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1. Inledning 

Verksamhetsledarens inledande ord

2017 – ett utmanande år med många möjligheter.
Jag ser tillbaka på 2017 som ett utvecklande mellanår med ett antal 
satsningar för att stärka platsen Kulturhuset och varumärket Scenit i 
kommunen och i länet.

Min målsättning som verksamhetsledare med Scenit är att förädla och fortsätta utveckla den fina 
organisation vi är. Vi har ett starkt varumärke som under 2017 växt sig ännu starkare på vår arena. 
Personalstyrkan utvecklas mer och mer. De arrangemang vi genomfört och det engagemang vi 
ständigt visar föder den stolthet vi tillsammans känner för vårt arbete. Och det gör oss tillsammans 
med styrelsens ökade engagemang ännu starkare. 
 
Det är återigen med största energi och tillit jag ser fram emot 2018 där personalgruppen 
tillsammans kommer att utveckla Scenit, våra befintliga verksamheter, våra utökade och nya 
verksamheter och framförallt att fortsätta befästa Scenit som varumärke i hela Örebro län. 

Med dessa inledande ord överlämnar jag denna verksamhetsberättelse till årsmötet. 

____________________________
Henrik Andersson
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2. Styrelse & personal 

2.1 Styrelsens sammansättning

Ordförande: Simon Ledstam, Studieförbundet Bilda
Vice ordförande: Jens Hellman, Sensus

Sekreterare: Henrik Andersson

Ledamöter: Peter Franzén/Jonas Lundström ABF
Karin Wistrand Medborgarskolan
Björn Brunnberg/Oskar Cedermalm Studieförbundet Vuxenskolan
Tobba Andersson Studiefrämjandet

Adjungerade: Christer Moll Örebro Kommun  
Rikard Åslund Region Örebro län

Arbetsutskott:  Simon Ledstam (Bilda)
Jens Hellman (Sensus) 
Henrik Andersson (Scenit)

2.2 Styrelsemöten
Styrelsen har haft 7 ordinarie, protokollförda sammanträden under perioden mellan årsmötena 
2017-2018.
Justerade protokoll från ovan nämnda styrelsemöten finns tillgängliga att begära ut. 

2.3 Årsmöte
Ordinarie årsmöte: 24 april, 2018

2.4 Medlemmar
Föreningens medlemmar består av 6 juridiska personer / organisationer. 

2.5. Personal
Föreningen har 6 tillsvidareanställda. 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3. Grundläggande verksamhetsområden 

Föreningen Scenit är en kulturförening som sedan årsmötet 2015 är verksam både i 
arrangemangshuset Kulturhuset och länsövergripande i hela Örebro län. Föreningens främsta 
fokus är ungdomar, ungdomsarrangemang och unga arrangörer, men de tre 
verksamhetsområdena innefattar även vuxna och blandade målgrupper. 

Föreningen Scenit verkar inom tre olika verksamhetsområden; Arrangemang/arrangörskap, 
lokalförvaltning/Kulturhuset och projekt som också inkluderar årligt återkommande, större 
arrangemang i egen regi. Sett till året har vi uppnått en hel del av de mål som sattes upp i förra 
verksamhetsplanen, och mer därtill. 

3.1 Arrangörskap och arrangemang
Scenit:s främsta målgrupp är unga och i synnerhet kulturintresserade ungdomar – både i 
egenskap av producenter och konsumenter. I egen regi arrangerar Scenit professionella och 
tillgängliga ungdomsarrangemang, och som coach/handledare bistår Scenit med kompetens och 
resurser för de ungdomsarrangörer som söker stöd, hjälp, resurser och kompetens för att 
utvecklas inom sitt arrangörskap. 

‘

3.2 Lokalförvaltning och uthyrning
Kulturhuset är en central arrangemangsplats i Örebro stad och Scenit har i uppdrag att förvalta 
dessa lokaler i enlighet med uppdragsbeskrivning från Örebro kommun. Kulturhuset ska vara en 
tillgänglig mötesplats för allmänheten, erbjuda kulturupplevelser för alla åldrar i olika prisklasser 
samt erbjuda sina lokaler för ungdomsarrangörer, föreningar, privatpersoner och företag. 

Verksamheten på Kulturhuset består av både offentliga och slutna arrangemang inom de flesta 
kulturformer. Verksamheten bedrivs på vardagar och helger under större delen av året.
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I korthet, uppnått 2017
Sedan 2015 har föreningen ett nytt, tydligt mål inom detta verksamhetsområde: att både i 
egen regi och som stöd till andra/befintliga aktörer arrangera utanför Kulturhusets väggar och i 
synnerhet i länets mindre kommuner. Detta arbete möjliggörs nu med ett inrättat och 
kontinuerligt årsbidrag från Region Örebro Län gällande den amatörmusikkonsulenttjänst  som 
föreningen nu besitter.

Vidare läggs ett stort arbete på att vidareutveckla Ung Peng där Scenit varit en stort part i 
planering och sjösättande. Föreningen hör under merparten av 2017 sökt att hitta ett 
kontinuerligt årsbidrag, utan lycka. Föreningen har omarbetat hela Ung Peng konceptet i syfte 
att göra det mer tillgängligt för de unga arrangörer som finns ute i länet. I skrivande stund har 
vi ännu inget avtal som reglerar detta.



3.3 Projekt
Scenit driver en rad projekt varje år, stora som små, nya som återkommande. Målsättningen under 
2016-2018 är att Scenit ska ta sig an minst ett större och mer omfattande projekt med stöd från 
exempelvis Allmänna Arvsfonden och stora projektbidragsgivare. 

De projekten, som oftast innefattar arrangemang och evenemang, är i flera fall årligt 
återkommande, som: Cityfesten, Kulturnatten VOX festivalen och Pride. 

Vidare har vårt nya länsfokus möjliggjort att vi kan medverka till etablering av nya, större 
festivalarrangemang i kommuner utanför Örebro tillsammans med lokala aktörer, arrangörer och 
ungdomar. 
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I korthet, uppnått 2017
Under 2017 har föreningen uppgraderat det trådlösa nätverket för att säkerställa 
tillgängligheten för oss själva och husets gäster. Det har köpts in nya trådlösa mikrofoner 
och PA:t i A-salen har renoverats. Detta för att göra det lättare för medlemsorganisationer 
och externa arrangörer att verka i lokalerna. Servicenivån för uthyrningar har ökat med ett 
mer tydligt kundbemötande, samt vidare säljcoaching. Rutiner ses över kontinuerligt, 
omarbetas och implementeras tillsammans i personalgruppen.

Målsättningen att öka antalet offentliga arrangemang i Kulturhusets lokaler står kvar, men 
tyvärr har antalet uthyrningar minskat jämfört med föregående år. För att vända 
utvecklingen måste vi göra Kulturhuset mer attraktivt för arrangörer och besökare under 
kommande år. 

I korthet, uppnått 2017
Scenit har dels cementerat befintliga projektarrangemangen (exempelvis Kulturnatten och 
Cityfesten) för att kunna arbeta mer långsiktigt med dessa, men också etablerat nätverk,  
förutsättningar och grogrund för nya större projekt.

Kulturnatten kommer att omförhandlas för tre nya års finansiering, Cityfesten har etablerats 
som ett återkommande arrangemang. Amatörmusikkonsulenten har arbetat hårt under 2017 
för att skapa nya platser och möjligheter för kulturengagerade i både kommunen och i länet. 

Föreningen har aktivt jobbat för att överta Fritidsgård för Teckenspråkiga från Örebro kommun, 
en ny verksamhetsgren som syftar till att utveckla dövkulturen på sikt.



4. Verksamhet 

4.1 Verksamhet i och för länet

Sommarmånaderna gav ett stort antal besökare med Cruisingfestival i Lindesberg, Lassemaja 
Bararrangemang, Cornelis i Grythyttan, VOXtalangen och VOXfestivalen för att nämna några.  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Ung Peng i Örebro län
Arbetet med att befästa Ung Peng i Örebro län har både gått bra och varit krävande. Inga 
utbildningsdagar skedde under 2017. 11 av 12 länskommuner anslutna, och alla handläggare i 
dessa kommuner har fått möjlighet att genomgå vår utbildning i hur de bör arbeta med sin Ung 
Peng-handläggning. 
I och med att föreningen vill ta ett större ansvar och ha mer inflytande i Ung Peng så planerades 
uppfräschande utbildningstillfällen för 2017. Det har inhämtats information, feedback, tankar och 
idéer från ungdomar som genomfört ett eller flera arrangemang. För att kunna arbeta mer aktivt, 
operativt och på rätt sätt mot ungdomarna så gjordes bedömningen att omforma konceptet 
UngPeng. Vända på tratten och ställa frågan ”Vad vill du arrangera” till ungdomarna och göra en 
ny logotyp med förtydligande teman i moderna färger och känsla. Denna information framfördes till 
Region Örebro läns Ung Peng-ansvariga under Q4 2017.

 

Amatörmusikkonsulentens länsverksamhet
Under 2017 lyckades Scenit genomföra 45 enskilda arrangemang/aktiviteter med sammantaget 
10825 besökare/deltagare och 72 engagerade kulturakter (majoriteten ungdomsakter). Flera av 
dessa arrangerades av eller med ungdomar, och alla i samarbete med lokala aktörer som 
föreningar, studieförbund, företag och kommuner.  

En stor eloge till amatörmusikkonsulenten Isak och hans enorma engagemang för sitt 
länsuppdrag. Nätverket som Scenit och främst han har skapat är av stor vikt för vårt fortsatta 
arbete i länet. Det fortsatta engagemanget under 2018 kommer att innebära större möjligheter att 
befästa Scenits varumärke och den proffsiga resurs som vi kan tillhandahålla arrangörer. Unga 
som vuxna!

Slutligen har vårt fokuserade länsarbete givit resultat i press och media med 36 enskilda inslag i 
lokala medier (TV, tidning och radio). I ungefärlig takt med de 45 händelser som skett under 2017 
ute i länet.
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Marknadsföring i länet
Vi har länge haft strategier för att marknadsföra Kulturhusets arrangemang utanför husets tjocka 
väggar och utanför Örebro kommun, men i och med det mycket mer tydliga länsuppdraget från 
Region Örebro län har denna marknadsföring utökats markant. Scenit finns nu representerat i flera 
olika länsövergripande nätverk utöver många av våra medlemsorganisationer, och har därmed fått 
många tentakler med sammantaget  stor räckvidd ut till länets mindre orter. 
Vi har under 2017 sett ett större engagemang av länsungdomar som kontaktat oss om och inför 
arrangemang på Kulturhuset, och kulturarbetare som kontaktar oss för att får råd och resurser för 
arrangemang i sina hemkommuner. 

Vidare har vi haft som målsättning att marknadsföra UngPeng i alla situationer där vi kommer i 
kontakt med ungdomar, vare sig det är i eller utanför Kulturhuset. Detta är ett ständigt pågående 
arbete som krävs för att få den nedåtgående trenden i antalet ansökningar att vända uppåt för hela 
länet. 
En grupp studenter skrev på uppdrag av Region Örebro län en uppsats om marknadsföringen av 
UngPeng och det fanns tankar på att tillsammans skapa nytt material och hemsida för UngPeng. 
Allt detta arbete har ännu inte givit frukt, trots upprepade försök.
Vår strävan att få till ett långsiktigt avtal gällande arbetet med UngPeng har inte givit något resultat 
under 2017 och vi går in i 2018 utan avtal. 

Statistik, arrangemang/aktiviteter i länet utanför Örebro kommun
2017 2016

Antal offentliga aktiviteter/händelser/arrangemang 45 25

Varav musikkonserter 40 20

Varav ungdomsarrangemang/aktiviteter 5 5

Varav Ung Peng-infoträffar 0 2

Antal band/artister/akter 72 85

Antal besökare/deltagare 8726 10285
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4.2 Verksamhet på Kulturhuset och i Örebro kommun 

Verksamheten i Örebro kommun består av: 

• Offentliga arrangemang – både i egen regi och där Scenit är lokalförvaltare/uthyrare 
(Kulturhuset)

• Ungdomsarrangemang – både i egen regi och där Scenit är handledare för ungdomsarrangörer 
• Privata uthyrningar (Kulturhuset)
• Konferensverksamhet (Kulturhuset)
• Större arrangemang/projekt
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Offentliga arrangemang
I Örebro och framförallt på Kulturhuset genomfördes 164 offentliga arrangemang varav 132 
arrangemang där Scenit var arrangör eller medarrangör (övriga av externa arrangörer på 
Kulturhuset, där Scenit istället agerat lokalförvaltare). Totalt besöktes dessa arrangemang av 32 
000 besökare och deltagare, vilket med råge är ett nytt rekord. 

Könsfördelningen bland besökarna i dessa offentliga arrangemang slutade på 55/45, med fördel 
kvinnor i alla åldrar. Även mångfaldsmässigt innehåller dessa arrangemang en stor bredd, med 
arrangörer både från olika etniska föreningar men också blandade samarrangemang med 
integrationssyfte. 
 

Utställningar
Antalet utställningar landade på 3 stycken och är utspridda på våra fyra olika utställningsplatser: 
Foajén, Trapphuset, Thorsson-hallen samt Kafeterian. Från och med ht-2017 är totalansvaret för 
Thorsson rummet och utställningarna i Thorsson-hallen övergått till Café Deed, som nu också 
nyttjar hallen för sin öppna verksamhet. 

Vi jobbade under 2017 vidare med att ge icke-etablerade konstnärer och ungdomar kostnadsfria 
ytor att hänga konst, vid sidan av de organisationer och kommersiella konstutövare som får betala 
för sina utställningar. Tyvärr nådde vi inte fram till ett tillfredställande resultat. Nya tag för 2018.
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Statistik, offentliga arrangemang/aktiviteter
2017 2016 2015

Antal offentliga arrangemang 177 189 190

Varav musikkonserter 122 69 40

Varav teaterföreställningar 2 8 29

Varav utställningar + 
vernissage 3 13 + 12 20+9

Varav ungdomsarrangemang 66 66 38

Varav utanför Örebro 
kommun 25 25 10

Antal band/artister/akter 468 487 274

Antal besökare/deltagare 66 123 74 690 32 000



Musik
Musikkonserter har länge varit och är fortfarande den största kulturformen  och den dominerande 
arrangemangstypen i vår kulturverksamhet. Hela 122 musikkonserter arrangerades för 
allmänheten med stor genrebredd. Av alla kulturformer som erbjuds på Kulturhuset och i andra 
arrangemang vi deltar eller gör i egen regi är musik utan tvekan den mest populära. Även bland de 
ungdomsarrangemang Scenit tar del i är musiken fortsatt den dominerade kulturformen. Just inom 
denna kulturform har personalgruppen också störst kompetens, vilket gör att vi kan vara oerhört 
behjälpliga när arrangörer behöver resurser för att genomföra sina musikarrangemang. Vi ser med 
glädje att dansen tar en allt större plats i kommunen. 

Antalet enskilda akter som vi genom vår verksamhet har engagerat nådde för året upp till 468 st  – 
en liten sänkning jämfört med tidigare år. Sedan amtörmusikkonsulenttjänsten under 2017 befästs 
med ett mycket tydligare länsuppdrag sedan året innan kan vi tillfredställande även där se en 
markant ökning från 17 till 85 st engagerade akter i länet.

I Kulturhusets källarplan har under året också bedrivits studioverksamhet. I studiorummet, med 
både sångbås och teknikerutrymme, har Studieförbundet Bilda genererat hundratals 
studiecirkeltimmar. Studion är pga. det begränsade utrymmet främst anpassat för mindre band 
som singer/songwriter eller inom genrerna hiphop/RnB vilka inte kräver att många spelar in 
samtidigt. 

Ungdomsarrangemang
Med 33 genomförda arrangemang av, med och för ungdomar där Scenit varit en part är det tydligt 
att även vi ännu tydligare påverkas av den nedåtspiral som just nu pågår bland antalet 
ungdomsarrangemang per år. Det ska dock sägas att andelen arbetstid som avsätts för just unga 
arrangörer inte har sjunkit – med färre antal per år kan vi lägga ned mer tid per arrangör och 
kompensera med mer gediget stöd än annars. Samtidigt har de arrangemang som från och med 
hösten 2015 arrangerats ute i länskommunerna visat sig ta mer tid än vi anat, framförallt för 
Scenits amatörmusikkonsulent. Dels pga. avståndet till kranskommunerna, men också pga. helt 
andra förutsättningar vad gäller befintlig kompetens och infrastruktur/lokaler/teknik för 
kulturarrangemang i många av de kommuner vi under hösten hann vara verksamma i med lokala 
ungdomar. Detta arbete fortsatte under 2016-17 och vi kan se att det börjar ta fäste bland utövarna 
i kranskommunerna. Det tar tid att arbeta in ett varumärke som Scenits med det koncept vi 
tillhandahåller. 

Scenit hann under året också stå bakom ett flertal större arrangemang, som Cityfesten ’17 
(skolavslutningsarrangemang), Kulturnatten (stadsevenemang) och ett flertal ungdomsfester på 
Kulturhuset. Ett tydligt fokus har varit att uppmuntra ungdomar till delaktighet och ge dem 
inflytande i dessa större arrangemang (mer om just dessa större projekt längre ned). 

En uppstickare som Scenit fortsatt stöttat mycket under 2017 är de allt mer populära 
arrangemangen inom e-sport och spelkultur, som nu mera är en fastslagen kulturform – aktiviteter 
som ligger och balanserar mellan aktivitetskategorierna idrott och kultur, men som enligt Scenit:s 
progressiva tänk helt klart har en tydligare fot på kulturområdet än idrotten.
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Flera större arrangemang för E-sportande unga har genomförts på Kulturhuset i samarbete med 
Scenit, vilket banat väg för oss att nå en helt ny målgrupp: ungdomar 13-25 som brinner för 
spelkultur av olika slag. De LAN-arrangemang som genomfördes med lokala spelföreningar 
lockade 429 ungdomar, spridda på 4 tillfällen omkring loven under 2017.

Teater
Teaterföreställningar har vi sett en minskning av jämfört med 2016 – från 8 till 2 föreställningar, 
tyvärr. Flera föreningar nyttjar husets lokaler för repetitioner eller återkommande cirkelverksamhet 
och vi hoppas att det ska leda till ökat antal offentliga föreställningar framöver. Då våra 
arrangemangslokaler.

Övriga offentliga arrangemang och projekt
Bland kategorin övriga arrangemang inkluderas allt utöver musikkonserter, utställningar, 
ungdomsarrangemang och teaterföreställningar, och här slutade antalet på 58 offentliga 
arrangemang fördelat på bland annat Retromarknad, offentliga föreläsningar och seminarier, 
Örebro Comedy Club (populära stand-up-arrangemang) och mässor av olika slag. I och med 
Retromarknad skapade vi tillsammans med arrangören 30 minuters musikframträdanden, något 
som mottogs med värme och höjde trivseln under marknaden.

Vidare innefattas också tre större arrangemang som drivs som projekt både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt: Kulturnatten, Cityfesten och 
VOXtalangen som avslutas med VOXfestivalen . 

En mycket trevligt tillskott är Run For Your Lives och den efterfest som 
anordnades i A-Salen den 28 oktober. De till hög grad utklädda besökarna 
kunde avnjuta ett apokalyptiskt dekorerat Kulturhus. 

Konferensverksamhet och privata uthyrningar
Konferensverksamheten och de privata uthyrningarna fortsätter vara en stor 
del av föreningens huvudsysslor. Thorsson-rummet övergick i Café DEEDs 
verksamhet efter sommaren med fortsatta bokningsbara dagar för Scenits 
räkning. I A-salen, och i vissa fall hela huset, anordnades det under året 
olika typer av konferenser och privata tillställningar – allt från halvdagar till flerdagars. 

Fokusarbetet på värdskapet, mottagandet, servicenivån samt en fortsatt tydlighet i prissättning 
under 2017 har gett en fortsatt fin utdelning. Konferenser och antalet bokningar som hanterades av 
våra samordnare enbart i Thorsson-rummet var närmare 100 stycken med en omfattning av 4 599 
konferensdeltagare och gäster. Antalet privatbokningar uppskattas till 50 (statistikförs ej). 

�  / �12 20



4.3 Årligt återkommande (större) arrangemang

Kulturnatten
Innan 2015 arrangerades Kulturnatten återkommande varje år av Scenit på uppdrag av 
Länsmusiken AB, men då Länsmusiken valde att avbryta samarbetet med Scenit i början av 2015 
stod Kulturnatten plötsligt utan arrangör, vilket många ungdomar vägrade acceptera. På 
ungdomars eget initiativ samlades över 500 namnunderskrifter in och efter mycket om och men 
lyckades Scenit säkra medel från Örebro Kommun och Region Örebro län så att Kulturnatten 
kunde arrangeras ändå. 

Totalt besöktes de 7 scenerna/arenorna under Kulturnatten 2017 av över 5 300 personer som fick 
uppleva kultur i alla dess former från över 90 akter bestående av över 700 ungdomar.  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Cityfesten ’17
I många år har Scenit (tidigare Föreningen Kulturhuset) haft i uppdrag att tillsammans med Fritid 
och Ungdomsenheten på Örebro kommun arrangera en skolavslutningsfest för Örebro 
fritidsgårdars målgrupper. Dessa skolavslutningsfester har årligen arrangerats på Kulturhuset, men 
2015 föddes “Cityfesten” – en skolavslutningsfest större än någonsin och mer påkostad än 
någonsin. 
Mitt i Örebro centrum, på Olof Palmes Torg, etablerades en inhägnad arrangemangsplats med ett 
1000m2 stort arrangemangstält och ett lika stort aktivitetsområde. Live-akter varvades med 
ungdomsdisco, och de över 1 400 besökarna fick möjlighet att prova på en rad spännande och 
roliga aktiviteter. 

Cityfesten ’17 blev en succé och förhoppningen är att göra Cityfesten till en återkommande 
skolavslutningsfest i juni varje år. 
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5. Bidragsgivare och uppdrag 

5.1 Avtal med Örebro Kommun
Avtalet med Örebro Kommun har inte förändrats det gångna året. I avtalet finns bland annat 
följande att läsa: 

“Kulturhuset ska verka för att bli en attraktiv mötesplats för kultur och nöje. Kulturhuset 
ska verka för ungdomars inflytande på verksamheten, stödja deras engagemang och 
påverka och initiera nya verksamheter på mötesplatsen med anpassade krav. De ska 
ta tillvara på de ungas intressen, bli möjliggörare och öka ungdomars delaktighet”. 

Föreningen Scenit har fortsatt att arbeta mycket med att coacha och handleda unga arrangörer, 
många gånger förstagångsarrangörer, i alla möjliga olika kulturaktiviteter; allt från teatrar, 
utställningar och föreläsningar till fester och musikkonserter. Vidare har det lägre antalet 
genomförda ungdomsarrangemang gjort att vi kunnat fokusera mer på inflytande och delaktighet 
från ungdomsgruppen i de större arrangemang Scenit genomför varje år. 

Att endast erbjuda ungdomar möjlighet till delaktighet och inflytande har vi märkt inte räcker. 
Föreningen har länge haft dörrarna öppna för alla slags idéer och möjligheter, och även om många 
passerar genom dessa vidöppna dörrar har vi sedan ett par år tillbaka förstått att om vi aktivt 
försöker få ungdomar att engagera sig ökar även deltagandet – både i befintliga arrangemang och 
verksamheter men också i nyskapande. Målsättningen har varit att det på alla 
ungdomsarrangemang som Kulturhuset själva arrangerar ska finnas ett antal ungdomar med i 
planeringsgruppen. Dessa har aktivt bjudits in i samråd med fritidsgårdar och andra 
ungdomsarenor, och även om det har visat sig vara en utdragen process har det givit resultat.

Scenit och Örebro kommun är båda överens om att avtalet mellan båda parter behöver 
uppdateras, både vad gäller formalia, namnförändringar och ordval, men också innehålls- och 
uppdragsmässigt. Under 2015 har lättare diskussioner förts om detta och kommer att intensifieras 
under 2016 med målet från Scenit:s håll att få ett reviderad/uppdaterat avtal klart under 2017. Det 
finns ännu inget klart avtal, utan dialogen fortsätter under 2018.

5.2 Region Örebro län
2017 års föreningsstöd på 300tkr från Region Örebro län har använts för att utöka arrangemang 
och samarbeten i länet samt fortsätta arbetet med unga arrangörer i Örebro län. Målsättningen 
inför 2017 var att få till stånd ett årligt föreningsstöd på mellan 500-600tkr från Region Örebro län, 
men istället fick vi 1-årsbidrag men muntliga förhoppningar om att kunna få ett löpande 
föreningsstöd.  
Arbetet med att få till stånd ett löpande avtal intensifierades under hösten med ansökningar för ett 
föreningsbidrag. Något som inte gett utdelning ännu. Inget avtal finns som reglerar vare sig 
UngPeng eller ett renodlat föreningsbidrag.
Amatörmusikkonsulenttjänsten är numera befäst och föreningen erhåller ett årligt stöd på 235tkr.
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Scenit har under 2017 fortsatt jobba aktivt för att bli den länsövergripande kulturförening som 
föreningen nu är, och den enda pusselbit som nu fattas för att få en ekonomisk stabilitet är just att 
omforma de årliga verksamhetsanslag/föreningsstöd föreningen fått de senaste tre åren till ett 
löpande bidrag.

Sedan 2015 har också Region Örebro län haft en adjungerad plats i Scenit:s styrelse. 
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6. Lokaler, arbetsmiljö och hyresgäster 

6.1 Upprustning av lokaler, utrustning och inventarier
Under 2017 gjordes en mindre del upprustningar och investeringar i Kulturhusets lokaler och bland 
föreningens inventarier. Ett nytt trådlöst nätverk investerades och implementerades under 
senvåren 2017. Anledningen är att ett arrangörshus av denna kaliber med vår ökande verksamhet 
bör ha ett stabilt, fungerande och modernt nätverk. Och nu har vi det!

Boning av golv i Foajén och A-salen genomfördes under våren. Nu belysning installerades i B-
salen. Renovering av A-sals PA:t genomfördes under sommaren. Ett nytt trådlöst mikrofonsystem 
inköptes. Fortfarande finns en hel del kvar att göra, framförallt i att förbättra den estetiska miljön i 
huset, och därför är detta ett ständigt pågående arbete. Ett fokus för 2018.  
Stambyte och värmeledningssystem har inför Studieförbundet Bildas inträde på de övre 
våningsplanen inletts i Kulturhuset och kontorsdelen ska vara klar i april 2018. Vidare planeras 
stambyte och uppfräschning för Dam-, och Herr toaletter på våning 1 samt värmeledningsbyte i 
resterande del av Kulturhuset för resterande del av 2018.

6.2 Arbetsmiljö
Under 2016 har hela personalgruppen suttit samman på plan 2. Vi verkar efter att respektera 
varandras arbetssituationer då vi sitter tämligen trångt. Uppsidan av detta är att vi har en bra 
dialog tillsammans. Den kreativa processen har definitivt inte tagit skada av att det i snitt är fortsatt 
2,7 personal i varje kontorsrum, vilket är långt ifrån optimalt i många situationer och något som vi 
fortsättningsvis kommer att se över under 2018.

Arbetsskor var ett önskemål från personalen, dock inte skyddsskor. De många trappstegen i 
Kulturhuset är hårda och sliter på fötter och leder. Sköna skor inköptes under 2017.

6.3 Hyresgäster och verksamheter på Kulturhuset
På Kulturhuset finns flera andra verksamheter som antingen får fri lokalupplåtelse av Örebro 
kommun, hyr direkt av Örebroporten (fastighetsägare) eller hyr direkt av Scenit. 

Förutom Café Deed som dels har verksamhetslokaler och kontorslokal på Kulturhuset fanns under 
året tre andra externa verksamheter:  ÖLBF/Amatörteaterkonsulenten, Örebro Ölcafé och Sverok 
Svealand. Spelföreningen TuPlay kommer att från och med 1 januari 2018 hyra Föreningsrummet i 
källarplanet. I och med arbetet att överta Fritidsgård för Teckenspråkiga så ser vi även med 
tillförsikt på en ökning av bokningar och arrangemang från dövvärlden i Örebro kommun och från 
länet.
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7. Verksamhetsplan för 2018 

Verksamhetsplan för 2018 har genomarbetas under hösten med den nya styrelsen. Ett arbete som 
har utförts av ett arbetsutskott. Fokus i verksamhetsplanen är tydlighet. Mål och Vision 2016-2018 
ligger kvar. Båda finns att läsa i separata dokument. 
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8. Ekonomi 

Verksamhets- och redovisningsårets ekonomiska resultat för 2017 blev ett negativt resultat på 
32tkr.

Bland årets intäkter ser vi en minskad intäkt för uthyrning av lokaler på Kulturhuset. Vad det gäller 
specifika arrangemangs- och projektbidrag en liten ökning. De investeringar som gjorts skrivs av 
på fem år. 

Som tidigare år är löner den i särklass största utgiftsposten. Externa rörelsekostnader, 
förbrukningsinventarier samt förbrukningsmaterial med framförallt koppling till arrangemang och 
ordinarie, löpande verksamhetskostnader är andra större utgiftsposter. 

Se Resultatrapport, Balansräkning, Revisionsberättelse i separata dokument.
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9. Ordförandens berättelse / slutord 

Ett nytt år till ända.

Jag ser tillbaka på ett år med sprudlande arbetsglädje en vilja till resultat och etablering.
Jag ser även ett gott arbete i styrelsen, där vi fått vara med i en process till utveckling och ett stort 
engagemang.
Resultatet av att vara ute i länet och alla arrangemang som visar på ett stort kulturliv gör oss 
otroligt stolta och lyckliga.
Att arbeta för att en bred ungdomskultur växer fram och hur vi kan möta den har varit på agendan 
och arbetet med UngPeng har varit i Fokus. Ser fram emot ett utvecklande och nya tag i denna 
fråga.
Tacksam att ha så många fina medarbetare både i SCENIT men även i medlemmarna i styrelsen.
Tillsammans är vi starka!
 
Tack för förtroendet!

- Simon Ledstam
Studieförbundet Bilda

�  / �20 20



�  / �1 3



�  / �2 3



�  / �3 3


	Inledning
	Verksamhetsledarens inledande ord
	2. Styrelse & personal
	2.1 Styrelsens sammansättning
	2.2 Styrelsemöten
	2.3 Årsmöte
	2.4 Medlemmar
	2.5. Personal
	3. Grundläggande verksamhetsområden
	3.1 Arrangörskap och arrangemang
	3.2 Lokalförvaltning och uthyrning
	3.3 Projekt
	4. Verksamhet
	4.1 Verksamhet i och för länet
	Ung Peng i Örebro län
	Amatörmusikkonsulentens länsverksamhet
	Marknadsföring i länet
	4.2 Verksamhet på Kulturhuset och i Örebro kommun
	Offentliga arrangemang
	Utställningar
	Musik
	Ungdomsarrangemang
	Teater
	Övriga offentliga arrangemang och projekt
	Konferensverksamhet och privata uthyrningar
	4.3 Årligt återkommande (större) arrangemang
	Kulturnatten
	Cityfesten ’17
	5. Bidragsgivare och uppdrag
	5.1 Avtal med Örebro Kommun
	5.2 Region Örebro län
	6. Lokaler, arbetsmiljö och hyresgäster
	6.1 Upprustning av lokaler, utrustning och inventarier
	6.2 Arbetsmiljö
	6.3 Hyresgäster och verksamheter på Kulturhuset
	7. Verksamhetsplan för 2018
	8. Ekonomi
	9. Ordförandens berättelse / slutord

