
1 

 

 
 

KULTURNÄMNDENS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för verksamhetsåret 2021 
  



2 

 

Innehållsförteckning 
 
Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021 ................................................................. 3 

Förord ....................................................................................................................................................... 4 

Inledning .................................................................................................................................................. 5 

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler........................................................................................ 6 

Tvärsektoriell samverkan i Region Skåne ............................................................................................ 6 

Dialog och samverkan med kommunerna ............................................................................................ 8 

Kultur och hälsa ................................................................................................................................... 9 

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet ...................................................................................... 10 

Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 ........................................................................................ 10 

Regional biblioteksverksamhet .......................................................................................................... 11 

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne .............................................................................. 13 

Digital kompetens .............................................................................................................................. 13 

Digital kompetens och funktionsvariationer ...................................................................................... 14 

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet .................................................... 14 

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi ....................................................................................... 19 

Miljöredovisning .................................................................................................................................... 20 

Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet ............................................................................................. 21 

Intern kontroll ......................................................................................................................................... 22 

 
 

 

 

  



3 

 

Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021 
 
Från 2021 har Region Skånes vision och övergripande mål reviderats (enligt beslutad 
Verksamhetsplan och budget 2021-23, regionfullmäktiges beslut 2-3 nov 2020). Visionen, 
som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är Framtidstro och livskvalitet. 
Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är 
medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de 
gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i 
allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med. 
 

 
 

Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, 
patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl. 
 
Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på 
våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar. 
 
Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, 
hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne. 
 
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, 
utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter 
 
Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi 
som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten. 
 

  

https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Publikationer/politik-organisation/budget-2021/
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Förord  
 
 

Coronapandemin har fortsatt att påverka oss alla och hela samhället på olika sätt, inte minst 

har stora delar av kulturlivet drabbats och vi vet ännu inte vilka konsekvenserna blir på längre 

sikt. Många olika insatser har krävts nationellt, regionalt och lokalt för att värna den kulturella 

infrastrukturen och stötta kulturlivet. Samtidigt som vi alla arbetar för att på bästa sätt hantera 

situationen är det också viktigt att blicka framåt och tillsammans – kommuner, kulturaktörer, 

statliga och regionala företrädare – fortsätta det långsiktiga arbetet med att värna och stärka 

kulturen. Att värna om den kulturella infrastrukturen och sätta fokus på de långsiktiga 

förutsättningarna för kultursektorn har därför varit en de viktigaste uppgifterna under 2021. 

 

Men pandemin har inte bara inneburit inställda konserter, föreställningar, utställningar och 

andra arrangemang. De digitala omställningar som gjorts har också gett möjligheter att 

upprätthålla delar av verksamheterna, publikkontakten och det pedagogiska arbetet. Nya 

format och metoder har tagits fram, kunskaper och erfarenheter som nu behöver 

vidareutvecklas, delas och spridas. Genom en fortsatt satsning på den digitala utvecklingen 

ges möjligheter till nya konstnärliga uttrycks- och berättarformer, ett breddat utbud och att nå 

nya grupper.  

 

Under 2021 har vi gått in i en ny kulturplaneperiod. Kulturpolitiken ska fokusera på fem 

tvärgående utvecklingsområden vilket både kräver ett nytt förhållningssätt och arbetssätt.  

 

Magnus Lunderquist Gitte Wille 

Ordförande  Kulturchef 
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Inledning  
Kulturnämndens uppdrag är att bedriva en kulturpolitik som tar sin utgångspunkt i Regional 

kulturplan för Skåne 2021–2024. Målet för kulturnämnden är att kulturen ska vara tillgänglig 

för så många som möjligt och att Skånes invånare ska ha tillgång till ett kulturutbud med stor 

mångfald, innehållande både bredd och spets och som präglas av kvalitet och nytänkande. 

Barns och ungas tillgång till konst och kultur är särskilt prioriterat 

 

Under 2021 har det dock varit en fortsatt mycket speciell situation med pandemi som drabbat 

hela samhället på olika sätt och som inte minst påverkat kulturlivet. Kulturnämnd och 

kulturförvaltning är strategiska utvecklingsaktörer som bedriver verksamhet i bred samverkan 

med andra aktörer. Samarbete och genomförande har därför också avhängigt andra parters 

behov av omprioriteringar och omställningar på grund av pandemin. Bedömningen är dock att 

inriktningen i kulturnämndens verksamhetsplan har kunnat följas, med i vissa fall justerade 

tidplaner, smärre anpassning av former eller aktiviteter. Beviljade projekt har också getts 

möjlighet till förlängd projekttid och uppskov med redovisningar. Större avvikelser i 

förhållande till den strategiska inriktning och målsättning som anges i kulturnämndens 

verksamhetsplan för 2021 har däremot inte identifierats.    

 

Mer än 90 procent av nämndens budget har 2021 gått som stöd till kulturverksamheter. 

Merparten av de kulturverksamheter som fått stöd bedriver publik verksamhet och har därför 

påverkats direkt av de restriktioner som gällt för offentliga sammankomster, begränsningar 

som också varierat under året. Kulturverksamheterna har gjort många omställningar för att  

kunna bedriva verksamhet och för att skapa förutsättningar och beredskap för en nystart. 

Det är därför hos kulturverksamheterna som de stora avvikelserna hanterats.  

 

Kulturförvaltningen har kontinuerligt följt situationen för kultursektorn, med regelbundna 

återkopplingar till nämnden. Under året hade förvaltningen möten med samtliga verksamheter 

med verksamhetsstöd för ordinarie uppföljning av det föregående verksamhetsåret. Mötena 

genomfördes digitalt och ytterligare en punkt var avstämning av aktuell situation utifrån 

pandemin. En särskild uppföljning gjordes också när krav på vaccinpass infördes, för att 

stämma av med kulturverksamheter vad restriktionen innebar för verksamheten. Detta 

återrapporterades till nämnden. På årets sista sammanträde redovisades också en 

sammanställning av pandemins återverkningar på kulturaktörer med slutsatser inför nystart 

och utveckling. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2021 har i övrigt fokus de på områden som kulturnämnden enligt 

anvisningar ålagts att redogöra för.  

 

Året som gått – viktiga händelser 
 

Situationen med covid-19: 

• Dialog med kulturministern tillsammans med politiska företrädare för andra regioner 

om effekterna av pandemin och nystart för kulturlivet. 

• Fördelning av regionalt extra krisstöd till 199 kulturaktörer med prioritering på mindre 

enskilda aktörer, organisationer och egenföretagare.  

• Fördelning av tillfälligt, statligt verksamhetsbidrag i juni och i december till regional 

kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen för förstärkning utifrån 

prognosticerade underskott, kostnader för framflyttade eller inställda arrangemang, 

insatser inför nystart och för stärkt samarbetet med det fria kulturlivet. 

• Kulturpolitiska överläggningar med kommuner om hur pandemin drabbat kulturlivet 

och beredskap och behov inför nystart. 
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Andra viktiga händelser: 

• Kick-off för ny kulturplan med drygt 450 deltagare från kulturliv och kommuner  

• Omdisponering inom ramen för budgeten med förstärkning för projektstöd. 

• Fördelning av utvecklingsstöd och produktionsstöd till 102 projekt inom bild och 

form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik och teater med en stor bredd av 

olika konstnärliga uttryck, målgrupper och samarbeten. 

• Stöd till projektet Livräddare – Wanås Konst litteratur för att stärka närvaro av och 

intresse för litteratur, läsande och berättelser samt utveckla Wanås Konst till en 

mötesplats för konst och litteratur. 

• Stöd till litterära residensverksamheten Hedlandet Fas II. 

• Ny fördelningsmodell för regionalt verksamhetsstöd till studieförbunden i Skåne. 

• Dialog med kulturministern tillsammans med politiska företrädare för andra regioner 

om nationellt kunskapscentrum för rättighetsbaserat inkluderande kulturliv och 

nationalscen för den samtida dansen. 

• Nationell dialog med kulturministern om förstärkning av kultursamverkansmodellen 

och produktionsincitament för film 
 

 

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler 
 

Tvärsektoriell samverkan i Region Skåne  
Genom tvärsektoriell samverkan strategiskt och finansiellt mellan Region Skånes nämnder 

och förvaltningar stärks möjligheterna för Skånes invånare att få tillgång till ett rikt kulturliv i 

hela Skåne. Verktyg för att nå de kulturpolitiska målen finns inom flera politikområden. För 

att dra nytta av kulturens kraft i samhällsbygget behöver kulturen också ta plats i olika delar 

av samhällsplaneringen.  

 

Under året har den tvärsektoriell samverkan fortsatt och fördjupats. Vissa tidplaner har på 

grund av pandemin har fått justeras eller revideras, men utan avvikelser från strategisk 

inriktning och målsättning i kulturnämndens verksamhetsplan. Vikten av samverkan och 

samarbetet har däremot särskilt tydliggjorts.  

 

Som en särskild insats kan nämnas samverkan mellan olika verksamheter i Region Skåne för 

ökad vaccintäckning, med stöd till uppsökande kommunikation från aktörer som bibliotek, 

studieförbund och andra representanter för idéburen sektor.  

 
Insatser  
 

Regionplan och översiktsplaner  

Kulturnämnden bereddes möjligheter att i samrådsförfarandet inkomma med synpunkter på 

det förslag till Regionplan för Skåne 2022–2024 som tagits fram av regionala 

utvecklingsnämnden i dialog med kommuner och andra aktörer. Kulturförvaltningen deltog 

också i det förberedande arbetet och bidrog med underlag. Kulturnämnden poängterade vikten 

av att kulturen aktivt finns med som en kraft i samhällsbygget, med särskild betoning på 

kulturmiljön, arkitektur, form och designs betydelse för samhällsutvecklingen. Särskilt lyftes 

betydelsen av att Region Skånes kulturplan ska används som styrande dokument. 

Kulturnämndens synpunkter blev väl inarbetade i granskningshandlingen, varför ytterligare 

synpunkter inte var motiverade i denna fas av framtagandet av regionplan. 
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Kulturförvaltningen har även deltagit i arbetet med Region Skånes yttranden över kommunala 

översiktsplaner, med särskilt fokus på kulturmiljö och gestaltad livsmiljö. Arbetet har under 

året också inkluderat kommunala planprogram och skogsutredning.  

 

Strategi kultur och hälsa 

Kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att utveckla området kultur och 

hälsa. Arbetet styrs utifrån tvärpolitiska överläggningar mellan hälso- och sjukvårdsnämndens 

och kulturnämndens presidier.  

 

Förslag till ny strategi för kultur och hälsa har tagits fram i samarbete mellan 

kulturförvaltningen och avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning. En utvärdering av 

tidigare strategi visar på fortsatt utvecklingsbehov vad gäller kunskapsdelning,  

förankringsarbete, förebyggande hälsofrämjande arbete och tvärsektoriellt samarbete. I 

strategin har fyra insatsområden identifierats: (1) kunskapsdriven kultur och hälsa-

verksamhet, (2) kultur och hälsa etablerat, förankrat och finansierat inom Region Skåne, (3) 

kultur och hälsa-verksamhet i bred sektorsövergripande samverkan, samt (4) metodutveckling 

och ny praktik inom kultur och hälsa genom en mångfald av aktörer. Efter internremiss till 

sjukhusstyrelser och nämnder i Region Skåne tas beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden och 

kulturnämnden i början av 2022. 

 

Region Skånes konstsamling  

Konst i offentliga miljöer är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och genom inköp och 

uppdrag ska Region Skånes konstsamlingen också stimulera konstlivet. Konstsamling består 

av drygt 33 000 verk, varav 90 procent är utplacerade i de lokaler som Region Skåne förvaltar 

och bedriver verksamhet i. Den praktiska hanteringen av samlingen sköts av servicenämnden 

på uppdrag av kulturnämnden. De båda förvaltningarna har under året arbetat med översyn av 

överenskommelsen mellan förvaltningarna.  

 

Regionfullmäktige gav 2020 kulturnämnden i uppdrag att utreda hur konstsamlingen ska bli 

mer tillgänglig och ett avtal tecknades med Lunds universitet om en forskningsstudie. Studien 

ska dels ge en nulägesbild av förmedlingen i relation till regionalt och nationellt 

förmedlingsarbete av offentliga konstsamlingar, dels ge förslag på konstpedagogiska metoder, 

insatser och verktyg utifrån målgrupp och aktivitet. Studien sker i samverkan mellan 

universitetet, kulturförvaltning och Regionfastigheter genom Konstservice.  

  

Implementering av barnkonventionen  

FN:s barnkonvention är sedan 1 januari 2020 svensk lag och förra året antog också 

regionfullmäktige en koncerngemensam policy för barnets rättigheter. Representanter för 

kulturförvaltningen ingår i Region Skånes interna nätverk för kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte. Förvaltningen har deltagit i arbetet för att ta fram en koncerngemensam 

handlingsplan för implementering av barnkonventionen i Region Skånes verksamheter. För 

samordning svarar Koncernkontoret. 

 

Nationella minoriteter  

Kulturnämnden fortsätter att genom strategisk finansiering och kunskapsutveckling främja 

möjligheterna för de nationella minoriteterna att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur. 

I Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ställs numera tydliga krav på både 

regioner och kommuner att ta fram mål för minoritetsarbetet. Under året har 

kulturförvaltningen att bistått i arbete med att revidera den koncernövergripande 

handlingsplanen för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.  
 



8 

 

Dialog och samverkan med kommunerna  
Dialog och samarbete mellan Region Skåne och de skånska kommunerna är centratl för att ge 

alla invånare möjlighet att ta del av ett rikt konst- och kulturliv. I samverkan med 

kommunerna skapar Region Skåne förutsättningar för kulturlivet att bli en naturlig del av 

planering och samhällsutveckling. Samverkan och dialog med kommunerna har fortgått enligt 

plan och utan avvikelser. Mötesformerna har dock anpassats till rådande restriktion. 

Situationen med pandemin och nystart för kulturlivet också stått särskilt i fokus för dialog.  

 
Insatser 
 

Kulturpolitiska överläggningar  

De kulturpolitiska överläggningarna har under året kunnat genomföras som planerat. 

Deltagande fick ske digitalt, dock kunde överläggningarna i november genomföras med 

deltagande helt på plats.  

 

I maj bjöd kulturnämnden in till två tillfällen för överläggningar och representanter från 24 av 

Skånes kommuner deltog. Temat var hur pandemin drabbat kulturlivet i kommunerna och hur 

beredskapen och behoven ser ut inför en nystart. Myndigheten för Kulturanalys delrapport om 

översyn och kartläggning av pandemins effekter inom kulturområdet presenterades. 

Medverkade gjorde vidare representanter för tre kulturverksamheter som informerade om hur 

deras verksamheter kan bidra till att regionala medel kommer till användning i kommunerna. 

 

Kultur och hälsa var temat för höstens första överläggning. En genomgång gjordes av det 

aktuella forskningsläget och information gavs om arbetet med Region Skånes strategi för 

kultur och hälsa. Vidare fördes samtal mellan regionpolitiker med olika ansvarsområden. 

Företrädare för regionala kulturverksamheter deltog också i paneldiskussion. I 

överläggningarna var 23 kommuner representerade.  

 

Temat för årets sista överläggning var barns och ungas rätt till kultur, med bland annat 

presentation av Regional Kulturskola Skåne och Malmö stads utvecklingsarbete med barnrätt. 

Barn och unga fick också möjlighet att ge sin syn på vad kultur är för dem och vad de 

efterfrågar. Även representanter för kulturverksamheter som arbetar med barns och ungas rätt 

till kultur deltog. Av kommunerna var 17 stycken representerade vid överläggningarna. 

Antalet avanmälda deltagare uppgick dock till närmare 30 procent, vilket till stor del sannolikt 

beror på den rådande  pandemisituationen 

 

Politiska överläggningar med enskilda kommuner  

Kulturnämndens presidium har genomfört enskilda överläggningar med kommunerna Malmö, 

Helsingborg och Lund. Överläggningarna har bland annat berört gemensamt finansierade 

kulturinstitutioner och aktuella frågor som kulturprogram och kulturhuvudstadsansökningar. 
 

Projektstöd till kommunsamverkansprojekt  

Som en del i samverkan med och mellan kommuner har kulturnämnden utlyst projektstöd till 

kultursamverkansprojekt. Syftet är att stärka interkommunal samverkan och konstnärlig och 

kulturell lokal utveckling. Elskåpsgestaltning, cirkus som metod i skolan och kulturaktiviteter 

för personer med daglig verksamhet var några av de projektidéer som beviljades stöd. 

 

För kultursamverkansprojekt som beviljades stöd 2020 har flera uppskov getts för 

redovisning, då genomförandet av projekt har behövt justeras eller flyttas fram på grund av 

pandemin. Detta har också inneburit att analys och återrapportering till kulturnämnden fått 

senareläggas. 
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Kulturskolor  

Samarbete har etablerats med Regional kulturskola Skåne, kulturskolornas samordningsresurs 

i Skåne, vars uppgift är att utveckla samarbetet mellan kommunernas kulturskolor. För 

närvarande ingår 26 musik- och kulturskolor i samarbetet. I dialogen med kulturförvaltningen 

har bland annat lyfts ung delaktighet och KulturCrew som möte mellan det professionella 

kulturlivet och unga arrangörer. 

 

Kulturchefs- och bibliotekschefsmöte  

Möten med kommunernas kulturchefer och bibliotekschefer har genomförts som planerat. 

Temat för vårens kulturchefsmöte var den nya kulturplanen för Skåne och vad ett tvärgående 

utvecklingsarbete innebär för nätverkets samverkansformer och arbetssätt. Höstens första 

möte hade temat kultur och hälsa. En ytterligare programpunkt utgick från rapporten Så fri är 

konsten. Temat för oktober månads kulturchefsmöte var barn och ungas rätt till kultur och 

även kommunernas samordnare var inbjudna. Under året har mellan 16 och 21 kommuner 

varit representerade på kulturchefsmötena. Samtliga möten genomfördes digitalt. 

 

På vårens bibliotekschefsmöte diskuterats förslag till ny regional biblioteksplan som 

förberedelse inför remissrundan. Ett gemensamt möte för biblioteks- och kulturarvschefer 

hölls också med tema kultur för målgruppen äldre. På årets sista bibliotekschefsmöte deltog 

redaktörerna för boken Ledarskap satt i system - röster om vidgade perspektiv. Punkter var 

också den nya regionala biblioteksplanen samt kommande temasatsning. 

 
 

Kultur och hälsa 
Att främja möjligheten till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet är en viktig del i 

arbetet för en jämlik hälsa. Känsla av delaktighet och att kunna påverka sin tillvaro är 

betydelsefulla faktorer för individens hälsa och framtidstro. Satsningar som ger kultursektorn 

möjlighet att utvecklas är därför också en satsning på folkhälsa och social hållbarhet.  

 

Kulturlivets betydelse i det folkhälsoförebyggande arbetet har tydliggjorts under pandemin. 

Detta måste särskilt uppmärksammas när det gäller barns och ungas psykiska och fysiska 

hälsa och möjligheter till delaktighet, skapande och kulturupplevelser. Att upprätthålla 

inriktningen på det strategiska arbetet har därför varit av extra vikt under året. Avvikelser har 

inte heller noterats. 
 
Insatser 
 

Barnrättsbaserat utvecklingsarbete  

Kulturverksamheter med verksamhetsstöd kunde under året söka medel för att arrangera 

fortbildning eller kompetensutveckling i barnrätt och barnkonventionen. Bland annat 

genomförde Malmö Museer en utbildning för verksamma inom kulturarvssektorn, till vilken 

även det kulturpedagogiska nätverket bjudits in. Utbildningen följdes upp av en träff för 

vidare diskussioner och verksamhetsanknutna frågor. Även verksamheter inom scenkonst har 

arrangerat utbildningar som också engagerade samarbetspartner och medlemsorganisationer.  

Den utbildning som under förra året arrangerades för nämnd och förvaltning och som på 

grund av omständigheterna med pandemin också filmades, har fortsatt funnits tillgänglig 

externt via Region Skånes hemsida. 

En av grundpelarna i barnkonventionen är rätten att få komma till tals. Barns röster och 

erfarenheter får dock sällan genomslag i beslutsprocesser, vilket särskilt drabbar barn med 

funktionshinder. Länsstyrelsen Skåne har i samarbete med kulturförvaltningen genomfört ett 

metodutvecklingsprojekt med fokus på barnets rättigheter. Syftet med projektet har varit att 
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bidra till utveckling av strukturer i kommuner som bättre möjliggör för barn med 

funktionshinder att vara delaktiga inom olika områden. Syftet har också varit att främja 

samverkan inom kommuner för barnets bästa. Delprojektet med pilotkommuner har avslutats 

och ett seminarium på temat delaktighet och inflytande för barn med funktionshinder 

arrangerades på internationella funktionsrättsdagen i december med föreläsningar och samtal 

kring erfarenheter från kommunernas utvecklingsarbete. Seminariet hade ett brett deltagande 

med bland annat representanter för kulturarvsinstitutioner, bibliotek, föreningsliv, socialtjänst 

och LLS-boenden. 

Bokstart  

Den regionala biblioteksverksamheten har fortsatt arbetet med Bokstart för att främja små 

barns språkutveckling och stärka föräldrarnas språkfrämjande roll. Arbetet genomförs i 

samarbete med barnhälsovården och folkbiblioteken. En tidigare samarbetspart, 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård, har genom omorganisation inom Region Skåne 

avvecklats i slutet av året.  

 

I arbetet att utveckla Bokstart till fler konst- och kulturområden för att sprida det 

språkfrämjande arbetet fick fyra museer stöd för att utforska hur museer kan arbeta på ett 

språkfrämjande sätt och stärka föräldrarnas roll vid språkutveckling. I samverkan med BUFF 

filmfestival har också ett informationsmaterial tagits fram om hur man för de minsta barnen 

kan arbeta på ett språkfrämjande sätt kring filmupplevelser. Fem filmer har även köpts in. 

 

Konst, kultur och hälsa 

Samarbetet mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har de senaste åren 

fördjupats genom inrättandet av en gemensam tjänst med forskarkompetens med kultur och 

hälsa profil. Tjänsten är gemensamt finansierad och placerades då vid Kompetenscentrum för 

primärvård i Skåne. I samarbete med Lunds universitet togs uppdragsutbildningen Konst, 

kultur och hälsa fram och med subvention fick fem kulturverksamheter med verksamhetsstöd 

möjlighet att delta. Kursen vände sig också till personal inom hälsa, vård och omsorg och 

socialt arbete.  

 

 

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet  
 

Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 
Kulturnämnden beslutade i juni 2020 om en ny regional kulturplan. Den fastställdes av 

regionfullmäktige i oktober och började gälla från och med 1 januari 2021. Regional 

kulturplan för Skåne 2021–2024 utgår från tre vägledande principer: Kulturens egenvärde, 

Kulturens demokratiska grund och Kulturens kraft i samhällsbygget. Med avstamp i de 

vägledande principerna fokuserar kulturplanen sedan på tvärgående utvecklingsområden som 

är gemensamma för hela sektorn. De fem utvecklingsområdena är konstnärligt skapande, 

delaktighet och medskapande, kulturens rum och platser, barns och ungas rätt till kultur samt 

digital utveckling.  

 

Implementeringen av den nya kulturplanen har under året på olika sätt stått i fokus för nämnd 

och förvaltning. Den rådande situationen med pandemin har också visat på vikten av att värna 

om förutsättningarna för kultursektorn och den kulturella infrastrukturen. Kulturplanens 

utvecklingsområden har därför utan avvikelser legat fast. 
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Erfarenheterna från pandemin ger nya perspektiv på såväl förutsättningarna som formerna för 

delaktighet och vilka kulturens rum och platser är och kan vara. Barns och ungas rätt till 

kultur har på flera sätt varit starkt begränsad under pandemin, samtidigt har nya former för 

berättande, förmedling och delaktighet arbetats fram. Kultursektorns digitala omställning och 

utveckling är vidare något som särskilt lyfts fram under pandemin, med såväl utmaningar som 

möjligheter. Här finns också en tydlig koppling till delvis förändrade förutsättningar även för 

det konstnärliga skapandet. 

 
Insatser 
 

Kick-off för ny kulturplan 

Med utgångspunkt i temat Hur kan vi tillsammans skapa ett kulturliv öppet för alla? 

arrangerades i mars en digital mötesplats med fokus på den nya regionala kulturplanen. 

Programmet tog avstamp i kulturplanens tre kulturpolitiska utgångspunkter och i panelsamtal 

medverkade kulturarbetare och representanter för olika kulturinstitutioner. Drygt 450 personer 

deltog i hela eller delar av mötet. Alla inbjudna fick också i efterhand tillgång till en 

inspelning av mötet.  

 

Uppföljning av kulturplanen 

Kulturplanen är en områdesstrategi i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I samband 

med revideringen 2020 av utvecklingsstrategin förtydligades också strukturen för det 

regionala utvecklingsarbetet och därmed även formerna för uppföljning. Enligt den nya 

strukturen för RUS ska områdesstrategierna definiera effektmål som beskriver hur de bidrar 

till att nå visionsmålen i utvecklingsstrategin. Ett långsiktigt regionövergripande 

utvecklingsarbete pågår där kulturplanen utgör en pilot för hur uppföljningen av 

områdesstrategier kan utformas. Den nya strukturen för uppföljning av utvecklingsstrategin 

innebär också att kultur får en tydlig plats i uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. 

 

Region Skånes kulturpriser  

För att skapa större och strategisk samstämmighet mellan Regional kulturplan 

för Skåne 2021–2024 och kulturpriser ur ett utvecklingsperspektiv, har en översyn och 

revidering gjorts av Region Skånes kulturpris och Kulturpaletten.  

 

Kulturpriset ska premiera ett pågående konstnärskap och tilldelas en nu verksam person som i 

sitt konstnärliga skapande i vid bemärkelse, bidrar till förnyelse och utveckling av kulturlivet. 

Priset ska gagna konstnärskapet och främja en fortsatt karriär. Kulturpaletten ska vara ett 

verksamhetspris med utgångspunkt i de fem utvecklingsområdena i kulturplanen. Priset ska 

uppmärksamma verksamheter som arbetar framgångsrikt med målgruppsarbete, 

publikutveckling och ett inkluderande kulturliv. Årets tema för kulturpaletten var  

kulturplanens utvecklingsområde Delaktighet och medskapande.   

 
 

Regional biblioteksverksamhet 
I Region Skånes uppdrag ligger att bedriva regional biblioteksverksamhet i Skåne. 

Målgruppen är främst chefer och personal i kommunernas biblioteksverksamhet, 

folkbiblioteken. Uppdraget innebär även att initiera och stimulera samverkan mellan bibliotek 

och andra aktörer inom offentlig sektor, universitet, idéburen sektor samt övriga konst- och 

kulturlivet. Region Skånes arbete utgår från den regionala biblioteksplanen.  

 

Regional biblioteksverksamhet har bedrivits enligt plan och utan avbrott under året. 

Anpassade mötesformer och förlängda projekttider är endast mindre avvikelser. 



12 

 

Insatser 
 

Ny biblioteksplan 

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt antagen 

biblioteksplan. För Region Skånes del innebär det att planen ska omfatta den regional 

biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken, verksamhet som Region Skåne är huvudman 

för. Förslag till ny regional biblioteksplan har därför har tagits fram på uppdrag av och i 

samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Strukturen utgår från 

fyra områden för utveckling och samarbete: bibliotek för delaktighet och demokrati, bibliotek 

för lärande och läsande, bibliotek för kreativitet och kultur samt bibliotek för hållbarhet och 

hälsa. Planen anger gemensamma mål och mål för den regionala biblioteksverksamheten 

respektive sjukhusbiblioteken. Efter remissförfarandet under hösten, då 28 remissvar mottogs 

där majoriteten ställde sig helt bakom förslaget, ska biblioteksplanen fastställas av 

regionfullmäktige i februari 2022.   

 

Stora utvecklingsdagen  

Stora utvecklingsdagen, konferensen för biblioteksverksamheter, genomfördes i mars som en 

digital heldagskonferens. Fokus låg på de skånska folkbibliotekens olika projekt som 

presenterades på temana plats, läsande och berättande och delaktighet. Budskapet i 

presentationerna var genomgående att våga arbeta utforskande och prova sig fram, liksom 

vikten av samarbete och att dela med sig. Projektpresentationerna ramades in av gäster från 

såväl andra delar av Sverige som utlandet. Det digitala formatet gav också möjlighet för ett 

större antal deltagare än tidigare och under dagen deltog sammanlagt 300 personer. 

 

Framtidsdialoger  

Den regionala biblioteksverksamhetens utvecklade under 2020 ett nytt samarbete kring 

metoden framtidsdialog för stöd i bibliotekens strategiska utveckling och utarbetande av 

biblioteksplaner. Dialoger genomfördes med fem skånska kommuner och omdefiniering av 

metoden skedde löpande. Till framtidsdialogerna koppades följeforskning i samarbete med 

Lunds universitet och en metodhandbok utarbetades. Metodboken, med dels instruktioner för 

genomförande av framtidsdialoger, dels reflektioner kring processen för metodutveckling 

tillsammans med forskare, presenterades på höstens Bokmässa. 

 

Kompetensutveckling, experimentspår och biblioteksutveckling 

Utvecklingen inom biblioteksområdet främjas genom fortbildning för bibliotekspersonal och 

bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek. Fokus ligger på gemensamt lärande och 

forskning för utveckling samt nätverk och dialog. Utlysningar av stöden har kunnat 

genomföras som planerat under året.  

 

Experimentspår som beviljats stöd har bland annat handlat om läsecirkelledarutbildning för 

äldre, utveckling av biblioteksbussverksamhet, skrivardag och uppbyggnad av arbetssätt och 

struktur så att organisationer och privatpersoner kan ställa ut på bibliotek. Även 

Bokstartsprojekt har beviljats stödformen.  

 

Projektstöd för kompetensutveckling fördelades till förstudie för att utveckla residens på 

folkbibliotek, kompetensutvecklingsdag om HBTQ+/Normkreativitet, utbildning om hur 

barns och ungas delaktighet i verksamheten kan öka, till digitalt kompetenslyft för 

bibliotekspersonal och för framtagande av en fortbildningskurs till plattformen Digiteket i hur 

de olika digitala databaserna inom släktforskning fungerar. 
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Fem bibliotek och Malmö stadsarkiv för Dawit Isaak-biblioteket har beviljats stöd till 

biblioteksutvecklingsprojekt. Projekten berör översyn och utveckling av biblioteks fysiska 

och kognitiva tillgänglighet, utveckling av programverksamheten för barn och ungdomar med 

hjälp av nya digitala metoder och verktyg, utvidgning av läs- och litteraturfrämjande 

verksamheten med skrivfrämjande aktiviteter och delprojekt kopplade till demokratiprojekt.  
 

 

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne  
 

Digital kompetens 
Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och dess inverkan är stor på både skapandet, 

förmedlingen och upplevelsen av kultur. Kulturnämnden har under flera år arbetat aktivt för 

att utforska de möjligheter och utmaningar som den digitala utvecklingen innebär för 

kultursektorn, de senaste åren med särskild tyngdpunkt på berättelse- och publikutveckling. 

Arbetet har under året fortsatt utan avvikelser, i samarbete med bland andra Malmö 

universitet.  

 

Många kulturorganisationer har under pandemin gjort stora omställningar till digitala format 

för att upprätthålla delar av verksamheten, publikkontakten och det pedagogiska arbetet. 

Omställningen har också skapat nya konstnärliga uttrycks- och berättarformer och breddat 

utbudet. En särskild utlysning gjordes i slutet av året för digital utveckling inom scenkonst 

och performance, vilket ger sju kulturaktörer möjligheter att pröva nya sätt att arbeta med 

digitalt berättande och andra tekniska lösningar.  

 
Insatser 
 

Digital utveckling  

Ett forskningssamarbete pågår sedan fem år tillsammans med Malmö universitet inom 

området digital utveckling. En enkätundersökning genomfördes 2019 med fokus på hur den 

digitala utvecklingen såg ut hos mottagarna av kulturnämndens verksamhetsstöd. Bland annat 

berördes planerade utvecklingsområden, behov av kompetensutveckling och hinder för att 

genomföra, förvalta eller vidareutveckla digitala projekt. Under hösten 2021 har Malmö 

universitet ställt frågor till verksamhetsstödmottagare i en ny enkät för att undersöka 

förändringar under pandemin kring publik och besökare samt kompetensutveckling och 

kompetensbehov. Resultatet kommer att redovisas under 2022. 
 

Framtidens berättande  

Samtalsserien Framtidens berättande arrangerades av Region Skånes kulturförvaltning och 

Malmö universitets forskningsprogram Data Society. I samtal mellan forskare och 

kulturaktörer i regionen diskuterades kring framtidens berättande inom alla kulturområden 

och de möjligheter och utmaningar som följer med digitalisering. Ett annat tema var 

konstmusiken som berättandeform, scenkonst som hybrid berättelseform samt digitala spel 

och interaktiva berättarformer. 

 

Digitalt först  

Den regionala biblioteksverksamheten har under de tre tidigare åren fått särskilda nationella 

resurser för att delta i projektet Digitalt först med syfte att öka den digitala kompetensen hos 

befolkningen. Inom projektet genomfördes tre paket där biblioteken erbjöds 

kompetensutveckling: Ledarpaketet, Folkpaketet och Startpaketet. På grund av pandemin 

förlängdes sista omgången av Ledarpaketet. Samarbetsavtal var också tecknade med fyra 

kommuner, där ett fick skrivas om eftersom planerade aktiviteter inte kunnat genomföras. Då 
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Digitalt först avslutats har samarbetet fortsatt i form av nätverk, där samtliga kommuner 

ingår. 

 

Bibliotek som tankesmedjor 

Genom paraplyprojektet Biblioteken som tankesmedjor har de regionala 

biblioteksverksamheterna i Skåne, Blekinge/Kronoberg, Halland och Jönköping byggt vidare 

på det avslutade nationella projektet Digitalt först. Paraplyprojektet syftar till att stärka 

förutsättningarna för biblioteken att ta en aktiv folkbildande roll i det demokratiska samhällets 

digitala utveckling. En förstudie togs under året fram om hur biblioteken kan utveckla 

tillämpningen av sitt demokratiuppdrag utifrån nutidens behov i den digitala 

samhällsutvecklingen. Förstudien presenterades på Biblioteksmässan. 

 
 

Digital kompetens och funktionsvariationer 
Digital delaktighet är en demokratifråga och digital kompetens alltmer en förutsättning för att 

kunna delta i samhället och för att få tillgång till samhällstjänster. Att arbeta för digital 

delaktighet är en fråga för hela samhället och därmed också hela kultursektorn. Viktigt att 

notera är dock att den digitala omställningen inte gynnat alla. Detta har i hög grad tydliggjorts 

under pandemin, särskilt vad gäller grupper av äldre och personer med funktionsnedsättning.  

 

Digital kulturskola 

Regional Kulturskola Skåne, ett samarbete mellan musik- och kulturskolor, har som 

övergripande syfte att skapa en likvärdig och bred kulturskola för alla barn och unga i Skåne. 

Genom stöd inom ramen för kulturnämndens kommunsamverkansprojekt ska arbetet kopplat 

till barn och unga med funktionsvariation kunna samordnas och spridas i kulturskolornas 

verksamhet. Målet är också att utveckla ett bredare och specifikt kursutbud samt ta fram 

modell för digitala kurser, med relevant och anpassat innehåll och format. 

 

Tillgänglighet och inkludering  

I arbetet med att främja allas möjligheter att delta i och bidra till ett brett och mångfacetterat 

kulturutbud i Skåne är ShareMusic & Performing Arts en aktör, som sedan 2018 haft årligt 

stöd från kulturnämnden. Verksamheten fungerar som ett resurs- och kompetenscenter för 

hela kulturlivet i Skåne genom att driva metod- och kunskapsutveckling inom arbetet med 

tillgänglighet och inkludering utifrån ett rättighetsperspektiv. 

 

 

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet  
 

Attraktiv arbetsgivare 
 

Resultat från medarbetarenkät  

Kulturförvaltningen genomförde under hösten en medarbetarenkät. Det sammanvägda 

resultatet summeras i ett index för Hållbart Medarbetar Engagemang, så kallat HME-index. 

Indexet för kulturförvaltningen sjönk från 78 för 2020 till 73. Svarsfrekvensen är fortsatt hög, 

men sjönk något jämfört med föregående år, från 93,3 till 81,3 procent. Motivation, ledarskap 

och styrning har sänkts något i resultatet 2021; en av många möjliga förklaringar är att 2021 

har innehållit förändringar i förvaltningens ledningsgrupp med bland annat tjänstledigheter 

och sjukskrivning. En annan möjlig förklaring är pandemin med ökat distansarbete, vilket 

negativt påverkat dialog och kommunikation mellan chef och medarbetare. Förvaltningen som 

helhet har också upplevt en hög arbetsbelastning under året.  
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Helhetsupplevelsen, engagemanget och trivseln på förvaltningen förändrades dock endast 

marginellt. Förvaltningen har fortsatt en låg personalomsättning och 85 procent av de 

svarande uppger att man kan rekommendera andra att arbeta på kulturförvaltningen. Detta 

värde är konstant jämfört med 2020.  

 

Medarbetarenkäten används som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka 

olika aspekter av arbetsmiljön och för att identifiera förbättringsområden. Resultatet 

diskuteras och analyseras på arbetsplatsträffar, i samverkan med de fackliga organisationerna 

och i dialog mellan chef och medarbetare i samband med medarbetarsamtalen. År 2021 har 

präglats av utvecklingsarbete med utgångspunkt i den nya kulturplanen och implementeringen 

av en ny styrmodell. Detta långsiktiga utvecklingsarbete ska bidra till att stärka tvärgående 

insatser, samarbete mellan enheterna, tydliggöra styrning och ledning samt förbättra 

uppföljningen. Justering av flera processer såsom verksamhetsplan och budget och 

bidragsberedningsprocesser genomförs. Resultatet från medarbetarenkät kommer att 

omhändertas inom ramen för det förbättrings- och utvecklingsarbete som redan pågår i 

förvaltningen. 

Trygga anställningar  

Region Skånes kulturförvaltning erbjuder goda anställningsvillkor. Alla medarbetare erbjuds 

som utgångspunkt heltidstjänster och merparten av tjänsterna som utlyses är 

tillsvidareanställningar. Avtal om visstidsanställning används för genomförande av projekt 

och satsningar med extern finansiering. 
 

 
Tabell 1. Andel tillsvidareanställda av samtliga månadsställda. 
 

Kön          Andel 2021-12-31   Andel 2020-12-31 

Kvinnor 92,6% 91,7% 

Män 83,3% 100,0% 

Totalt 90,9% 93,3% 

 
 
Tabell 2. Andel heltidsanställda av samtliga månadsanställda. 
 

Kön         Andel 2021-12-31            Andel 2020-12-31 

Kvinnor 92,6% 95,8% 

Män 83,3% 100,0% 

Totalt 90,9% 96,7% 

 

 

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer  

Individuella utvecklingsplaner finns för samtliga chefer och medarbetare på 

kulturförvaltningen och tas fram i samband med medarbetarsamtalen. De individuella 

utvecklingsplanerna innehåller prioriterade uppdrag för verksamhetsåret samt önskemål och 

behov av kompetensutveckling, både på kort och lång sikt. 

 

På förvaltningsnivå genomfördes under året olika former av kompetenshöjande insatser för att 

utveckla det interna samarbetet och lärandet. Medel till kompetensutveckling avsattes i 

förvaltningens internbudget för såväl chefer som medarbetare. Samtliga chefer erbjöds att 

medverka i Koncernkontorets chefs- och ledarskapsutveckling, seminarieserien Hållbart 

ledarskap, och härutöver har individuellt anpassad kompetensutveckling genomförts. 
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Möjlighet att erbjuda medarbetare att ingå i Region Skånes karriärprogram Framtida chefer 

finns för såväl utveckling inom koncernen som externt.  

 

I kompetensförsörjningsplanen framhålls också möjligheter att utvecklas som ledare utan att 

vara chef. Möjligheter ska ges för medarbetare att utvecklas som processledare och i den 

rollen verka brett i det regionala utvecklingsarbetet som ställer höga krav på nätverks-, 

system- och samverkanskompetens.  

 

Jämställda löner  

Lönekartläggningen vid kulturförvaltningen genomfördes med stöd av HR-funktion och i 

dialog med fackliga representanter. Kartläggningen visade inte på osakliga löneskillnader 

mellan män och kvinnor inom förvaltningen.  

 

Underlaget inför löneanalys 2022 visar dock på nytt att medellönerna för chefer och gruppen 

utvecklare ligger flera tusen kronor lägre än motsvarande tjänster och yrkesgrupper på 

Koncernkontoret. Kulturförvaltningen är också en kvinnodominerad arbetsplats.  

 

Arbete med lika rättigheter och möjligheter  

På förvaltning pågår ett kontinuerligt, aktivt arbete för att förebygga kränkande särbehandling 

och trakasserier och för att skapa en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Genom arbetet med 

Region Skånes värderingar tydliggörs hur vi ska bemöta varandra, såväl internt som i mötet 

med externa aktörer. Hur värderingarna omsätts internt har också följts upp med  

förvaltningsspecifika frågor i årets medarbetarenkät. Region Skånes rutin gällande kränkande 

särbehandling och trakasserier aktualiseras en gång per år i samband med arbetsplatsträffar.  

 

Under 2021 har arbetet fortsatt med att höja kunskapen och medvetenheten om likarätt, olika 

diskrimineringsgrunder samt metoder för inkludering och delaktighet för att nå nya 

målgrupper i relation till de kulturpolitiska målen. Ett flertal kunskapstillfällen har arrangerats 

för förvaltningens medarbetare med inbjudna organisationer som har föreläst, till exempel 

Romskt informations- och kunskapscenter, RIKC, och Share Music and Performing Arts. 

Ytterligare en medarbetare har certifierats som likarättsambassadör inom ramen för Region 

Skånes interna utbildning.  
 

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM  

Förvaltningen arbetar efter fastlagda och nu uppdaterade riktlinjer för systematiskt 

arbetsmiljöarbete i dialog med fackliga organisationer. Arbetsmiljö har varit en 

återkommande punkt på arbetsplatsträffarna. 

 

Samverkan med personalorganisationer under pandemin  
Samverkan med personalorganisationer har kunnat fortgå som planerat. Arbetsmiljöfaktorer 

som risker för smittspridning, sämre ergonomi vid hemarbete och psykosociala risker i 

samband med distansarbete har diskuterats på fackliga samverkansmöten och på 

arbetsplatsträffar. Detta har också varit delvis nya arbetsmiljöfaktorer att hantera i samverkan 

med skyddsombud och personalorganisationer. Dialogen har varit konstruktiv för att 

pragmatiskt hantera de frågor och den oro som uppstått. En risk- och konsekvensbedömning 

har gjorts i samverkan och åtgärderna har löpande följts upp i lokala samverkansgruppen.  
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Arbetet med arbetsmiljö under pandemin 

Arbetsmiljöarbetet under pandemin har hanterats inom ramen för det ordinarie löpande och 

systematiska arbetsmiljöarbetet, genom till exempel samtal på arbetsplatsträffar, information 

på intranät och i dialog mellan medarbetare och chef. De arbetsmiljöaspekter som varit i fokus 

på kulturförvaltningen har varit ergonomi och behov av utrustning på hemarbetsplats, 

minskad smittspridning på arbetsplatsen samt psykosociala faktorer som löpande 

kommunikation och socialt utbyte och sammanhållning.  

 

Under hösten kunde kulturförvaltningen successivt och i en anpassad övergång återgå till 

arbetsplatsen. Dialog fördes på arbetsplatsträffar avseende att identifiera och hantera 

eventuella nya arbetsmiljörisker som kunde uppstå vid återgång till ett nytt aktivitetsbaserat 

kontor. En tillämpning för kulturförvaltningen av regiondirektörens nya ramverk för 

distansarbete behandlades i den lokala samverkansgruppen, men tidpunkten för 

implementering flyttades fram, då det är avhängigt eventuella kommande restriktioner på 

grund av pandemin. Arbetsgivaren har löpande inventerat behov av erforderlig utrustning för 

arbete i hemmet.   

 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaron har ökat marginellt. Dock syns en förhållandevis stor ökning i gruppen män 

över 50, vilket huvudsakligen hänför sig till en person som varit långtidssjukskriven under 

hösten 2021. 
 
Tabell 3. Sjukfrånvaro i procent. 
 

Sjukfrånvaro 2021  
2101–2112 

2020  
2001–2012 

Skillnad 2021 
mot 2020 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2,22% 1,60% 0,63% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 1,23% 1,46% -0,24% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 6,28% 2,18% 4,11% 

        

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30–49 år 0,72% 2,81% -2,10% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre 2,85% 1,02% 1,82% 

        

Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro  52,10% 31,63% 20,47% 

 

 

Kompetensförsörjning 
 

Kompetensförsörjningsplaner  

Kompetensförsörjningsplanen som upprättades och slutsamverkades under hösten omfattar 

kulturplaneperioden fram till och med 2024 men ska årligen följas upp.  

I yrkesgruppen utvecklare finns ett par visstidsanställningar som löper ut under 2022 och 

behöver hanteras redan under andra kvartalet. I yrkesgruppen controllers kommer brist att 

råda på ett par års sikt med hänsyn till pensionsavgång. I övrigt råder balans. 
 

Rätt använd kompetens  
Rätt använd kompetens är ett regionalt arbete för att klara kompetensutmaning genom att 

säkerställa att medarbetares kompetens används på rätt sätt och utifrån verksamhetens behov. 

För kulturförvaltningen innebär detta att tillse att medarbetarna får arbeta med rätt uppgifter 

och använda hela sin kompetens, så att kompetensen används där den behövs. Rätt använd 
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kompetens innebär också att se om uppgifterna kan löses på nya sätt, fördelas om, lösas med 

system eller teknikstöd eller avslutas helt. 
 

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare  
Medelåldern för kulturförvaltningens anställda är 51 år. Den så kallade LAS-åldern, åldern i 

Lag om anställningsskydd som anger den övre åldersgränsen för rätten att fortsätta 

anställningen, höjdes 2020 från 67 till 68 år. Tre medarbetare befinner sig i åldersgruppen  

65–69 år. För att möta kommande pensionsavgångar planerar kulturförvaltningen med 

framförhållning och tidiga insatser som att ta tillvara äldre medarbetares erfarenheter och 

rekrytera ny personal tidigt för att underlätta kunskapsöverföring från erfarna medarbetare 

som beräknas gå i pension. Regelverket för kompetensförsörjning äldre medarbetare är i 

nuläget inte infört eller aktuellt  på förvaltningen. 
 

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid 
 

Utvecklingen av anställningsvolym  

Anställningsvolymen har totalt sett legat i paritet med budget.  
 
Figur 1. Anställda per månad. 
 

 
 
 

Utvecklingen av använda timmar  

Sjukledigheten ökade jämfört med 2020. Använda timmar ökade något jämfört med 2020.  

 

Tabell 4. Använda timmar. 
 

 
 

 
2021 

jan-dec

2020 

jan-dec

Diff. 

timmar
Diff. %

Anst timmar 63 283,5 61 435,6 1 847,9 3,01%

Sjukledighet -1 407,1 -980,9 -426,2 43,45%

Tjl med lön -125,5 -100,7 -24,8 24,58%

Tjl u lön -4 348,7 -4 520,4 171,6 -3,80%

Kompledighet 0,0 0,0 0,0  

Semesterled -7 246,4 -6 941,2 -305,2 4,40%

Timlön 0,0 0,0 0,0  

Fyll/övertid 0,0 0,0 0,0  

Arb jour/bered 0,0 0,0 0,0  

Anv timmar 50 155,8 48 892,4 1 263,4 2,58%
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Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin  

Under 2020 hade förvaltningen två perioder - i april och i september - med förhållandevis 

högt uttag av Vård av barn. Under 2021 har snittet legat konstant något lägre än 2020 men 

med en högre topp i oktober månad jämfört med topparna i 2020. 
 
Figur 2. Vård av barn per anställd 2019, 2020 och 2021 
 

 
 

Bisysslor  

På kulturförvaltningen har inga bisysslor anmälts som är förtroendeskadliga, arbetshindrande 

eller konkurrerande. 

 

 

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi 
Kulturnämndens budget för 2021 omslöt 546 miljoner kronor, varav regionbidraget uppgick 

till 324 miljoner kronor. Den statliga finansieringen inom ramen för 

kultursamverkansmodellen uppgick enligt beslut av Statens kulturråd i januari till  

220,6 miljoner kronor och i tillfälligt statligt verksamhetsbidrag till 27,5 miljoner kronor att 

fördela inom samverkansmodellen i syfte att kompensera för pandemins effekter. 

 

Resultatmål 

Det ekonomiska resultatet för helår 2021 är 0 (miljoner kronor).  
 

• Resultat  
 
Tabell 5. Total resultatredovisning 2021. 
 

 

Resultatsammanställning                           

(miljoner kr, mkr

Utfall 

2101-2112

Budgetavvikelse 

2101–2112

Budgetavvikelse 

2101–2112 %

Budget

2101-2112

Avvikelse                               

2101–2112 

prognos budget

Regionbidrag 324,3 0,0 0,0% 324,3 0,0

Försäljning av verksamhet, varor o tjänster 0,7 0,0 0,3% 0,7 0,0

Statsbidrag 220,8 0,0 0,0% 220,7 0,0

Övriga intäkter och bidrag 2,7 2,7  0,0 0,0

Verksamhetens intäkter 548,4 2,7 0,5% 545,7 0,0

Personalkostnader -22,8 0,3 -1,4% -23,1 -0,5

Konsultkostnader -0,2 0,3 -64,9% -0,4 0,0

Lämnade bidrag -506,2 -3,6 0,7% -502,6 1,5

Köp av verksamhet, material och tjänster -1,4 0,3 -19,4% -1,8 0,0

Övriga kostnader -17,8 0,0 -0,3% -17,8 -1,0

Verksamhetens kostnader -548,3 -2,6 0,5% -545,7 0,0

Kapitalkostnad 0,0 0,0  0,0 0,0

Resultat 0,0 0,0  0,0 0,0
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• Ekonomiska effekter på grund av Covid-19  

Omdisponering har under året gjorts inom ramen för kulturnämndens budget då situationen 

med pandemin har inneburit lägre personalrelaterade kostnader för resor, konferenser med 

mera.  

• Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans  

Åtgärder har planerats och genomförts i enlighet med budget för 2021.  
 

Investeringar 
 

Utrustningsinvesteringar 

Kulturnämndens totala budget för konstinköp var 1 miljon kronor. Konst har köpts in till ett 

belopp av 1 miljoner kronor, varav 100 tkr enligt regelverk räknas som investering. 

 
 

Miljöredovisning 
 

Region Skånes miljöbevis 

Vid kulturstöd tillämpas Region Skånes miljöbevis. Verksamheter som erhåller kulturstöd om 

minst sex prisbasbelopp ska redovisa sitt miljöarbete och krav på redovisning i miljöbeviset 

har också ingått i kulturnämndens villkor för verksamhetsstöd. Kriterierna omfattar 

miljöledning, energianvändning, transporter, konsumtion och avfall samt kemikaliehantering. 

Systemet med miljöbeviset utgör dels ett kontrollsystem, dels ett verktyg för att stödja och 

inspirera verksamheterna i deras miljöarbete.  

 

Under 2021 omfattades 83 verksamheter med verksamhetsstöd av kravet på redovisning av 

sitt miljöarbete och samtliga verksamheter inkom med redovisning. Verksamheter som 

uppfyllde samtliga grundkriterier i miljöbeviset, eller var certifierade, uppgick till 65 procent. 

Sammanräknat med de verksamheter som uppfyllt alla grundkriterer, med undantag för beslut 

om fossilbränslefri energianvändning, har 89 procent av verksamheter redovisat ett 

grundläggande miljöarbete med utgångspunkt i Region Skånes miljöprogram. Ett eller flera 

utvecklingskriterier redovisades av samtliga berörda verksamheter. Region Skånes egna bolag 

redovisar inte i miljöbeviset.  

 

Inrapportering i Region Skånes miljöbevis har skett utan avvikelser. Revision inom ramen för 

Region Skånes miljöbevis ska enligt beslut utföras årligen koncernövergripande. För 

samordning svarar Koncernkontoret. Under 2021 har dock ingen revision genomförts. 

 

Kulturförvaltningens miljömål 

För transporter omfattar kulturförvaltningens miljömål dels tjänsteresor med egen bil, dels 

resor mellan Skåne och Stockholm. För inrikes flygresor krävs särskild prövning. 

Förvaltningen väger också in tillgång till kollektivtrafik när möten och konferenser 

arrangeras. Antalet resor har under året varit mycket begränsat då merparten av möten och 

konferenser har arrangerats digitalt. 

 

Samtliga medarbetare på förvaltningen har genomgått Region Skånes digitala miljöutbildning. 
 

Miljöprogram 2030 

Kulturnämnden bereddes möjlighet till yttrande över förslag till Miljöprogram 2030. 

Nämnden betonade vikten av att miljöprogrammets innehåll och utformning ger stöd i det 

dagliga arbetet för att minska miljöpåverkan. Region Skåne har också genom kulturstöd 



21 

 

möjlighet att påverka externa verksamheters miljöarbete och engagemang för miljöfrågor och 

även visa på egna ställningstaganden och miljömål. Kulturnämnden efterfrågade därför ett 

mer övergripande ställningstagande i det nya miljöprogrammet kopplat till bidragsgivning. 

 

 

Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet 
 
Krisberedskap 
Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region 
Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Av 
beslutet framgår även att upphandlande enheter utifrån beställarens krav ska framställa 
kontinuitetskrav på leverantörer för att åstadkomma leveranssäkerhet. Detta för att skydda 
och kontinuerligt kunna bedriva verksamhet, med särskilt fokus på samhällsviktig och 
skyddsvärd verksamhet (kontinuitetsplanering). Det systematiska SRSA-arbetet ska innefatta 
riskhantering, kontinuitetshantering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser.  
 
1) Med utgångspunkt i uppdrag och mål har verksamheten kontinuerligt identifierat:  

• samhällsviktig verksamhet och annat som är skyddsvärt  

• kritiska aktiviteter som alltid måste fungera. 

• risker och hot mot samhällsviktig verksamhet och det som bedömts skyddsvärt. 

• kritiska beroenden (produkter och tjänster) för det som bedömts samhällsviktigt och 
skyddsvärt. 

 

I gällande lokala krishanteringsplan för Region Skånes kulturförvaltning har verkställande av 

regionfullmäktiges beslut om Krisberedskaps- och kriskommunikationsplan för Region Skåne 

2019–2022, brutits ner i de uppgifter som förvaltningschefen har att utforma för 

förvaltningen.  
 
2) Verksamheten har nyttjat inventering av kritiska produkter och tjänster.  

Konsekvenserna av uteblivna verksamhetsbidrag till kulturorganisationer berörs översiktligt i 

förvaltningens krishanteringsplan. 
 
3) Verksamheten har upprättat en kontinuitetsplan baserad på genomförda 

konsekvensanalyser och riskbedömningar.  

Förvaltningens krishanteringsplan sammanställer och dokumenterar erforderlig 

kontinuitetsplanering. Planen fokuserar på bibehållen kontinuitet vid eventuell uppkommen 

kris.  
 

4) Verksamheten har utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med 
samhällsviktig verksamhet samt krisberedskap. 

Samtliga medarbetare på förvaltningen har genomgått utbildning/information och 

krishanteringsplanen är kommunicerad. 
 
5) Verksamheten har tagit tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar. 

Uppföljning, utvärdering och händelseanalys ingår i den lokala krishanteringsplanen. 
 

Kulturnämnden och kulturförvaltningen har under 2021 på flera sätt bevakat situationen för 

kultursektorn med anledning av den pågående pandemi och förvaltningsledningen upprättade 

redan 2020 lokal loggbok med händelseförlopp och beslut i samband med hantering av 

pandemin. Information gick i ett tidigt skede av pandemin ut till mottagare av 

verksamhetsstöd om att utbetalningarna av kulturnämndens beslutade stöd skulle göras utan 

förändringar och enligt plan. En särskild digital informationssida skapades också för att 
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löpande informera kulturaktörer och mottagare av kulturstöd om kulturnämndens och 

kulturförvaltningens hantering utifrån situationen med pandemin. Vid uppföljningen av 

organisationernas redovisningar av verksamhetsstöd 2020 togs också hänsyn till de särskilda 

förutsättningar som varit under året vid bedömningen av hur villkoren för verksamhetsstöden 

uppfyllts. Sammantaget kunde konstateras att organisationerna utifrån rådande 

omständigheter på bästa sätt bedrivit verksamhet och att stora och snabba anpassningar och 

omställningar gjorts.  

 
Informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt enligt Region Skånes policy och rutiner. 

Arbetet är en integrerad del i samtliga verksamheter och processer. Riktlinjer för Region 

Skånes kulturförvaltning gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) har utarbetats 

tillsammans med anvisningar för e-posthantering, hantering av personuppgifter via utskick 

och anmälningar samt för användning av rättslig grund för personuppgiftsbehandling. 

Kulturförvaltningen har även tagit fram en instruktion för lokal hantering av administrativa 

handlingar 
 

 

Intern kontroll 
 

Enligt Region Skånes reglemente för god hushållning och intern kontroll, ska 

varje förvaltning upprätta en intern kontrollplan. Det primära syftet med den interna 

kontrollen i Region Skåne är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra 

för organisationen relevanta mål, uppfylls. En väl fungerande intern kontroll är en viktig 

förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning. 

 

Beslut om plan för intern kontroll 2021 togs vid kulturnämndens sammanträden 2020-12-02 

och 2021-02-18. Uppföljning ska sedan ske i den omfattning och vid de tidpunkter som 

fastställts i planen.  

 

Uppföljning och rapportering intern kontroll 2021 

Inför årsredovisningen har kontroll genomförts i enlighet med nämndens beslutade plan.  

Avstämning har skett med berörda kontrollutförare. Vid kontrollen har särskild hänsyn tagits 

till situationen med pandemin, som påverkat genomförande av planerade insatser under året. 

Obligatoriska kontrollpunkterna har gjorts via stickprovskontroller av Gemensam 

Serviceförvaltning, GSF.  

 

Kulturnämnd och kulturförvaltning är en strategisk utvecklingsaktör som bedriver verksamhet 

i samverkan med andra aktörer, kontrollområdena omfattar därför samråd och samarbete. 

Utvecklingsarbetet löper över flera år, varför det är motiverat med återkommande 

kontrollområden. 

 

Av nämndens budget utgör mer än 90 procent kulturstöd och kontroll görs av både 

verksamhetsstöd och projektstöd. Kontrollområden gällande arbetsmiljö är kopplat till Region 

Skånes övergripande mål Attraktiv arbetsgivare.  

 

Kontrollerna har inte visat på några avvikelser som föranlett särskilda åtgärder. Rapport över 

genomförd intern kontroll överlämnas till regionstyrelsen efter beslut i kulturnämnden. 

 

Genomförd kontroll redovisas i bilaga. 
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Figur 3. Sammanställning av uppföljning av intern kontroll 
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