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1. Inledning 

Verksamhetsledarens inledande ord 

2015 – ett aktivt år med många förändringar 
Efter det turbulenta verksamhetsåret 2014 då Scenit och Kulturhuset 

tillsammans bildade en gemensam förening och verksamheten synades i sömmarna av anlitad 

organisationsstrateg kan vi nu med glädje se hur det hårda arbetet har gett utdelning.  

Målsättningen med omorganisationen var att effektivisera organisationen, strukturera upp 

verksamheten och möjliggöra verkställandet av beslutet att gå ihop med systerorganisationen Scen i 

T-län. Denna process, som likt alla processer som innefattar en möjlig rockad i verksamhet och 

personalstyrka, var påfrestande för alla inblandade, men överlag ändå högst önskvärd från alla parter. 

Trots alla krävande omständigheter för året har verksamheten inte bara fortsatt att löpa utan till och 

med utvecklas och växa. Vi har fått se en ökning av inte bara mängden verksamhet utan också dess 

kvalitet inom de flesta verksamhetsområden. De nivåer vi nått har de båda föreningarna aldrig tidigare 

varit i närheten av.  

Tack vare den långa omorganisationen initierades en slags fortlöpande utvecklingsprocess inom 

föreningen som löpande effektiviserat verksamheten ur många aspekter. Det finns fortfarande en hel 

del kvar att göra, men jag kan definitivt se att vi har kommit en bra bit på vägen till att bli hela länets 

kulturförening som kulturlivet i vår region inte kan klara sig utan.  

Föreningen Scenit är idag en betydligt starkare organisation än någon av de tidigare föreningarna 

kunnat bli enskilt, med bred och kvalitativ verksamhet, fler anställda än någonsin och med mer energi 

än på länge. Det är kul, stimulerande och händelserikt att arbeta på Scenit, och det är vi alla i 

personalgruppen överens om  –  en inställning och nöjdhet som årets medarbetarsamtal vittnar om.  

Att vi under hösten 2015 på en dryg månads varsel inte bara lyckades gå in och rädda Kulturnatten, 

utan också arrangerade festivalen bättre och betydligt mer inkluderande än tidigare påvisar den styrka 

och effektivitet vi lyckats nå på kort tid.   

Jag har stora förhoppningar om det kommande verksamhetsåret där vi som personalgrupp kommer 

fortsätta utveckla föreningen, de olika verksamheterna och kännedomen om Scenit i hela Örebro län.   

Med dessa inledande ord överlämnar jag denna verksamhetsberättelse till årsmötet.  

____________________________ 

Siavash Vatanijalal 
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2. Styrelse & personal 

2.1 Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Björn Brunnberg 

Vice ordförande: Simon Ledstam  

Sekreterare: Siavash Vatanijalal 

Ledamöter: Peter Zetterman ABF 

Simon Ledstam Studieförbundet Bilda 

Mats Hallsten Folkuniversitetet 

Jens Hellman Sensus 

Charlotta Stenhem SISU 

Tobba Andersson Studiefrämjandet 

Robin Hirse Studieförbundet Vuxenskolan 

Adjungerade: Christer Moll Örebro Kommun 

Daniel Eriksson Region Örebro län  

 

Arbetsutskott:  Björn Brunnberg (SV) 

Simon Ledstam (Bilda) 

Peter Zetterman (ABF)  

Siavash Vatanijalal (Scenit) 

2.2 Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 8 ordinarie, protokollförda sammanträden under perioden mellan årsmötena 

2015-2016; 27 april, 19 maj, 18 juni, 18 september, 26 oktober, 17 december, 12 februari och 18 mars. 

Justerade protokoll från ovan nämnda styrelsemöten finns tillgängliga att begära ut.  

2.3 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte: 27 april, 2015 

2.4 Medlemmar 
Föreningens medlemmar består av 8 juridiska personer / organisationer.  

2.5. Personal 
Föreningen har 5 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda. 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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 

arrangörsskap.  

‘ 

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.  
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I korthet, uppnått 2015 

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 har gått hand i hand med ansökan om ett 

inrättande av årsbidrag för del av musikkonsulenttjänst från Region Örebro län, vilket givit 

utdelning genom beviljat stöd fr.o.m. 2016. 

Vidare har ett stort jobb lagts ned på att marknadsföra Ung Peng i Örebro län i samband med 

lanseringen av detta numera länsövergripande kulturstöd till ungdomar, sedan oktober 2015, där 

Scenit varit en stort part i planering och sjösättande. 



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. 

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 mindre projekten, som oftast innefattar arrangemang och evenemang, är i flera fall årligt 

återkommande, som: Skolavslutningen, Kulturnatten, Systerskapfestivalen och Gamla Gatan 

Gatufestival m.fl.  

Vidare har vårt nya länsfokus möjliggjort att vi kunnat 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 2015 

Sedan 2015 har föreningen fokuserat på att förbättra inomhusmiljö, förenkla användandet av 

ljud- och ljusutrustning samt göra det lättare för medlemsorganisationer och externa 

kulturarrangörer att verka i lokalerna. Även servicenivån för uthyrningar har ökat med ett mer 

tydligt och lösningsfokuserat kundbemötande.  

En målsättning har varit att öka antalet offentliga arrangemang i Kulturhusets lokaler, vilket har 

gjorts med över 15% (år till år). 

I korthet, uppnått 2015 

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 har nu en treårsplan med finansiering, Cityfesten har etablerats som ett 

återkommande arrangemang, och rockfestivalen Rockviken i Frövi har med våra krafter 

återuppväckts och fått arrangemangsdatum under sommaren 2016. Vidare har en helt ny 

stadsfestival i Lindesberg skapats med Scenit som medarrangör och även denna ska genomföras 

sommaren 2016. 



4. Verksamhet 

4.1 Verksamhet i och för länet 

Från oktober 2015 har Scenit haft en kulturkonsulent anställd med huvuduppdraget att i samarbete 

med lokala aktörer i Örebro län arbeta för att öka kulturutbudet i regionens mindre kommuner, och 

samtidigt haft en stor roll i planering och sjösättning av Ung Peng-stödet som sedan oktober 2015 blev 

länsövergripande.  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Ung Peng i Örebro län 
Arbetet med att sjösätta Ung Peng i Örebro län har både gått bra och varit krävande. Tillsammans med 

Örebro kommuns Ung Peng-handläggare har Scenit genomfört tre utbildningsträffar med de nya, 

kommunala Ung Peng-handläggarna i alla kommuner som anslutit sig till Ung Peng i Örebro län. I 

skrivande stund är nu 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.  

Scenit har också funnits tillgänglig som resurs i form av expertis i de kommunala handläggarnas arbete 

med Ung Peng-ansökningarna, och även i Region Örebro läns process att anpassa, utforma och 

lansera kulturstipendiet i förutom Örebro kommun ytterligare 10 av länets totalt 12 kommuner. 

 

  

Kulturkonsulentens påbörjade länsverksamhet 
Under den korta tid som kulturkonsulenttjänsten varit tillträdd, från oktober till december, lyckades 

Scenit genomföra 10 enskilda arrangemang/aktiviteter med sammantaget 2300 besökare/deltagare 

och 17 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.  

Simultant under denna period etablerades en ny arrangemangscen på Lasse-Maja i Lindesberg, där 

Scenit varit en stor part i framtagandet av form, teknik och strukturer för Lassemajas ägare. Tack vare 

detta kommer Lasse-Maja under 2016 ta plats som en mer seriöst och frekvent länsarrangör.  

Ytterligare en stor bedrift som hunnits med av den nyanställde kulturkonsulenten under denna korta 

period är att bilda ett brett nätverk av arrangörer, ungdomar, kulturföreningar, scener/arenor, krogar 

och andra spelställen i Örebro län. Ett nätverk som visat sig ge bra förutsättningar för det fortsatta 

länsarbetet 2016 och framåt.  

Slutligen har vårt fokuserade länsarbete givit resultat i press och media med åtta enskilda inslag i lokala 

medier (TV, tidning och radio).  
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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 2015 sett ett tydligt 

uppsving av länsungdomar som kontaktat oss om och inför arrangemang på Kulturhuset, och 

kulturarbetare som kontaktas oss för att får råd och resurser för arrangemang i sina hemkommuner.  

Vidare har vi haft som målsättning att marknadsföra Ung Peng-stödet i alla situationer där vi kommer i 

kontakt med ungdomar, vare sig det är på eller utanför Kulturhuset. Detta är ett ständigt pågående 

arbete som krävs för att få den nedåtgående trenden i antalet ansökningar att vända upp för hela länet. 

Tack vare att vi nu har faktisk verksamhet i egen regi i delar av länet stöter vi på ungdomar och 

ungdomsforum som vi tidigare saknade ingångar till – ungdomar som vi nu kan informera om Ung Peng 

och alla dess möjligheter.  

Men faktum kvarstår att Örebro län är ett stort län, och utan alla våra nätverk, samarbetspartners och 

kontakter skulle vi inte nå många.  

Statistik, arrangemang/aktiviteter i länet utanför Örebro kommun
2015 2014

Antal offentliga aktiviteter/händelser/arrangemang 10 ––

Varav musikkonserter 5 ––

Varav ungdomsarrangemang/aktiviteter 7 ––

Varav Ung Peng-infoträffar 5 ––

Antal band/artister/akter 17 ––

Antal besökare/deltagare 3 000 ––
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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 

Offentliga arrangemang 
I Örebro och framförallt på Kulturhuset genomfördes 180 offentliga arrangemang varav över 100 

arrangemang där Scenit var arrangör eller medarrangör (övriga av externa arrangörer på Kulturhuset, 
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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.  

* Länsaktiviteter påbörjades under sista kvartalet 2015. 

** Den stora ökningen beror på framförallt arrangemanget Kulturnatten, som tidigare ej statistikförts. 

–– = Statistik ej tillgänglig.  

 
Utställningar 
Antalet utställningar landade på 20 stycken och är utspridda på våra fyra olika utställningsplatser: 

Foajén, Trapphuset, Thorsson-hallen samt Kafeterian. Nytt från och med 2015 är att ansvaret för 

utställningarna i Thorsson-hallen övergått till Café Deed, som nu också nyttjar hallen för sin öppna 

verksamhet.  

Vi jobbade under 2015 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.  

Utöver detta har vi i en utvärderingsprocess kommit fram till att vi måste hitta en konstaktör med 

konstkunskaper för att kunna utveckla vår konstverksamhet, då vi själva i personalgruppen har sämre 

kunskaper inom detta kulturområde än önskvärt. Samtal har förts med några konstföreningar, men har 

ännu inte givit något resultat.  

Statistik, offentliga arrangemang/aktivteter
2015 2014 2013 2012 2011 2010

Antal offentliga arrangemang 190 152 201 190 170 182

Varav musikkonserter 40 48 56 40 41 74

Varav teaterföreställningar 29 11 –– –– –– ––

Varav utställningar + vernissage 20 + 9 29 + 15 32 + 19 26 + — 24 + — 19 + —

Varav ungdomsarrangemang 38 40 39 31 60 ––

Varav utanför Örebro kommun* 10 –– –– –– –– ––

Antal band/artister/akter** 274 146 168 –– 200 193

Antal besökare/deltagare 32 000 23 500 22 000 –– –– ––
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Musik 
Musikkonserter har länge varit och är fortfarande den största kulturformen  och den dominerande 

arrangemangstypen i vår kulturverksamhet. Hela 40 musikkonserter arrangerades för allmänheten i A- 

och B-salen på Kulturhuset 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.  

Antalet enskilda akter som vi genom vår verksamhet har engagerat nådde för året upp till hela 274 

akter – en enorm ökning jämfört med alla tidigare år som framförallt kan förklaras av Kulturnatten som i 

sig engagerar över 100 akter. Nu med en tillsatt kulturkonsulentjänst och ett mycket tydligare 

länsuppdrag förväntar vi oss ytterligare en ökning under 2016. 

I Kulturhusets källarplan har under året också bedrivits studioverksamhet. I studiorummet, med både 

sångbås och teknikerutrymmer, har Studieförbundet Bilda genererat hundratals studiecirkeltimmar. 

Studion är pga. det begränsade utrymmet främst anpassat för mindre band som singer/songwriter 

och framförallt inom genrerna hiphop/RnB som inte kräver att många spelar in samtidigt.  

Ungdomsarrangemang 
Med 38 genomförda arrangemang av/med och för ungdomar där Scenit varit en part är det tydligt att 

även vi på Scenit 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 nya kulturkonsulent. 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.  

Scenit hann under året också stå bakom ett flertal större arrangemang, som Cityfesten ’15 

(skolavslutningsarrangemang), Kulturnatten (stadsevenemang) och ett flertal ungdomsfester på 

Kulturhuset. Ett tydligt fokus har varit att ge ungdomar inflytande och delaktighet på ett mycket 

djupare plan även i dessa större arrangemang, vilket vi definitivt har lyckats med (mer om just dessa 

större projekt längre ned).  

En uppstickare som Scenit stöttat mycket under året är de allt mer populära arrangemangen inom e-

sport och spelkultur – 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 ungdomsarrangemang har genomförts på Kulturhuset i starkt samarbete med Scenit, 

vilket också 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 upp till 300 

ungdomar, vilket kan jämföras med de 350-450 ungdomar som lockas till de ungdomsfester som 

arrangeras på Kulturhuset.   

Teater 
Teater är en kulturform som ökat som en raket, där vi mer än dubblat antalet teaterföreställningar 

jämfört med 2014 år – från 11 till 29 föreställningar. Fortfarande har vi föreställningar från flera av 

Örebros estetiska gymnasieprogram, medan ökningen framförallt beror på teatergrupper bestående 

av både unga och vuxna som under året nått så pass långt att de kunna sätta upp flera olika 

föreställningar och sälja gott om biljetter till dem.  

Våra arrangemangslokaler, både A- och B-salen, har visat sig passa utmärkt för teatergrupper att boka 

upp under längre perioder, med både tid för förberedelser, byggnation/rekvisita samt 

sammanhängande föreställningsperiod med 3-10  efterföljande uppsättningar.  

Övriga offentliga arrangemang och projekt 
Bland kategorin övriga arrangemang inkluderas allt utöver musikkonserter, utställningar, 

ungdomsarrangemang och teaterföreställningar, och här slutade antalet på 50 offentliga arrangemang 

fördelat på bland annat Retromarknad (populär kvalitetsloppis), offentliga föreläsningar och 

seminarier, Örebro Comedy Club (populära stand-up-arrangemang) och mässor av olika slag.  

Vidare innefattas också tre större arrangemang som drivs som projekt både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt: Kulturnatten, Cityfesten och Systerskapfestivalen.  

Konferensverksamhet och privata uthyrningar 
Konferensverksamheten och de privata uthyrningarna fortsätter vara en stor del av föreningens 

huvudsysslor. Framförallt i Thorsson-rummet och A-salen, och i vissa fall hela huset, anordnades det 

under året olika typer av konferenser och privata tillställningar – allt från halvdagar till flerdagars.  

Fokus under 2015 har varit att jobba på värdskapet, mottagandet, servicenivån samt en fortsatt 

tydlighet i prissättning. Thorson-rummet är vår mest frekvent bokade lokal för konferenser och 

antalet bokningar som hanterades av våra lokalsamordnare enbart i Thorsson-rummet var närmare 

100 stycken med en omfattning av 3 500 konferensdeltagare och gäster. Antalet privatbokningar 

uppskattas till 50 (statistikförs ej).  

Under hösten 2014 påbörjades en utredning om att göra om Thorsson-rummet till en dansstudio 
och utredningen förväntades stå klar innan sommaren 2015. Tyvärr föll det  hela då Region Örebro 
län, som var en av de tre samarbetspartners i utredningen, backade ur projektet pga. att man hittat 
andra lokaler. 
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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. 

Med bara en månads varsel lyckades Scenit tillsammans med engagerade ungdomar ro i land en av 

tidernas mest lyckade Kulturnatten-omgångar. Totalt besöktes de 10 scenerna/arenorna av över 6 000 

personer som fick uppleva kultur i alla dess former från över 70 akter bestående av totalt 400 

ungdomar. Där och då slöts också ett treårigt ekonomiskt avtal med både Örebro kommun och Region 

Örebro län, för Kulturnattens fortsatta genomförande i Scenit:s regi.  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Cityfesten ’15 
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 1000 besökarna fick möjlighet att prova på en rad spännande och roliga aktiviteter.  

Det hela blev en succé och förhoppningen är att göra Cityfesten till en återkommande 

skolavslutningsfest i juni varje år.  
 

Systerskapfestivalen 
Under flera år har Internationella kvinnodagen 

uppmärksammats på Kulturhuset i form av 

Systerskapsfestivalen – ett tvådagarsarrangemang där 

besökarna får uppleva för dagen relevant kultur,  

organisationer, seminarier, föreläsningar och mycket annat 

med mångfald och genus i fokus.  

Systerskapsfestivalen arrangerades 2015 tillsammans med en 

rad olika aktörer och lockande närmare 1000 besökare.  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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. Både under 2014 och 2015 har ungdomar varit med i 

flera av de årligt återkommande arrangemang som Scenit vanligtvis arrangerar utan något 

ungdomsdeltagande.  

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.  

5.2 Region Örebro län 
2015 års föreningsstöd på 400tkr från Region Örebro län var riktat mot Scenits deltagande i processen 

att sjösätta Ung Peng i Örebro län, driva en utredning om att skapa en dansstudio i Thorsson-rummet 

på Kulturhuset samt fortsätta arbetet med unga arrangörer i Örebro län. Målsättningen inför både 

2015 och 2016 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 

från och med 2017 (ansökan görs 2016).  
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Parallellt under 2015 söktes medel för del av tjänst för musik- och kulturkonsulent från Region Örebro 

län (som tidigare landade hos Scenit från Region Örebro län via Länsmusiken) och till vår glädje 

beviljades ett stöd för tjänsten på 225tkr årligen.  

Scenit har under 2015 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.  

5.3 Ungdomsdialog 
Föreningen Scenit fick hösten 2013 av Örebro kommun i uppdrag att utforma ett koncept för 

ungdomsdialog – en metod för politiker och ungdomar att mötas och samtala i syfte att framförallt öka 

delaktigheten och inflytande för ungdomar i Örebros kommunpolitik. En färdig metodbeskrivning 

levererades och under VT 2015 testades modellen i form av tre exempeldialoger och en slutrapport 

levererades.  

Föreningen erhöll 80 000 kronor i ersättning för detta uppdrag.  

Både ansvarig, kommunal tjänsteperson och Kultur- och fritidsnämnderna har sagt sig vara mycket 

nöjda med det resultat som levererats. Uppdraget landade på Scenit:s bord tack vare vår kompetens 

och kunskap om ungdomar, ungdomsinflytande och ungdomsdelaktighet.  
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5.4 Art Kod 
Art Kod startades som ett demokratiprojekt av Scenit (dåvarande Föreningen Kulturhuset), ABF 

Örebro län och Konstfrämjandet Bergslagen och fick ett treårigt stöd från Allmänna Arvsfonden. Detta 

treåriga projekt avslutades i maj 2015 och kort tid innan avslutandet drog sig Scenit ur som 

projektägare då det blev tydligt att projektet efter arvsfondsperioden ämnades att bakas in i 

Konstfrämjandet Bergslagens ordinarie verksamhet.  

Art Kod fick under projekttiden stort genomslag i hela Örebro län med en rad olika uppdrag och 

delprojekt som genomförts i olika kommuner och med olika uppdragsgivare. 
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6. Lokaler, arbetsmiljö och hyresgäster 

6.1 Upprustning av lokaler, utrustning och inventarier 
Även under 2015 gjordes en rad upprustningar och investeringar i Kulturhusets lokaler och bland 

föreningens inventarier, både av Scenit men också av eller i samarbete med Örebroporten som äger 

fastigheten.  

Kafeterian på våning 3 har fått nya ytskift och ljuddämpande akustikplattor i taket, vilket givit denna 

lokal ett stort lyft. I Thorsson-rummet har ny teknik köpts in och installerats för att få en smidigare 

hantering av konferensbokningar.  

I A-salen har en del nytt scenljus köpts in och ett helt nytt system för enklare drift av scenljuset. 

Numera kan allt scenljus styras trådlöst med hjälp av en iPad eller dator, vilket gör det enklare för 

arrangörer utan tekniska kunskaper om DMX-styrning att sköta ljuset själva i lokalen.  

En hel del tryckmaterial har köpts in för att dels befästa Scenit:s logotyp och varumärke men också för 

att ge Kulturhuset en identitet. En stor 3D-logo finns nu i entrén, och 3 meter höga vepor har köpts in 

för installation i trapphuset.  

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.  

Överlag försöker föreningen höja kvaliteten på inomhusmiljön i hela huset, från B-salen på källarplan till 

Kafeterian på våning 3.  

6.2 Arbetsmiljö 
Under 2014 investerades en hel del för att höja arbetsmiljön för personalen på Kulturhuset. All 

personal samlades till samma våningsplan, de flesta har antagit erbjudandet om ett höj- och sänkbart 

skrivbord och flera ytskikt har renoverats och/eller målats om. Under 2015 skapades också tillgång till 

ett mindre mötesrum alternativt arbetsrum för att ge möjlighet till ett störningsfritt arbete i de fall 

som krävs.  

I snitt är det nu 2,7 personal i varje kontorsrum, vilket är långt ifrån optimalt i många situationer och 

något som behöver ses över under 2016.  
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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 

Fotograficentrum.  

Fotorgraficentrum har sedan många år hyrt ett rum på Kulturhuset, men flyttade vid årsskiftet 

2015/2016 ut ur huset på Scenits begäran då Scenit:s växande personalgrupp fick akut behov av fler 

kontorsrum. I denna rockad flyttades både Café Deed:s och ÖLBF/Amatörteaterkonsulenten ned en 

våning till andra kontorslokaler. Detta för att Scenit skulle få sin personalgrupp samlad på samma 

våningsplan. 
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7. Verksamhetsplan för 2016 

Verksamhetsplan för 2016 antogs i samma veva som skrivelsen Mål och Vision 2016-2018 antogs på 

styrelsemöte nr 6, 17 december 2015. Båda finns att läsa i separata dokument.  
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8. Ekonomi 

Verksamhets- och redovisningsåret 2015 blev det sista med ekonomiska bokföring separat för gamla 

och nya Scenit. Styrelsen beslutade på 2015 års årsmöte att efter 2015 se på de två föreningarnas 

resultat som en helhet, varför Föreningen Scenit redovisar en förlust. Överskottet från “gamla Scenit”, 

i form av eget kapital och 2015 års vinst, överförs till Föreningen Scenit.  

Det sammantagna ekonomiska resultat för 2015 är därför ett överskott på ca 150tkr som är ett 

välkommet tillskott till Scenits Eget Kapital som efter 2015 ligger på 680tkr.  

Bland årets intäkter ser vi framförallt ett rekordår för uthyrning av lokaler på Kulturhuset, och även vad 

gäller specifika arrangemangs- och projektbidrag. Även sponsorintäkterna ökade då vi genomförda ett 

flertal större arrangemang attraktiva nog för näringslivet att exponeras kring.  

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. Observera att ekonomin 

för nya och gamla Scenit redovisas  separat för 2015 års verksamhetsår då båda föreningarnas 

bokföring rullade parallellt.  
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9. Ordförandens berättelse / slutord 

Det var i en turbulent tid jag fick äran att ta över ordförandeklubban  

i nya Föreningen Scenit – två föreningar slogs ihop till en, personalgruppen 

utökades och ekonomin såg till en början ut att bli ansträngd. Samtidigt 

skulle det viktiga länsperspektivet få en allt större roll i föreningen och vår 

verksamhet.  

Så här ett år senare ser jag med stolthet på allt det Scenit lyckats åstadkomma. Vi har en god ekonomi i 

balans, en växande och allt mer synlig verksamhet och en kreativ och positiv personalgrupp som driver 

och kontinuerligt utvecklar föreningens alla verksamhetsområden.  

Vi har under året lyckats få en viktig och god relation till Region Örebro län som nu ser vad Scenit kan 

åstadkomma med lite resurser. Att berika, stimulera och uppvakta kulturliv och kulturutbud i länets 

mindre kommuner ser jag som ett fortsatt viktigt och växande verksamhetsområde för Scenit 

framöver. 

Jag tackar för förtroendet för detta år! 

– Björn Brunnberg 
Studieförbundet Vuxenskolan 
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