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Verksamhetsbeställning till Scenkonst Öst AB för år 2019
Period
Scenkonst Öst AB och Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun
har gjort följande överenskommelse om verksamhetens utvecklingssatsningar 2019.
Insatserna och prioriteringarna relaterar till Östergötlands fyråriga kulturplan (2016-2019),
vilket innebär att arbetsprocessen med insatserna och prioriteringarna ska påbörjas under
det första året och ske parallellt med det långsiktiga uppdraget.
För konsertverksamheten:
Stödja konstnärlig utveckling och korsbefruktande samarbeten



Utveckla konsertformerna genom till exempel samverkan med andra aktörer
och konstområden.
Främja nationella och internationella samarbeten genom exempelvis
beställningsverk.

Breddat deltagande och ökad spridning



Utveckla samarbetet med Östergötlands kultur- och musikskolor.
Bedriva utvecklingsarbete för att nå en ny publik.

Demokrati och delaktighet


Utveckla formerna runt föreställningar och repertoarläggning –
introduktioner, publika samtal, öppna repetitioner mm.

För teaterverksamheten:
Stödja konstnärlig utveckling och korsbefruktande samarbeten





Bedriva utvecklingsarbete rörande olika scenkonstnärliga uttryck.
Utveckla internationella samarbeten inom hela verksamheten.
Stödja barn och ungas talangutveckling inom scenkonst.
Stödja och medverka i regionala satsningar på cirkus och dans.

Breddat deltagande och ökad spridning





Söka nya spelplatser med fokus på teater i mindre format.
Stödja och medverka i regionala satsningar inom kultur i äldreomsorg.
Stödja och medverka i regionala satsningar och samarbeten angående
arrangörsfrågor.
Bedriva utvecklingsarbete för att nå ny publik.

Demokrati och delaktighet



Genomföra aktiviteter och samarbeten med andra institutioner och
civilsamhället runt aktuella samhällsfrågor.
Utveckla formerna runt föreställningar och repertoarläggning –
introduktioner, publika samtal, öppna repetitioner mm.
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Digitalisering
Arbeta med olika former av digitaliseringsprocesser enligt beskrivning i Treårsplan för
Scenkonst Öst AB 2018-2020.
Årlig uppföljning
Som ett underlag till ägarnas årsredovisningar ska bolaget senast den 15 februari lämna en
kortfattad rapport om föregående års viktigaste aktiviter och resultat.
Därutöver ska bolagets verksamhetsberättelse samt verksamheternas kvantitativa och
kvalitativa resultatmått för föregående år inlämnas enligt Region Östergötland instruktioner.
Bolaget ska årligen redovisa resultatmått och nyckeltal relaterade till
kultursamverkansmodellen. Bolaget ska också ta fram underlag som behövs för den
kvalitativa rapport som Region Östergötland lämnar till Statens Kulturråd i maj varje år för
de regionala kulturverksamheter som får ekonomiska medel från kultursamverkansmodellen.
Årlig dialog
•



•

I april sker dialog mellan ägarna kring uppdragsavtalet och budget utifrån det
underlag som verksamheten lämnat i mars.
Under perioden sep-dec sker en muntlig avstämning med bolagets verksamheter hur
man ligger till kring både det långsiktiga uppdraget och de insatser som omnämns i
verksamhetsbeställningen. Denna dialog rör enbart tjänstemannanivå från ägarna
och verksamheten.
I oktober sker ägaröverläggningar som rör ägardirektiv och andra ägarfrågor.

Finansiering
För att finansiera denna verksamhetsbeställning anslår Region Östergötland för år 2019 ett
belopp baserat på 2018 års anslag inklusive avtalad indexuppräkning med 2,7 procent.
Om verksamheten inte kan verkställa uppdraget, och inte för dialog med Region
Östergötland om detta, kan verksamheten bli återbetalningsskyldig.
• Under perioden sep-dec sker en muntlig avstämning med bolagets verksamheter hur man
ligger till kring både det långsiktiga uppdraget och de insatser som omnämns i
verksamhetsbeställningen. Denna dialog rör enbart tjänstemannanivå från ägarna och
verksamheten.
• I oktober sker ägaröverläggningar som rör ägardirektiv och andra ägarfrågor.

Utvärdering
Region Östergötland har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar eller hela
verksamheten som uppdraget berör. Bolaget ska i så fall bidra med att ta fram relevanta
uppgifter.
Övrigt
Det treåriga uppdraget förlängs med ytterligare ett år, dvs uppdraget gäller för perioden
2016-2019. Under det tredje året i det långsiktiga uppdraget har bolaget kompletterat den
årliga kvalitativa och kvantitativa redovisningen med en rapport om hur det långsiktiga
uppdraget för perioden 2016-2018 har uppfyllts enligt Region Östergötlands önskemål.
En publikundersökning ska göras vid minst ett tillfälle under tre år.
I det regionala uppdraget ingår att medverka i sammanhang som är kopplade till
samverkansmodellen liksom att bistå med underlag till kulturplan, sakkunskap vid
utredningar etc.
För att kommunicera uppdragen och uppdragsrelaterade dokument kommer dessa att
publiceras på Region Östergötlands webbsida.

