
Verksamhetsplan 2022                                        Kulturenheten

Konst & allmänkultur

Barn-utbildnings- och kulturförvaltningen



Innehållsförteckning

Inledning 2

Styrdokument 2

Beskrivning av verksamheten 4-13

Enhetens verksamhetsidé 4

Produkter, varor och/eller tjänster 5

Kunder, intressenter och deras viktigaste behov, krav, önskemål och förväntningar 6

Medarbetare 8

Verksamhetens viktigaste identifierade processer 8

Organisation- och ledningsstruktur 9

Marknader och distributionskanaler 10

Konkurrenssituation och egen marknadsposition 10

Anläggningar och deras ändamål 10

Lagar och förordningar av speciell betydelse 10

Strategisk del 11

Vision - kortversion 11

Värderingar 11

Styrkor, svagheter, hot, möjligheter 11

Avgörande förutsättningar för förverkligande av de viktigaste strategiska målen 13

Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen 13

Mål och handlingsplaner på kort sikt 13

Förutsättningar 2022 13

Flens hållbarhetsprogram 14

Operativa metoder 14

Mål för verksamheten , område 4, Attraktiv och trygg kommun 15-20

Kommunfullmäktiges mål 15

Enhetens mål 15

Nämndens mål 16

Utvärderingsverktyg, indikatorer 21-23

1



Inledning

Färdplan Flen ligger till grund för nämndplanen som ligger till grund för verksamhetsplanen.

Alla planer utformas utifrån det kvalitetsarbete och de utvecklingsområden som föreligger.

Barn- utbildnings- och kulturförvaltningens utvecklingsområden är de som framkommit i

kvalitetsarbetet under året. Verksamhetsplanering är ett styrmedel för att nå

verksamhetens mål.

Styrdokument

Nationella mål

Kulturrådet verkställer den nationella kulturpolitiken genom att exempelvis fördela resurser

till landets regioner och institutioner genom Kultursamverkansmodellen. Kulturrådet

utlyser även en mängd olika projekt inom området vilka sedan väljs ut och följs upp. Inom

Region Sörmland pågår samverkan genom nätverket “Samkultur Sörmland”. Berörda

politiker och tjänstepersoner från både regionen samt kommunerna deltar i syfte att

formulera, följa upp samt utveckla kulturområdets planer. Även civilsamhället och

representanter från olika organisationer är delaktiga.

Utdrag från Strategisk Plan 2020-2023

Övergripande mål avseende kulturområdet

Flens kommun verkar för en stimulerande miljö med goda möjligheter till kultur-,

fritids- och besöksupplevelser.

● Prioritera Kulturplanens mål att skapa möjlighet för fler barn och unga att

delta i kulturell verksamhet (Inledning, under rubrik Kultur, sid 6)

● Alla som lever i och besöker Flens kommun ska uppleva den som attraktiv

och en plats för kultur och fritid. (Attraktiv och trygg kommun, sid 33)

● Alla som bor och besöker Flens kommun ska märka av en tydlig kulturprofil

och vi ser kulturen som nödvändig och livsviktig del av människans och

samhällets välbefinnande och utveckling. (Sid 34)

2



Flens kommuns vision

I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är

stolta över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara

alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och

ett bra näringslivsklimat. Vi har skolor med hög kvalitet.

Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens

kommun tar plats, syns och påverkar utvecklingen i regionen. Vårt arbete gör skillnad!

Med varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar

ansvar för en hållbar utveckling. Vi är det vänligaste och mest gästfria besöksmålet i

Sörmland. I Flens kommun har vi nära till varandra och vi delar gärna med oss av våra

tillgångar och möjligheter. Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och

omtanke.

Flens kommun – Sörmlands hjärta.

För att nå visionen finns fyra utpekade strategiska områden

1. MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID I SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

2. HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV

3. HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

4. ATTRAKTIV OCH TRYGG KOMMUN
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Beskrivning av verksamheten

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsidé

Flen skapar en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad verksamhet och
utbildning för högre måluppfyllelse och betygsutfall.

1. Kulturenhetens verksamhetsidé

“Mer kultur till fler”

Kulturenheten bidrar genom samarbeten och samverkan till att kulturområdet utvecklas,

att konst- och kulturhändelser genomförs på nya platser och att fler kulturella möten och

upplevelser når allt fler invånare och besökare i Flens kommun.

Värdeord: tillgängliga, relevanta, inkluderande, värdeskapande.
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Nuläge

Under första delen av år 2022 ska en ny reviderad Kulturplan för Flens kommun antas för

åren 2022-2025. Planen är ett kulturpolitiskt dokument som anger förutsättningar och

valda inriktningar för kulturområdet för perioden och berör kommunens alla förvaltningar

och bolag, på olika sätt och i olika grad. Ansvar för uppföljning av planen har

Kommunstyrelsen.

Verksasmhetsplanen för år 2022 fokuseras på kulturplanens fyra prioriterade områden

med hänsyn till perspektiv som tillkommit avseende; Flens kommuns hållbarhetsprogram,

tillgänglighetsfaktorer samt att uppmärksamma de nationella minoriteterna. Under varje

område är inriktningsmål formulerade.

I årets verksamhetsplan beskrivs de aktiviteter som är valda utifrån kulturplanens

fyraårsperspektiv, samt utifrån årets specifika förutsättningar.

Pandemin fortsätter att påverka planering och genomförande av verksamheten generellt.

Digitala alternativ för möten och kommunikation är numera en norm. Digital streaming är

en metod att fortsätta utveckla som ett komplement till fysiska möten och arrangemang,

och framförallt som en metod att nå fler och öka tillgängligheten.

Kulturplanen är inriktad för att beröra alla målgrupper. Målgruppen barn och unga är

prioriterad.

2. Produkter: varor och/eller tjänster

Kulturenheten ska arbeta utifrån gällande kulturplan, verksamhetsmål samt fastställd

budget.

Kulturplanen är det dokument som beskriver hur den kulturpolitiska viljeinriktningen ska

verkställas. Den första kulturplanen antogs av kommunfullmäktige under hösten 2017,

resurser tilldelades, Kulturenheten bildades. Under 2021 har planen reviderats till en ny

planperiod; 2022-2025.

Prioriterade områden för Allmänkultur och konst

Främja kultur av och
med barn och unga

Synliggöra kulturen Synliggöra konsten Tillgängliggöra
mötesplatser och
möten för och med
kultur

Metoder

Dialoger Interna samarbeten Extern samverkan
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Kulturplanens kulturbegrepp

● Kultur som olika konstarter. Estetiskt begrepp.

● Kultur som meningsskapande aktivitet - som ger livet mening.

● Kultur som kan beskrivas i form av upplevelsekultur; den kultur vi tar del av som

publik. Eller som deltagarkultur; den kultur vi själva är med och skapar.”

Beskrivning av Kulturenhetens “produkt”

● Ska arbeta för att stärka kommunens kulturliv genom att synliggöra, samarbeta och

samverka, skapa goda relationer.

● Ska genomföra och bidra till verksamhet av god kvalitet, med ett tydligt syfte.

● Ska prioritera arbetet med barn och unga.

● Ska genomföra dialoger och samtal i syfte att lyssna in invånarnas behov.

● Ska erbjuda en mångfald av kulturella upplevelser i hela kommunen. Mer kultur till

fler.

Utmaningar över tid

● Att kulturområdet respekteras och behandlas som en viktig samhällsfunktion

utifrån perspektiv som välmående, hälsa, samvaro, sammanhang,

näringsverksamhet, kreativitet, attraktivitet och rekreation.

3. Kunder, intressenter och deras viktigaste behov, krav,
önskemål och förväntningar

Kunder

Flens kommuns invånare, besökare och fritidsboende är de s.k. kunderna, som ska ta

del av verksamheter och uppleva effekter och kulturella värden. Barn och unga är en

prioriterad målgrupp.

Intressenter, interna

Övriga förvaltningar och funktioner inom kommunen, andra verksamheter inom BUK

och även nämnder och politik ska ses som intressenter.

Intressenter, externa

Kulturskapare av olika slag; kulturella näringar, föreningsliv, regionala kulturaktörer

och studieorganisationer är ex på intressenter.

Krav

Att använda avsedd budget samt att arbeta utifrån formulerade mål. Ta ansvar för

planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Delta i det systematiska arbetet.
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Önskemål

Inför Kulturplanens framtagande 2017, samt vid dialoger under åren har behov från aktörer,

invånare och föreningsliv formulerats:

● Att kultur ska finnas på platser runt om i hela kommunen.

● Att kulturområdets inriktning ska stimulera samarbeten för att mer kultur når ut till

fler.

● Att delaktighet, med möjlighet att påverka och medverka är ett uttalat behov.

● Att fler mötesplatser för kultur skapas.

Dessa behov har varit grundläggande för Kulturplanens inriktning och mål.

Förväntade effekter - kulturplanen generellt

● Kulturenheten bidrar till att fler arrangemang, kulturella händelser och

sammanhang skapas i egen regi eller tillsammans med andra aktörer och på fler

platser.

● Kulturenheten bidrar till att  arbetstillfällen skapas för kulturaktörer.

● Kulturenhetens huvudsakliga arbetsmetoder  är att samarbeta och samverka där

dialog och goda relationer utgör grunden.

● Kulturenheten arbetar för att fler barn och unga kan påverka, skapa och delta i

kulturhändelser.

● Kulturområdets utveckling synliggörs genom att ta plats i kommunens övergripande

kommunikationskanaler och  genom fruktbara samarbeten med syfte att skapa

kulturhändelser och att utveckla kulturområdet i hela kommunen. Genom interna

samarbeten i syfte att öka kunskapen om kulturens gemensamma värden och

nyttor.

● Kulturplanens inriktning och aktiviteter ska kopplas mot Flens kommuns

hållbarhetsmål.

● Kulturplanen uppmärksammar olika behov utifrån funktionsvariationer samt

möjligheter att delta på olika villkor.

● De nationella minoriteternas språk och kultur ska uppmärksammas.

4. Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer)

Kulturenheten består i nuläget av tre funktioner: Enhetschef, kulturassistent samt

konstutvecklare-bildpedagog. Ett litet team där varje medarbetare har sin specifika roll

vilket har betydelse för hur kulturområdet lyckas i sin föresats att genomföra mål och
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verksamhet inom både konstområdet och allmänkulturen. Utöver dessa tre

huvudfunktioner kan antalet medarbetare utökas  vid vissa projekt eller vid vissa aktiviteter

för att ytterligare förstärka teamet.

5. Verksamhetens viktigaste identifierade processer

● Kvalitetsarbetet via SIQ-modellen. SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling.

Modellen är baserad på forskning och praktisk tillämpning för att leda företag

och organisationer till hållbar framgång. Inom förvaltningen är detta en

metod som kultur- och fritidsverksamheterna arbetat med sedan 2019.

● Kvalitetsarbetet via SKA - systematiskt kvalitetsarbete utifrån kommunens

styrmodell.

● Enhetens valda utvärderingsmetoder

Enhetens viktigaste värdeskapande processer

INPUT utgångsvärde - OUTPUT vad ska uppnås - kedja av händelser som leder till önskat

läge.

● Delprocess: Meningsfulla skollov

Steg: Gemensam uppstart, ange ramar, utse arbetsgrupp, utse platser, arenor, strategi för

att nå bredd och mångfald, val aktiviteter, ansvarsområden, tidplan samt uppföljning.

Kulturenheten ska tillsammans med kulturskolan, biblioteken och fritidsgårdarna samt

övriga funktioner som föreningskonsulent och ansvarig för platser och lokaler bidra till

barn- och ungas möjligheter att ta del av kultur, att påverka utbud och vara delaktiga på

olika sätt. Kultur- och fritidsverksamheterna samarbetar kontinuerligt runt all

lovverksamhet i syfte att bredda utbudet och nå fler.

● Delprocess: Samarbeta och samverka i syfte att synliggöra och öka kulturutbudet
på fler platser i kommunen.

Steg: Inventera samverkansparter, samtal, val av plats och aktivitet, genomförande,
uppföljning av effekt.

Att samarbeta och samverka är enhetens valda metod i syfte att verka relationsskapande
och nätverkande, för att uppmärksamma och synliggöra behov och att delta i utveckling av
orter och platser för ett ökat utbud av kulturaktiviteter.

● Delprocess: Interna samarbeten i syfte att stärka kulturens värde.
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Steg: Inventera områden att samarbeta runt, ta kontakt med resp ansvarig, samtal,

beskriva perspektiv, möjligheter, svårigheter, slutsatser, åtgärder, genomförande,

uppföljning.

För att etablera kulturområdet internt inom kommunen är samarbeten en viktig del.

Samverkan som metod är prioriterat i Flens kommuns strategiska plan och förordas ofta

som framgångsfaktor i olika sammanhang. Samarbeten fungerar bäst när frågorna upplevs

angelägna och relevanta för berörda parter och då ömsesidig nytta uppstår.

Delprocess: Utveckla Kulturella Kreativa Näringar i syfte att skapa värden för individ och

samhälle.

Steg: Kontakta Näringslivsenheten, kontakta aktörer, planera aktiviteter, genomföra, samla

erfarenheter, sprida resultat, hur gå vidare?

Att samarbeta med näringslivsenheten är och kommer att vara en förutsättning för att

utveckla de kulturella kreativa näringarna i kommunen.

Genom att erbjuda stöd för kreativa aktörer ökar möjligheten för att fler företag startas, för

idéer och nätverk att utvecklas. Näringar som skapar attraktionskraft.

6. Organisations- och ledningsstruktur

Kulturenheten ingår i en mindre verksamhetsstruktur där biblioteken, kulturskolan och
fritidsgårdarna ingår under ledning av verksamhetschef. Varje enhet har sin egen
organisation med ansvarig enhetschef. Kulturenheten är en del av Barn-, utbildnings- och
kulturförvaltningen under ledning av förvaltningschef.
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7. Marknader och distributionskanaler

Kulturenhetens marknad är hela kommunen och dess invånare och besökare, oavsett ålder.

Enheten distribuerar sin verksamhet genom händelser som beskrivs och marknadsförs på

olika sätt i olika kanaler.

8. Konkurrenssituation och egen marknadsposition

Kommunens kulturenheten startade upp efter att Kulturplanen antagits och mer resurser

tillkommit i början av 2018. Enheten är fortfarande, i en etableringsfas där metoder som

samtal, dialoger, samarbeten och samverkan befäster och utvecklar kulturområdet. Annan

kulturverksamhet pågår hela tiden av många aktörer vilket är en viktig och positiv

förutsättning för en kommun där kulturen ska uppmärksammas, upplevas och kännas.

9. Anläggningar och deras ändamål

Kulturenheten är placerad tillfälligt i FKAB,s lokal AMAZON på Sveavägen 3 i Flen. Under

våren 2022 planeras en flytt till permanenta lokaler i Lästenhuset i centrala Flen.

Placeringen är gynnsam då huset inrymmer Flens folkbibliotek samt Flens gymnasieskola

och positiva synergier förväntas.

10. Lagar och förordningar av speciell betydelse

● Barnkonventionen

● Statlig Kulturplan

● Regional Kulturplan

● Flens Kommuns Kulturplan

Kulturenhetens verksamheter är ej lagstadgade utifrån de kommunala uppdragen.

Kommunfullmäktige har genom att ha antagit Kulturplanen gett området prioritet

samt dess inriktning.  Området påverkas av den Regionala Kulturplanen och av

Kulturrådets olika satsningar och prioriteringar. Kulturens statliga stöd fördelas till

landets regioner och institutioner enligt Kultursamverkansmodellen.
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Strategisk del
1. Vision - kort version

“I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är

stolta över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara

alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och

ett bra näringslivsklimat.”

2. Värderingar
● Flens kommuns värdegrund, sid 4.

● Kulturenhetens värdeord: tillgängliga, relevanta, inkluderande, värdeskapande.

3. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter - Kulturenheten

● styrkor; kompetens, engagemang, vilja att samarbeta, öppenhet.

● svagheter; anonyma internt, litet och nytt område.

● hot; ej lagstadgad verksamhet, svag intern förankring, olika politiska agendor.

● möjligheter; påvisa kulturens värden för både samhälle och individ genom

strategiska val av aktiviteter som får gehör både internt och externt.

Enhetens valda framgångsfaktorer (SIQ)

Processer utvecklas genom att beskriva stegen och metoderna i syfte att med systematik

och uthållighet genomföra och utvärdera dem. Utifrån behov som uttalas formas nya

processer. En utveckling sker utifrån önskemål och förväntningar.

● Skapar värden med kunder och intressenter: Kulturenheten ska vara tillgängliga,

relevanta, inkluderande och skapa “kundvärden” tillsammans med kommunens

invånare.

● Utveckla värdeskapande processer: Kulturenheten ska identifiera de viktigaste

processerna utifrån behov, önskemål, förväntningar i syfte att utveckla

kulturområdet.
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Intern kultur  - strävar mot

- Kunder och intressenter kan påverka och vara delaktiga.

- De aktiviteter och samarbeten Kulturenheten genomför bekräftar och påvisar att

rätt saker genomförs i syfte att uppnå mål och värden.

- Kulturenhetens medarbetare agerar trevligt och trovärdigt, med öppenhet och

engagemang för att verkställa kulturområdets mål tillsammans med våra olika

samarbetspartners, enligt kommunens värdegrund.

Uppföljningsarbetet ska syfta till:

- I högre grad med större säkerhet ta reda på och mäta att Kulturplanens mål har

genomförts.

- Lyfta framgångsfaktorer, diskutera aktiviteter utifrån måluppfyllelse.

- Fånga upp intressenters och samarbetspartners upplevelser.

Systematik

- Följa Kulturenhetens arbete och utveckling genom att utföra uppföljning utifrån

valda metoder, vid bestämda och återkommande tidpunkter.

Metoder

- Mäta Kulturplanens mål utifrån en genomförandematris, 1 ggr/år

- Framgångskriterier, 2 ggr/år.

- Enkät samverkansparter i direkt anslutning till avslutat projekt/samarbete.

Sammanställs 1 ggr/år.

- Statistik, lovaktiviteter: antalet deltagare och  fördelning, pojkar/flickor/åldrar.

Kontinuerligt.

- Fånga stämningar och upplevelser? Välja lämplig metod, enkät/intervjuer vid

utvalda händelser. Genom att själva delta i och prata med besökarna ställ frågor om

hur de tagit del av mf, nöjdhet och andra idéer och tankar om önskemål/behov

framåt.

- Dialoger, kultursamtal med aktörer, föreningar och intresserade.

- Sammanställning av behov och synpunkter från återkommande dialoger.

- Verksamhetsbesök från nämnd.

- Kvalitetsdialog med nämnd.

Enhetsnivå

- Vad har påverkat deltagandet?

- Tillgänglighet utifrån olika aspekter som plats, kulturell bakgrund, val av aktivitet,

marknadsföring…
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4. Avgörande förutsättningar för förverkligande av de viktigaste strategiska målen

● Vilja till samarbete och samverkan.

● En fast hemvist för kulturen ordnas under 2022.

● Tillit till området och dess medarbetare.

● Samverkan mellan enheterna samt politiskt prioriterade medel.

5. Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen
● En långsiktig plan med fokusområden för 2022-2025 utifrån Kulturplanens

inriktningar.

● Behov av förankring i kommunledning och kommunfullmäktige.

6. Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning

Enhetens förutsättningar 2022

● Reviderad Kulturplan för period 2022-2025. Nya krav på redovisning och

uppföljning.

● Föräldraledighet - samverkan med vikarie vid återgång.

● Flytt av verksamheten innan sommaren.

● Sårbar, liten enhet. En balanserad planering är en förutsättning för en god

arbetsmiljö.

● Förväntningar i förhållande till resurser.

Nämndmål för 2022 - Perspektiv ungdomar

● Fånga upp synpunkter, omvärldsbevaka och anpassa utbudet

● Synliggöra aktiviteter

● Samarbete med Fryshuset

● Utreda Komtek

● Vidareutveckla arbetet med barn och ungdomars delaktighet och

möjligheter  till inflytande i Flens kommun, juni 2022.
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Flens hållbarhetsprogram med anknytning till Kulturplanen

Målområde 1; Ingen fattigdom (mänskliga rättigheter, möjligheter till inflytande)

Målområde 3; God hälsa och välbefinnande (möjligheter till kultur- och
fritidssysselsättning)

Målområde 4; God utbildning till alla (det livslånga lärandet)

Målområde 5; Jämställdhet (om pojkars och flickors lika rättigheter)

Målområde 8; Arbetsvillkor, tillväxt (turism- och besöksnäring)

Målområde 10; Minskad ojämlikhet (stärka de nationella minoriteternas delaktighet)

Målområde 11; Hållbara städer och samhällen (goda sociala levnadsförhållanden, hållbar
långsiktig livsmiljö)

Målområde 15; Ekosystem och biologisk mångfald (tillgång till en god natur- och
kulturmiljö)

Målområde 16; Fredliga och inkluderande samhällen (inkluderande arbetsmetoder)

Operativ metoder

Verksamhetsplanens blå, gröna och röda mål anger årets huvudsakliga riktning. Med syfte
att hitta balans mellan tid och resurser är ett visuellt årshjul inför varje nytt år enhetens
gemensamma start. I en detaljerad aktivitetsmatris planeras varje händelse, kopplad till
uppföljningsmetod.

Arbetet med årshjul samt aktivitetsmatris genomförs i arbetsgruppen.

Kulturenhetens arbetar projektinriktat, med olika samarbetspartners, för att möjliggöra och
genomföra kulturplanens intentioner, att bidra till meningsfull fritid och ett attraktivt
kulturutbud.
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Mål för Kulturenhet

Blå - kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Grön - nämndens mål och uppdrag

Röd - verksamhetens egna mål

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten

Strategiskt område 4 - Attraktiv och trygg kommun

Mål - Flens kommun verkar för en stimulerande miljö med goda möjligheter till kultur - , fritids-
och besökarupplevelser.
Utvärderingsverktyg och metoder presenteras sist i planen,  på sid 22-23

Verksamhetsplan 2022

KF’s Mål för året

Kulturplanens prioriterade område 1: Främja kultur av och med barn och
unga

Inriktningsmål 2022-2025

● Samordnade lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga ska säkerställas med god
framförhållning

● Utveckla utbudet i samverkan med externa aktörer
● Stärka barn och ungas möjligheter att påverka utbudet.
● Stärka barn och ungas lärande utifrån kulturverksamheternas potential och verktyg

Förutsättningar 2022

● Tidig samplanering - starta med förväntningar, resurser, riktlinjer.
● Enhetens flytt ger möjligheter till bättre kontakt med unga.
● Tillgänglighetsaspekter ska ges ökat fokus (Ny revidering av Kulturplanen)
● Koppling till hållbarhetsmål: 1, 3, 5, 10 samt Barnkonventionen

Aktivitet/fokusområden Uppföljningsmetod Uppföljnings
period

Ansvarig
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Lovsamverkan

-valda aktiviteter för året:

-kul turer, work-shops

Tema: våra sinnen

Aktiviteter
-gymnasiet:

-öppen scen (prel)

-recykeling, återbruk, klädtema (prel)

Information och coachning runt
PiP-bidraget
-kulturassisten, ungdomskonsulent
planerar aktiviteterna
Nämndmål Perspektiv unga

-Fånga upp synpunkter,
omvärldsbevaka och anpassa
utbudet

● relationsbygge
● arena gymnasiet
● ungdomsapp skapas

-Synliggöra aktiviteter
● ungdomsapp

-Samarbete med Fryshuset
● Ej tydliggjort

-Vidareutveckla arbetet med barn
och ungdomars delaktighet och
möjligheter  till inflytande i Flens
kommun, juni 2022

KF’s Mål för året

Kulturplanens prioriterade område 2: Synliggöra kulturen i Flens kommun

Inriktningsmål 2022-2025

● Flens kommun och kulturenheten ska agera professionellt med hög ambition
● Fortsätta föra samtal och dialog som stärker samverkan och ökar kulturens värden

internt och externt
● Stödja KKN-området; synliggöra, tillgängliggöra, branschutveckling, arbetstillfällen
● Uppmärksamma de nationella minoriteternas kultur

Förutsättningar 2022

● Implementera tillgänglighetsaspekt utifrån olika medborgarbehov
● En verksamhetsplan i balans mellan förutsättningar och ambitionsnivå
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● Koppling till hållbarhetsmål: 1, 3, 5, 8, 10

Aktivitet/fokusområden Uppföljningsmetod Uppföljnings
period

Ansvarig

Kommunikationsinsatser i kommunala
kanaler i syfte att synliggöra möjligheter
till goda kultur-, fritids, och
besökarupplevelser

- Glimten, 5 nr
- Nyhetsbrev, 6 nr
- Hemsida
- Instagram, Facebook

Livestreaming som alternativ
Aktivitet:

- Utveckla och testa
Interna samtal, möten om kulturens
värden, samarbeten
Aktiviteter:

- Implementering av
kulturplanen

- samarbeten med
Näringsliv/turism i syfte att
utveckla platser för kulturella
upplevelser

- Finansieringsmodell för
“Enprocentsregeln”

Externa samtal, ortsdialoger,
kultursamtal om värden,
utvecklingsmöjligheter, samverkan
Aktiviteter:

- ortsdialoger platsutveckling
- erbjuda samverkan vid

kulturhändelser
- öppet hus -

utbildningsinsatser

Samarbeta runt KKN-områdets
utveckling
Aktiviteter:

- Plattform för utveckling,
Punks

- Referensgrupp
kulturintresserade

- Visit Flen- nya möjligheter
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KF’s Mål för året

Kulturplanens prioriterade område 3: Synliggöra konsten i Flens kommun

Inriktningsmål 2022-2025

● Säker förvaring och hantering av kommunens konst
● Invånare och besökares möjligheter att ta del av och vara delaktiga i konstnärliga

processer ska öka
● Konstnärliga inslag i offentliga miljöer ska öka - enligt policy för offentlig konst

Förutsättningar 2022

Konstområden inskrivet i Kulturplanen från 2022. Innebär nytt utgångsläge utifrån planens
nya perspektiv runt tillgänglighet, nationella minoriteter och förhållningssätt till social
hållbarhet.

● Koppling till hållbarhetsmål: 3, 4, 5, 8, 10, 11

Aktivitet/fokusområden Uppföljnings
metod

Uppföljning
speriod

Ansvarig

Synliggöra
-skapa synnergieffekter mellan konst och andra
kulturuttryck
-KKN-området
Aktiviteter:
Gallerirummet, Flens bibliotek. Bl.a:

- Samarbete med soc integratiosprojekt KLARA
- Graffitiutställning, workshops i samverkan

med  Region Sörmland
Bruksgalleriet, Hälleforsnäs:

- Events i samband med ordinarie
utställningsverksamhet i syfte att nå och
beröra fler besökare

Barn/Unga
- kreativa lov
Aktiviteter:

- workshops med olika kreativa teman
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Fler “möten och upplevelser” och platser för möten
- utveckla perspektivet konst för fler
-hur kan kommunens konst nyanseras och nylanseras
internt och externt
Aktiviteter:
-flytten till nya mer anpassade lokaler i Lästenhuset i
Flen möjliggör aktiviteter för att uppmärksamma
kommunens konst och öka delaktigheten
- ortsevenemang, Sparreholm under våren.
- nyhetsbrev för samordning på Bruketområdet

-Finansieringsmodell - resurser till offentlig

utsmyckning

-konst på offentliga platser utifrån antagen Policy

Aktiviteter:

- Avsättning av medel ska undersökas

KF’s Mål för året

Kulturplanenens prioriterade område 4:  Tillgängliggöra mötesplatser och möten
för och med kultur

Inrikningsmål 2022-2025

● Fler platser för kulturella upplevelser ska genom samverkan förstärkas och få ökad
tillgänglighet

● Ett nämndöverripande arbete ska genomföras i dialog med invånare för att utveckla Flens
tätort som knutpunkt för konst och kultur

Förutsättningar 2022

● Planera året i balans mellan resurser och tid
● Flytt påverkar året
● Utgå från samverkan som metod, också utifrån resultat av dialoger
● Ökat fokus på tillgänglighetsaspekter
● Koppling till hållbarhetsmål: 8, 10, 11, 15, 16

Aktivitet/fokusområden Uppföljningsmetod Uppföljnings
period

Ansvarig

Evenemangs- och platsutveckling, på ex
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Bruket, Sparreholm, Flen med flera
orter.
Aktiviteter:

- Konserter, event på nya platser i
samarbete med turismen

- Event på Bruket ska ske i
konstgalleriet om
förutsättningarna utomhus inte
förbättras

- Midsommar, kalla till möte,
samarb studieförbund

Kultur och litteraturfestival
- långhelg mitt nov
- prel utöka med aprilhelg -

erbjuda en ort samverkan
Lucia/Nyår

- Nyårskonsert prel
Samverkan Scenkonst Sörmland:

- Glass & Jazzfestival

- prel fler konserter i samband

med platsutveckling

Enhetens mål för verksamheten

Mål för året

Kommunikation
Kanaler: Glimten, Nyhetsbrev,  Instagram, Facebook, Hemsidor, Intranätet, Violin ska utvecklas
Förutsättningar 2022

● Liten enhet med få medarbetare gör verksamheten sårbar
● Utmaning att få jämn arbetsbelastning under året

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Årshjul, gemensamt arbete
Måndagsmöten
Individuell uppföljning kontinuerligt
Utveckla information på plattformen
Violin
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Mål för året
Utveckling och omvärld
Förutsättningar 2022

● Att utveckla digitala kompetenser är en del av tillgänglighetsarbetet
● Att ta del av omvärlden och samverka skapar interna värden samt möjligheter till ökat utbud

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Utbildningar
digital teknik

Studiebesök regionen
Kommunbesök prel:

- Strängnäs
- Vingåker

Samverkan regionen
- Sörmländska

kulturtillgångar
- Regional samverkan,

mellan kommuner

Utvärderingsverktyg

Uppföljningsarbetet ska syfta till:

- I högre grad med större säkerhet ta reda på och mäta att Kulturplanens mål har

genomförts.

- Lyfta framgångsfaktorer, diskutera aktiviteter utifrån måluppfyllelse.

- Fånga upp intressenters och samarbetspartners upplevelser.

Systematik

- Följa Kulturenhetens arbete och utveckling genom att utföra uppföljning utifrån

valda metoder, vid bestämda och återkommande tidpunkter.

Metoder

- Mäta Kulturplanens mål utifrån en genomförandematris, 1 ggr/år

- Framgångskriterier, 2 ggr/år.

- Enkät samverkansparter i direkt anslutning till avslutat projekt/samarbete.

Sammanställs 1 ggr/år.
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- Statistik, lovaktiviteter: antalet deltagare och  fördelning, pojkar/flickor/åldrar.

Kontinuerligt.

- Fånga stämningar och upplevelser? Välja lämplig metod, enkät/intervjuer vid

utvalda händelser. Genom att själva delta i och prata med besökarna ställ frågor om

hur de tagit del av mf, nöjdhet och andra idéer och tankar om önskemål/behov

framåt.

- Dialoger, kultursamtal med aktörer, föreningar och intresserade.

- Sammanställning av behov och synpunkter från återkommande dialoger.

- Verksamhetsbesök från nämnd.

- Kvalitetsdialog med nämnd.

MATRIS  Uppföljning av verksamhetsåret 2021, utgångspunkt för 2022-2025

Mål: Främja
kultur av och
med unga

Ingående status
årets innan

Status våren Status hösten Kommentarer

Barn och ungas
initiativ

PiP, ökad
coachning TL,
JJ

Föräldraledighet
kulturenheten
Pandemi

Ordinarie vht
åter igång efter
sommaren

Oförändrat
läge

Ökat efterfrågat
utbud

Utbudet har ökat

Avgiftsfritt Även
kulturskolan
2020

Fler bar och
unga i kö.

All verksamhet är
avgiftsfri

Jämn fördelning
pojkar/flickor

Sammantaget
godtagbar
fördelning men
stora skillnader i
resp aktivitet.

Må: Synliggöra
kulturen i
Flens kommun

Ingående status
årets innan

Status våren Status hösten Kommentarer

Extern info
befintligt
kulturliv

Glimten,
nyhetsbrev,
hemsidan, FB

Kulturen fortsatt
synlig i
kommunala
kanaler och i
sociala medier

Intern info Glimten, God samverkan
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befintligt
kulturliv och
utveckling

nyhetsbrev ,
1%regeln,
sommartorget

förbättrar intern
kännedom

Digitalt forum
för utövare

Kreativa Flen, Dialoger har
genomförts

Behov har
sammanställts

Kulturens värde
intern och
externt

Inte kommit så
långt se
utredning ang
kulturhus

Dialoger och
samarbeten
förbättrar läget,
Kommunens
ekonomiska
läge- ett hot.

Långsiktigt arbete.

Indikatorer:
Strategiskt område 4, Attraktiv och trygg kommun

Indikator Utgångsvärde Utveckling Flen 2023

Flen Riket

Nöjd medborgarindex-kultur.

Källa: KOLADA

49 (2017) 62 Som riket

Nöjd region index-Fritidsaktiviteter.

Källa: KOLADA

49 (2017) 61 Som riket
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