 400 210 500 152 000 

Resultat 0 0 0 

4.3 Främjande länskulturorganisationer 

Verksamhetsanslaget för länskulturfunktionerna, exklusive Länsmusiken, 

uppgår 2018 till 29 mkr, varav anslaget till Film Stockholm utgör 9,1 mkr. 

En effektivisering om motsvarande 3,5 mkr genomförs i enlighet med 2.5.6 

och tillförs området Kultur och hälsa i vård och omsorg för en särskild 

satsning för barn och unga inom vården, se avsnitt 4.6.1. 

Utöver Film Stockholm, inordnas Dans i Stockholm stad och län, 

Regionbibliotek Stockholm inom nämndens förvaltning. Nämnden avser 

vidare att under 2018 se över verksamhetsformerna för Stiftelsen 

Stockholms läns museum. Syftet är att konsulentverksamheterna bäst ska 

stödja samtliga länets kommuner inom områdena kulturmiljö, kulturarv, 

konst och slöjd. Länsmusiken hanteras som tidigare genom ett uppdrag till 

Stockholms läns blåsarsymfoniker.  

Kulturnämndens uppdrag till länskulturorganisationerna har förtydligats 

väsentligt de senaste åren genom de villkorsdokument som förvaltningen 

upprättat. Inordnandet av fler funktioner innebär en ökad tydlighet för 

Stockholms läns landsting som kulturpolitisk aktör och ger stora 

möjligheter till samordning  och effektivitet. Samlokaliseringen svarar mot 

de behov som kommuner och kulturaktörer gett uttryck för och förväntas 

också bidra till fler konstartsövergripande samarbeten. 

Länskulturorganisationerna ska involveras ytterligare i arbetet med att ta 

fram ett kvalitativt kulturutbud inom vård och omsorg. 

4.3.1 Dans i  Stockholm stad och län 

Danskonsulenternas uppdrag innebär att förmedla dans- och 

nycirkusföreställningar till barn och unga, öka kunskapen om och intresset 

för den professionella dansen och dess närbesläktade uttryck samt att bidra 

till att stärka nätverk och utveckling på området. DIS ger även hjälp och råd 
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till arrangörer och kommuner som söker lämplig föreställning eller projekt 

till sin skola eller förskola samt erbjuder olika former av service.  

DIS är vidare ansvariga för DANSISTAN som är ett nätverk av scener som 

ger grupper inom området som arbetar med barn- och 

ungdomsproduktioner fler speltillfällen i Stockholm och möjlighet att 

turnera i länet. Utöver detta initierar och deltar DIS i en rad projekt som 

syftar till att sprida dans i länet, exempelvis Dansresidens/Community 

Dans/KOKO och Mötesplats barnkultur. DIS arbetar också med coachning 

av koreografer, dansare och artister för att utveckla deras arbete gentemot 

skolor och unga. Under 2018 ska den nyinrättade cirkuskonsulent 

funktionen utvärderas.  

DIS har även uppdrag och finansiering från Statens kulturråd. 

4.3.2 Film Stockholm 

Länskulturfunktionen Film Stockholm har ett uppdrag från kulturnämnden 

och Svenska Filminstitutet att verka främjande inom områdena 

filmpedagogik, stöd till filmproduktion/talangutveckling, film i vården och 

visningsfrågor i länet. Fonden för kort- och dokumentärfilm som lanserades 

2017  har stärkt förutsättningarna för filmen i länet och antalet ansökningar 

har ökat väsentligt. Tre ansökningstillfällen är planerade för 2018 som 

förmedlas via Film Stockholms plattform för produktionsstöd och 

talangutveckling: Filmbasen.  

Inom det filmpedagogiska området fortsätter arbetet med projekten för 

sommarjobb, där Film Stockholm haft en projektledande roll gentemot 

landstingsstyrelsens förvaltning och de andra länskulturfunktionerna. 

Digitaliseringens positiva effekter för kulturskapandet uppmärksammas. 

Film Stockholm har i uppdrag att under 2018 stärka barn och ungas 

förmåga till berättande, genom rörlig bild och filmskapande med enkla 

verktyg. 

Inom visningsområdet ska insatserna med att främja och stärka 

kommunernas arbete med att etablera fler biografer fördjupas. Biografer är 

viktiga regionala mötesplatser som bidrar till lokalsamhällets attraktivitet, 

trygghet och inte minst kvällsekonomi. En utredning för att mäta de lokala 

biografernas betydelse utifrån dessa samhällsaspekter kommer att 

genomföras under 2018. 

Arbetet med att utveckla film som en resurs i vården är prioriterat. 

Samarbetet med KTH, KI och Gustavsbergs Vårdcentral för utveckling av 

Virtual Reality-filmer (VR) för behandling av fobier fortsätter under 2018 i 
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samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Även det samarbete som 

inletts kring VR och äldrevården med vissa kommuner fortsätter fördjupas. 

RIBS, som är ett internationellt projekt som syftar till att utveckla 

entreprenörskap hos unga människor mellan 12-18 år, fortsätter och 

avslutas i september 2018. I projektet samarbetar Film Stockholm med 

Åland, Finland, Estland och Gotland för att skapa studentföretag, som 

utvecklar produkter och tjänster inom kulturella och kreativa näringar. 

4.3.3 Länsmusiken 

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker har sedan 2002 haft Stockholms läns 

landstings uppdrag att driva regional musikverksamhet i Stockholms län 

(Länsmusiken). 

Länsmusiken bedriver regional musikverksamhet med prioritet på barn och 

unga. Målet är att alla barn och unga ska få uppleva musik av olika genrer 

och från olika delar av världen. Med konserter och gränsöverskridande 

musikaktiviteter, workshops och interaktiva program erbjuder 

Länsmusiken musik för, med och av barn och unga. Länsmusiken gör 

projekt och konserter med frilansartister, Blåsarsymfonikerna eller mindre 

ensembler samt samverkar med fria aktörer, kommuner och andra 

länskulturfunktioner. Det är viktigt att länsmusiken utvecklas i syfte att i än 

högre grad svara mot kommunernas behov av turnerande verksamhet av 

hög kvalitet riktad till länets barn och unga.  

Länsmusiken har även uppdrag och finansiering från Statens kulturråd och 

finansieras inom ramen för verksamhetsområdet Ett mångfacetterat 

kulturliv för en attraktiv region, avsnitt 4.2.1.  

4.3.4 Regionbibliotek Stockholm 

Enligt bibliotekslagen ska alla regioner bedriva regional 

biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 

verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 

verksamma i länet. 

Regionbibliotekets verksamhet ska följa bibliotekslagen, nationella 

styrdokument och överenskommelser inom biblioteksområdet samt 

Stockholms läns landstings kulturpolitiska mål. De senare innebär bland 

annat att Regionbiblioteket ska medverka till att kulturen får en geografisk 

och social spridning i länet samt verka för jämställdhet och mångfald i 

kulturlivet. Regionbiblioteket ska arbeta i nära samråd med länets 

folkbibliotek och komplettera, stödja och utveckla kommunernas 

biblioteksverksamhet. Detta görs främst genom kompetensutveckling, 

metodarbete, omvärldsbevakning och nätverksträffar riktade till 
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kommunernas folkbibliotek. Att stödja kommunerna i deras arbete med 

mångfald och interkulturella frågor är också en viktig del av uppdraget. 

Regionbibliotek Stockholm har även uppdrag och finansiering från Statens 

kulturråd. 

4.3.5 Slöjd Stockholm 

Det övergripande målet för länshemslöjdskonsulentverksamheten är att 

öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i 

länet/regionen. Verksamheten ska beakta målen för den nationella och 

regionala kulturpolitiken och de prioriterade verksamhetsmål som 

kulturdepartementet gett Nämnden för hemslöjdsfrågor (NHF) via 

regleringsbrev.  

Länshemslöjdskonsulenternas uppdrag är att tillvarata, utveckla och förnya 

slöjden som kulturarv och näring med utgångspunkt i tradition och 

kunskap om hantverkens kreativa möjligheter. Målgrupp för verksamheten 

är länets invånare, med ett särskilt fokus på barn och unga samt grupper 

inom vård och äldreomsorg. En prioriterad målgrupp för 

Länshemslöjdskonsulenterna är dessutom enskilda slöjdare och 

näringsutövare inom slöjdområdet. 

Slöjd Stockholm har även uppdrag och finansiering från Statens kulturråd. 

4.3.6 Stockholms läns museum 

Stiftelsen Stockholms läns museum bildas 1981/82 genom en 

överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna, 

Stockholms och Södertälje kommuner samt Stockholms läns 

hembygdsförbund. Den museibyggnad som verksamheten länge varit 

knuten till ligger i kulturhuset Dieselverkstaden i Nacka, där museet visat 

utställningar med koppling till museets verksamhetsområden samt bedrivit 

program- och kursverksamhet.  

En central uppgift framgent blir för museet att finna digitala lösningar för 

produktion och förmedling av kunskap om länets kulturarv, något som 

kommer ske i nära samarbete med kommunerna i länet.  Ett annat viktigt 

verksamhetsområde blir i allt högre grad att vara en relevant samverkande 

part i kulturmiljöfrågor. En stor del av verksamheten bedrivs i länets 

kommuner där kunskap om det regionala kulturarvet söks, utvecklas och 

förmedlas tillsammans med länsinvånare och andra aktörer. Målgrupp för 

verksamheten är länets invånare, med ett särskilt fokus på barn och unga 

samt grupper inom vård och äldreomsorg.  
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Stockholms länsmuseum har även uppdrag och finansiering från Statens 

kulturråd. 

Tabell: Intäkter och kostnader, främjande verksamhet 

Budget Budget Plan -19 Plan- 20 Plan- 21 

2017 tkr 2018 tkr mkr mkr mkr 

Intäkter 37 807 30 763 30,3 30,9 31,2 

Verksamhetsanslag 36 163 29 063 28,5 29,1 29,4 

*varav Film Stockholm 8 818 9 118 8,6 8,7 8,7 

Statsbidrag 1 644 1 700 1,8 1,8 1,8 

Övriga intäkter 2 577 2 477 2,0 2,0 2,0 

Kostnader 37 807 30 763 30,3 30,9 31,2 

Resultat 0 0 0 0 0 

4.4 Stöd till föreningsliv 
Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer bidrar till ett vitalt 

och brett föreningsliv i länet. Stöd ges till pensionärsorganisationer, 

ungdomsorganisationer och handikapprörelsens ungdomsorganisationer, 

samt idrotts- och friluftsorganisationer.  

En översyn av stödet till föreningslivet har beretts under 2017 i syfte att 

säkerställa dess breda relevans givet aktuella samhällsutmaningar. Arbetet 

fortlöper under 2018. Värderingar så som demokrati och öppenhet ska 

säkras och prägla den verksamhet som utövas. Av budget för 2018 framgår 

att granskningen av de föreningar som erhåller stöd ska skärpas utifrån 

dessa kriterier. 

4.4.1 Pensionärsorganisationer 

Stödet ges på distriktsnivå och syftar bland annat till att stärka 

pensionärernas rätt i samhället samt att främja pensionärers intressen. 

För 2018 uppgår anslaget till  1,8 mkr. Varje berättigad 

pensionärsorganisation erhåller ett grundstöd om 150 tkr. Därefter fördelas 

återstående medel utifrån antalet medlemmar som överstiger 500. 

Uträkningen utgår ifrån de medlemssiffror som inkommit till förvaltningen 

i senast redovisat verksamhetsår. 
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4.4.2 Ungdomsorganisationer på distriktsnivå 

Stödet ges till distriktsorganisationer och syftar till att bidra till ett 

mångsidigt och rikt utbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge barn 

och unga möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. Målet är 

att främja kunskaper i demokrati och bidra till möten mellan människor 

med olika bakgrund samt öka förståelsen för och utvecklingen av 

kulturarvet. Anslaget inkluderar stöd till handikapprörelsens 

ungdomsorganisationer. 

För 2018 uppgår anslaget till 22,6 mkr. Varje berättigad 

ungdomsorganisation erhåller ett grundstöd om 300 tkr. För 

handikapprörelsens ungdomsorganisationer utgår det rörliga stödet utifrån 

en beloppstrappa som årligen fastställs av nämnden.  

Efter beräkning av medel till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 

fördelas det återstående anslaget till övriga ungdomsorganisationer utifrån. 

varje bidragsberättigad medlem (6 – 25 år). 

Ovanstående uträkningar baseras på medlemssiffror från senast redovisat 

verksamhetsår.  

4.4.3 Idrotts- och friluftsförbund 

Stödet ges till distriktsorganisationer i syfte att bidra till ett mångsidigt och 

rikt utbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet 

till inflytande och delaktighet i föreningslivet. För 2018 uppgår anslaget till 

26,4 mkr.  

Tabell: Intäkter och kostnader, Stöd till föreningsliv 

Budget Budget Plan -19 Plan- 20 Plan- 21 

2017 tkr 2018 tkr mkr mkr mkr 

Intäkter 50 820 50 820 48,5 49,8 49,8 

Verksamhetsanslag* 50 820 50 820 48,5 49,8 49,8 

*varav pensionärsförbund 1 815 1 815 1,5 1,8 1,8 

*varav ungdomsförbund 22 645 22 645 21,6 22,6 22,6 

*varav idrottsförbund 26 360 26 360 25,4 25,4 25,4 

Kostnader 50 820 50 820 48,5 49,8 49,8 

Lämnade bidrag 50 820 50 820 48,5 49,8 49,8 

Resultat 0 0 0 0 0 
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4.5 Stöd till folkbildning 

Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför 

länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Under 2018 

avser kulturnämnden påbörja en översyn av stödet till studieförbunden, i 

syfte att säkra stödgivningens relevans och aktualitet. 

4.5.1 Stöd till studieförbunden 

Landstinget stödjer studieförbundens distriktsorganisationer i länet. För 

2018 uppgår anslaget till 35,1 mkr och av dessa avsätts 2 mkr till 

studieförbundens kulturprogram. Varje berättigat studieförbund har ett 

grundstöd om 150 tkr. Därefter beräknas stödet utifrån antalet genomförda 

statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar/kulturprogram som 

inrapporterats till Folkbildningsrådet. Fördelningen för 2018 års stöd 

baseras på genomförd verksamhet 2016.  

4.5.2 Stöd till folkhögskoleutbildningen 

Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av 

folkhögskoleverksamheten i landet. Landstingsbidraget till 

rörelsefolkhögskolor uppgår till 42,8 mkr 2018, en ökning med 297 tkr i 

förhållande till 2017. Utöver detta tillkommer statsbidrag för utebliven 

moms med 2,7 mkr. 2017 uppgick ersättningen per genomförd 

deltagarvecka till 327,55 kr för skolorna i Stockholms län.  

Kulturnämnden stödjer samtliga av länets 28 folkhögskolor. Det är 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) som beräknar stödet 

till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell (den s.k. 

Stockholmsmodellen). Bidragstaket konstrueras som ett medelvärde av de 

två senaste årens godkända verksamhet för respektive skola. Den ersättning 

som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar mellan åren 

beroende på hur många veckor skolorna slutligen genomför i förhållande 

till det givna anslaget. Ett preliminärt bidragsbelopp per deltagarvecka fås 

genom att det totala bidraget från landstinget divideras med summan av 

skolornas bidragstak enligt ovan. Den preliminära bidragsfördelningen 

baseras på medelvärdet av föregående års verksamhet med beaktande av 

bidragstaket. 

4.5.3 Interkommunal ersättning 

Landstingen betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på 

folkhögskolor i andra län. För 2018 uppgår budgeten till 14,9 mkr, en 

ökning med 800 tkr jämfört med 2017. Den interkommunala ersättningen 

för studerande från Stockholms län till rörelsefolkhögskolor utanför 

Stockholms län uppgår sedan ett antal år tillbaka till 332 kr per 

deltagarvecka. För 2017 var det rekommenderade schablonbeloppet 390 kr 
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per deltagarvecka. I det interkommunala bidraget finns inget tak för 

kostnaderna på samma sätt som för stödet till rörelsefolkhögskolorna. SKL 

går årligen ut till landstingen och regionerna med rekommendationer om 

att tillämpa ett schablonbelopp per deltagarvecka för kurser vid 

folkhögskolor utanför det egna landstinget/regionen.. Det landsting eller 

den region där deltagaren är folkbokförd den dagen kursen startar har 

betalningsansvar för hela studietiden.  

Tabell: Intäkter och kostnader, Stöd till folkbildning 

Budget Budget Plan -19 Plan- 20 Plan- 21 

2017 tkr 2018 tkr mkr mkr mkr 

Intäkter 94 417 95 525 90,8 91,2 91,2 

Verksamhetsanslag* 91 717 92 810 90,8 91,2 91,2 

*varav studieförbund 35 141 35 141 33,1 33,1 33,1 

*varav RIO-folkhögskolor 42 507 42 800 42,8 43,0 43,0 

*varav interkommunal ersättn. 14 069 14 869 14,9 14,9 14,9 

Statsbidrag 6 %** 2 700 2 715 2,8 2,9 2,9 

** endast RIO-folkhögskolor 

Kostnader 94 417 95 525 90,8 91,2 91,2 

Lämnade bidrag 94 417 95 525 90,8 91,2 91,2 

Resultat 0 0 0 0 0 

4.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg 
Landstingets kulturverksamhet i vård och omsorg fortsätter att utvecklas 

mot att bli ett ledande kompetenscentrum för kultur inom vård- och 

äldreomsorg i hela länet. Genom aktiviteter och konstnärlig gestaltning kan 

kulturen vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen. Det 

pågående uppbyggnadsarbetet visar att insatser av detta 

kompetenscentrum bland annat bör inriktas på att främja uppbyggnad av 

strukturerade arbetssätt med kultur. Det kan bilda en grund för en hållbar 

integrering av kultur inom vården och äldreomsorgen. Parallellt bör former 

för kompetensutveckling av vårdpersonal tas fram, kunskapshöjande 

seminarier genomföras samt goda exempel och forskning ges fortsatt 

spridning. 

Det är angeläget att kulturnämndens arbete med kultur och hälsa i vård och 

omsorg får en bred och strategisk spridning inom hälso- och sjukvården. 

För att stärka detta arbete omfördelas även 2018 3,8 mkr till hälso- och 
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sjukvårdsnämnden. I enlighet med uppdrag till kulturnämnden kommer 

kulturförvaltningen - i dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen - att 

återkomma med ett förslag under 2018 på hur det fördjupade samarbetet 

ska utvecklas. 

Se tabell avsnitt 4.6.1 

4.6.1 Kulturutbud i vård och omsorg 

Anslaget för kultur i vården finansierar eller medfinansierar kulturutövares 

framträdanden inom vården och äldreomsorgen samt projekt av mer 

omfattande och långsiktig pedagogisk karaktär. Dessa projektet riktas 

främst till barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom 

landstingets vårdinstitutioner. För 2018 omfördelas 3,5 mkr till 

verksamhetsområdet i syfte att möjliggöra en prioritering på barn och unga. 

Tabell: Intäkter och kostnader, kultur för hälsa och i vården 

Budget Budget Plan -19 Plan- 20 Plan- 21 

2017 tkr 2018 tkr mkr mkr mkr 

Intäkter 16 140 22 440 21,8 22,0 22,0 

Verksamhetsanslag 14 240 17 740 17,1 17,3 17,3 

*varav ersättningar artister 10 900 11 400 

*varav projektstöd kiv 1 600 3 100 

*varav STIM 1 140 1 140 

Övriga intäkter 1900 4700 4,7 4,7 4,7 

Kostnader 16 140 22 440 21,8 22,0 22,0 

Resultat 0 0 0 0 0 

4.7 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader 
Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets 

personal, driftskostnader för kontoret såsom lokalhyra och IT samt 

kostnader för förtroendevalda. Verksamhetsanslaget till Förvaltningskontor 

och gemensamma kostnader uppgår till cirka 37 mkr, vilket är en ökning 

med drygt 2 mkr i förhållande till budget 2017 som främst beror på ökade 

lokalkostnader. Intäkterna minskar med 3,3 mkr, vilket huvudsakligen 

beror på att kostnaderna och intäkterna för kompetenscentrum för kultur 

och hälsa förs över till verksamhetsområde Kultur och hälsa i vård och 

omsorg. Övriga intäkter om cirka 2,8 mkr utgörs bland annat av 

vidaredebiterade lönekostnader. 
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Tabell: Intäkter och kostnader, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader 

Budget Budget Plan -19 Plan- 20 Plan- 21 

2017 tkr 2018 tkr mkr mkr mkr 

Intäkter 40 000 39 125 35,7 36,3 36,8 

Verksamhetsanslag 34 960 37 375 35,7 36,3 36,8 

Övriga intäkter 5 040 1 750 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 40 000 39 125 35,7 36,3 36,8 

Resultat 0 0 0 0 0 

5. Personal och utbildning

5.1.1 Kompetensförsörjning och utbildning  

Kulturnämnden har huvudansvaret för kompetensutveckling inom sin 

verksamhet. Förvaltningen fortsätter att under 2018 regelbundet samla 

hela personalen till förvaltningsövergripande möten, där syftet är bidra till 

kompetensutvecklingen genom erfarenhetsutbyte, externa och interna 

föreläsare med relevans för förvaltningens arbetssätt samt 

kunskapsförmedling i seminarieform.   

Kulturförvaltningen arbetar med lönebildning i ett strategiskt perspektiv 

där medarbetarnas insatser, kompetens och resultat kopplas till 

löneutvecklingen.  

5.1.2 Systematisk kompetensplanering 

Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig  

arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. En 

systematisk kompetensplanering säkrar kompetensförsörjningen.  

5.1.3 Attraktiv arbetsgivare 

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden är viktiga faktorer för att  

kulturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen 

genomför systematiska arbetsmiljöronder och årliga medarbetarenkäter. 

Sjukfrånvaro och dess orsaker följs upp tertialvis och arbetslivsinriktad 

rehabilitering vidareutvecklas. Förvaltningen ska också fortsätta arbetet 

med att utveckla former för IT-arbetsmiljön. För att medarbetarna ska 

känna sig trygga på sin arbetsplats råder nolltolerans mot hot och våld 

gentemot landstingets medarbetare. 
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5.1.4 Jämställdhet och mångfald 

Likvärdiga möjligheter för män och kvinnor ska vara en självklarhet för 

arbetstagare inom kulturförvaltningen. Förvaltningen bedriver ett 

målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av 

diskriminering och kränkande särbehandling. Arbetet med jämställdhet och 

mångfald sker enligt framtagen jämställdhets- och mångfaldsplan 2018-

2021. Kulturförvaltningen har som mål att alla chefer och medarbetare 

genomgår de webbaserade utbildningarna som landstinget erbjuder. 

5.1.5 Mål- och resultatorienterade chefer 

Mål- och resultatorienterade chefer skapar förutsättningar för ett bra 

arbetsklimat och en styrning som överensstämmer med landstingets mål. 

Förvaltningens chefer ska delta i chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

som har sin utgångspunkt i SLL:s personalpolicy, SLL:s ledarkriterier samt 

SLL:s rollbeskrivning för chefer. Förvaltningens chefer ska också erbjudas 

individuella program för chefscoaching liksom ges möjlighet att delta i 

mentor- och adeptprogram samt genomgå UGL (utveckling grupp-ledare). 

5.1.6 Förbättrad arbetsorganisation 

Arbetsorganisationen ska utvecklas genom skickliga chefer och ledare, 

uppgiftsväxling, teamarbete och interprofessionellt arbetssätt. Kultur-

förvaltningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter, där arbetsgivaren 

ansvarar för att arbetsmetoder, bemanning, kompetens och socialt stöd från 

chefer och kolleger anpassas utifrån kraven i arbetet. Arbetstiderna förläggs 

på ett hälsosamt och hållbart sätt. Chefer ska ha kunskap om på vilket sätt 

ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling kan förebyggas. 

6. Verksamhetsstöd

6.1 Miljö 
Landstingets vision för miljöarbetet är En förebild för framtiden. Med 

ansvar för framtiden driver Stockholms läns landsting ett innovativt 

miljöarbete som förbättrar och inspirerar. Grunden för verksamheterna vid 

kulturförvaltningen är att följa Miljöprogram 2017-2021.  

Kulturförvaltningen inklusive Film Stockholm är certifierad enligt ISO 

14001 och ingår i det gemensamma miljöledningssystemet. 

Kulturförvaltningens lokala miljömål och de gemensamma miljömålen för 

Stockholm läns landsting ligger till grund för förvaltningens rutiner som 

avser bland annat ekonomisk stödgivning, beställning av konstnärlig 

gestaltning och inköp av kemiska produkter. Elförbrukningen, mätt i 

kilowattimmar per anställd, ska minska med tio procent. För att minska 

resandet i samband med möten ska digitala verktyg användas i allt större 
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utsträckning. Användningen av Skype ska öka och därmed möjliggöra 

möten med flera deltagare utan resor till en specifik plats.  

Kulturförvaltningen anlitar konstkonsulter med uppdrag att arbeta med 

den offentliga gestaltningen. Kulturförvaltningen ska därför arrangera två 

utbildningstillfällen under 2018. Alla konstnärer med gestaltningsuppdrag 

har förbundit sig att använda material samt hantera farliga ämnen och 

restprodukter så miljöanpassat som möjligt.  

6.2 Social hållbarhet 
Alla landstingsfinansierade verksamheter i Stockholms län ska bedrivas så 

att invånarna behandlas och bemöts likvärdigt och individuellt samt att 

ingen diskrimineras.  

6.2.1 Nationella minoriteter och rätten att använda 

minoritetsspråk 

Kulturförvaltningen samarbetar med landstingsstyrelsens samordnare för 

nationella minoriteter och nämnden beaktar nationella minoriteter rätt till 

egna uttryck i sin bidragsgivning.  

6.2.2 Arbetet med Barnkonventionen  

Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen för kulturpolitiken. En 

övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamheter för barn 

och unga 

6.2.3 Folkhälsa 

Folkhälsopolicyn gäller åren 2017-2021 och har visionen att Stockholms 

läns landsting skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa 

för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete. Kulturförvaltningen påbörjade 

under 2017 tre projekt som knyter an till målet Minskad psykisk ohälsa och 

förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom. Dessa 

pågår och ska utvärderas under 2018.  

6.2.4 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Kulturnämnden ska leva upp till landstingsfullmäktiges intentioner om ett 

kulturliv som är tillgängligt för alla. För nämndens kulturstödsverksamhet 

handlar det i första hand om att harmonisera krav på tillgänglighet med 

statens tillgänglighetsmål. Majoriteten av de kulturorganisationer som 

kulturnämnden stödjer är inte institutioner, utan fristående 

kulturorganisationer där statliga regler bygger på att det ska göras en 

individuell bedömning om det är skäligt att ställa krav på tillgängligheten.  

6.2.5 Uppförandekod för leverantörer 

Kulturnämnden följer Stockholms läns landstings uppförandekod för 

leverantörer.   
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6.3 Informationssäkerhet 
Målet för Stockholms läns landstings informationssäkerhetsarbete är att 

skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till 

skyddsvärde, risk och lagkrav. Under 2018 ska det systematiska arbetet 

med att höja informationssäkerheten fortsätta inom kulturförvaltningen.  

Det arbete som påbörjades under 2017 ska fortsätta och alla 

informationstillgångar ska kartläggas, klassificeras och tilldelas ett 

skyddsvärde. Informationstillgångar ska även genomgå en granskning i 

webbverktyget Compliance-portalen. Vidare ska arbetet med att införa 

ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) fortsätta. Införandet av 

LIS medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet 

tydliggörs för all verksamhet. 

6.4 Informationsförvaltning 
Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) är ett led i arbetet med 

att säkra processer för informationshantering. De nya principerna innebär 

att redovisningsplaner upprättas, där myndigheternas processer och de 

dokument som är kopplade till processerna beskrivs. Arbetet inleddes på 

kulturförvaltningen i projektform 2016 och fortsätter 2017-2018.  

6.5 Säkerhet och krisberedskap 
Säkerhet och krisberedskap är integrerade områden i både det strategiska 

och operativa arbetet inom kulturnämnden, som följer Riktlinjer för 

säkerhet samt Plan för krisberedskap för Stockholms läns landsting. Det 

innefattar också att implementera de rutiner, metoder och verktyg som 

ingår i kulturnämndens krisplan samt kontinuitetsplan, som togs fram 

under 2017 i samband med en risk och sårbarhetsanalys. Krisplanen och 

kontinuitetsplanen ska enligt riktlinjer från SLL Säkerhet revideras årligen, 

vilket sker under 2018.  

6.6 IT och digitalisering 
Landstingets medarbetare ska ha tillgång till en digital arbetsmiljö som 

bidrar till en säker och effektiv verksamhet samt att det ska vara enkelt och 

säkert att utbyta information mellan organisationer inom och utom den 

offentliga sektorn. Kulturförvaltningen ska bland annat prioritera 

Playtjänsten för kultur på Nya Karolinska Solna. Vidare underlätta för 

ungas kulturella delaktighet på nya plattformar. Den pedagogiska 

plattformen på Nya Karolinska Solna ska nås via besökarnas egna mobiler 

eller surfplattor. Arbete med VR i vården ska utvecklas, i synnerhet för 

fobiträning, i samarbete med KTH, KI och Gustavsbergs vårdcentral. 

Digitalisering av utbudet för Kultur i vården ska utvecklas i syfte att 

vårdaktörer får en smidigare tillgång till kulturutbudet. 
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6.7 Antikorruption 
Kulturnämnden följer Stockholms läns landstings riktlinjer för anti-

korruption och representation. Jäv faller normalt också under begreppet 

korruption. Reglerna om jäv för anställda och förtroendevalda inom 

landstinget följer av förvaltningslagen och kommunallagen. De talar om när 

en anställd eller förtroendevald har ett sådant intresse i ett ärende att hans 

eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas.  

7. Övrigt
Denna budget för 2018 och planår 2019–2021 nämndbehandlats 2017-10-

25. 

Eva Bergquist 

förvaltningschef 

Bilagor: Internkontrollplan 2018 
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Internkontrollplan för kulturförvaltningen med riskbedömning och ej åtgärdad status

Status Trend/åtgärd Kommentar

 
Uppföljning av status sker vid delårsrapport  och 
årsbokslut

 
 

Ekonomi Konstenheten
Tillsyn och förvaltning av 
landstingets konstbestånd

Brist av tillsyn och förvaltning av konstbeståndet. Risk att LF:s 
inventeringsbeslut inte fullföljs

Förlust av ekonomiska och 
konst/kulturhistoria värden

2 4 8
Begränsa: Fler informationsinsatser på 
förvaltningar och bolag. Fortsatt utveckling av 
Art Medica

Löpande påminnelser och dialog med 
förvaltningar och bolag.

Löpande Chef för konstenheten 
Orange


Grön

Inventeringstakten har ökat under 2017. 

Ekonomi Konstenheten
Evakuering/förvaltning av konst i 
ny- och ombyggandsprojekt och 
äldre fastigheter

Brister i kontroll av konstinnehav. Konst kan skadas eller förloras. 
Förlust av ekonomiska och 
konst/kulturhistoria värden

3 4 12
Begränsa: Tydliggöra risker för intressenter. 
Planera evakueringar med beställare. Ev. 
utöka antalet förråd och personella resurser.

Löpande samtal med parter. Arbeta för bättre 
insyn i evakueringsplaner. Vid behov 
konsultera specialister

Vid behov Chef för konstenheten 
Grön


Orange

Förrådsytan utökad hösten 2017. 

Konstverksamhet Konstenheten
Utföra beställda 
gestaltningsuppdrag

Konstenheten hinner inte leverera konst i takt med beställarnas tidsplan Att procentregeln inte efterlevs 3 4 12 Begränsa:Öka bemanningen tillfälligt Uppföljning av status av beställda projekt Vid behov Chef för konstenheten 
Orange


Orange

Ny projektledare anställd hösten 2017.

Säkerhetsarbete
Administration och 
kommunikation

Skalskydd Att obehöriga får tillgång till lokaler Stölder, hot och våld 2 2 4 Begränsa: löpande utbildning och information
Information till nyanställda vid 
introduktionsutbildning, regelbunden 
information på intranätet

Löpande Säkerhets-samordnare 
Grön


Orange

Miljö
Administration och 
kommunikation

Miljöarbete Brister i måluppfyllelse och av miljömål samt att arbeta efter miljörutinerna
Att kulturförvaltningen inte uppfyller 
2018 års lokala miljömål 

2 2 4 Begränsa: löpande utbildning och information

Information till nyanställda vid 
introduktionsutbildning, regelbunden 
information på intranätet samt information på 
arbetsplatsträffar

Löpande Miljösamordnare 
Orange


Orange

Informationsstyrning
Administration och 
kommunikation

Informationsstyrning Att kunskap och riktlinjer om hur information ska hanteras saknas 
Att förvaltningen inte uppfyller krav på 
god offentlighetsstruktur

3 2 6
Begränsa: fortsatt utbildning, bevakning av 
god offentlighetsstruktur. 

Se till att gällande styrdokument föjs, att 
hanteringsansvisningar finns lättillgängliga 
samt att nyanställda utbildas enligt 
introduktionsplanen

Löpande 
Arkivansvarig och 
arkivredogörare


Orange


Orange

Systemförvaltning
Administration och 
kommunikation

Informationssäkerhet Brist i dokumentation av systemen Osäker informationshantering 1 2 2 Acceptera: Uppdatera systembeskrivningarna
Kontrollera att systembeskrivningarna är 
uppdaterade.

Löpande Systemförvaltare 
Orange


Orange

Ska vara genomfört 2017

Ekonomiadmini-strativa 
rutiner

Administration och 
kommunikation

Osäker informations-hantering, 
brister i myndighetsutövning

Ekonomiadministrativa rutiner
Osäker informationshantering och 
myndighetsutövning

2 1 2
Begränsa: utbildning av anställda/enheter. 
Kartlägga behov av att ersätta manuell 
hantering med digital.

Regelbunden uppföljning av handlingsplan. Löpande Administrativ chef 
Orange


Orange

Informationssäkerhet
Administration och 
kommunikation

Lokal handlingsplan
Osäker informationshantering och säkerhetskultur, ineffektiv 
incidenthantering

Bristande informationssäkerhet 2 2 4
Begränsa: ta fram lokal handlingsplan och 
regelbundet följa upp denna

 Lokal handlingsplan tas fram Löpande
Informationssäkerhetsam

ordnare


Orange


Orange
Handlingsplan klar 2017

Informationsstyrning
Administration och 
kommunikation

Informationsstyrning
Riktlinjer för och kunskap om hur information ska hanteras saknas i viss 
mån

Avsaknad av krav på god 
offentlighetsstruktur

3 2 6

Begränsa: utbildning och 
informationsspridning. Bevakning av att god 
offentlighetsstruktur finns med i arbetet med 
alla rutiner.

Se till att styrdokument följs, introducera 
samtliga nyanställda, se till att 
hanteringsbeskrivningar finns lättillgängliga.

Löpande
Arkivansvarig och 
arkivredogörare


Orange


Orange

Arbetet pågår kontinuerligt och ledningsgruppen 
informeras löpande.

Ledningssystem för 
informationssäkerhet 
(LIS)

Administration och 
kommunikation

Informationssäkerhet
Osäker informationshantering och säkerhetskultur, ineffektiv 
incidenthantering

Bristande informationssäkerhet 2 2 4 Begränsa: införande av LIS Uppföljning av status på beslut Vid behov
Informationssäkerhet 

samordnare


Orange


Orange
LIS införs 2018

Projektutvärdering Film Stockholm Uppföljning av rutiner Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt
Oaktsamhet med offentliga medel vid 
beviljat stöd. Projekt får annan 
utformning än vad stöd utbetalats för.

2 3 6
Begränsa: se till att dokumenterade rutiner 
som möter uppsatta mål för uppföljning finns 
lättillgängliga. 

Regelbunden uppföljning av rutiner Löpande Chef Film Stockholm 
Orange


Orange

Redovisning och 
uppföljning av stöd

Kultur och föreningsstöd Uppföljning av rutiner
Uppföljning och utvärdering av utbetalda stöd. Säkerställa att medel går till 
stöd i budgeterad omfattning  

Oaktsamhet med offentliga medel vid 
beviljat stöd. Projekt får annan 
utformning än vad stöd utbetalats för.

2 4 8
Begränsa: se till att dokumenterade rutiner 
finns lättillgängliga. 

Regelbunden uppföljning av rutiner Löpande
Chef kultur och 
föreningsstöd


Orange


Orange

Utbetalning av stöd Kultur och föreningsstöd Uppföljning av rutiner Enheten ska ha en väl fungerande rutin vid utbetalning av stöd.
Felaktiga utbetalningar och bristande 
budgetuppföljningar

2 4 8
Begränsa: se till att dokumenterade rutiner 
för uppföljning finns lättillgängliga. 

Regelbunden uppföljning av rutiner Löpande
Chef kultur och 
föreningsstöd


Orange


Orange

Utvidgat uppdrag för 
kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen
Ytterligare två 
länskulturfunktioner ingår i 
kulturförvaltningen

Att planerade positiva effekter av sammanslagningen inte uppnås
Bristande kapacitet att omhänderta 
processen

3 3 9
Begränsa: informationsspridning, upprätta 
introduktionsplaner, regelbunden uppföljning 
av arbetsmiljöfrågor

Regelbunden utvärdering av uppdraget Löpande Förvaltningschef 
Orange


Orange

Effektivare landsting
Administration och 
kommunikation

Förnyelse- och utvecklingsarbete
Förvaltningens medverkan och bidrag i SLL:s arbete med att frigöra resurser 
till kärnverksamheterna

Bristande prövning vid inköp av 
konsulter samt nyanställningar

3 3 9
Begränsa: se till att samtliga verksamheter 
följer regelverket kring 
konsultinköp/nyanställningar

Samtliga konsultinköp och nyanställningar ska 
prövas

Löpande Administrativ chef 
Orange


Orange

Riskägare/
ansvarigRiskområde Verksamhet Riskbeskrivning Konsekvens

Sannolikhet 
(1-4)

Konsekvens 
(1-4)Rubrik FrekvensKontrollmoment 

Riskbedömning 
(Sannolikhet x 
Konsekvens)

Åtgärd
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