Stiftelsen
Verksamhetsplan 2017
Inutis inriktning 2017
Stiftelsen Inutis grundidé är att tillvarata och befrämja den konstnärliga och kreativa begåvningen hos
personer med intellektuella och/eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som har ett beslut
om daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Vi kommer öka den fysiska tillgängligheten till vår verksamhet genom att skaffa en, för verksamheten,
mer anpassad lokal som ska ersätta nuvarande lokal på Södermalm.
Vår filserver har varit ett led i att skapa bättre förutsättningar att få ökad tillgängligheten till
verksamhetsinformation på alla våra enheter. Vi kommer fortsätta utveckla befintligt ledningssystem,
rutiner och ta fram en grafisk profil med mallar för att underlätta det administrativa arbetet.
Vi ska arbeta för att informationen på vår hemsida ska vara lättillgänglig genom ett lättläst språk och
mobilanpassning.
Några större konstprojekt Inuti kommer arbeta med under 2017 är:
•

Att stötta en ateljé i St: Petersburg att starta och driva en liknande verksamhet för konstnärer
inom samma målgrupp (LSS). Inuti kommer fungera som en kunskapsbank.

•

Vi kommer fortsätta planeringen av att tillsammans med japanska aktörer inom ”art brut”
organisationen Aaiseikai ha en gemensam utställning 2018.

Vår målsättning med att ha en hög konstnärlig kvalitet fortsätter genom konstnärernas eget arbete,
Inuti Collection och Inuti Galleri. Vi har som mål att öka uthyrningen av konst från vår konstsamling
Inuti Collection, samt att göra nya inköp till samlingen under 2017. Målet är att nå ut med den konst
som skapas på Inuti för att gagna konstnärerna, så att andra får ta del av den konst som skapas på
Inuti. Mindre projekt redovisas i bilaga till budget 2017.

Inutis värdegrund
ALLA FÅR
Inkluderande – vi skapar en känsla av sammanhang och tillhörighet.
På vår arbetsplats är vi alla jämlika och vi respekterar varandras åsikter.
Utvecklande – vi är en kreativ arbetsplats med övertygelsen om att varje enskild individ har en
potential och vilja att utvecklas.
Utåtriktande – vi interagerar med omvärlden och skapar full delaktighet i det konstnärliga kulturlivet.
Meningsfull och trygg – vi har en tydlig planering och struktur av det dagliga arbetet vilket skapar en
meningsfull och trygg arbetsplats.
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Gemensamma utvecklingsområden
För verksamhetsåret har följande utvecklingsområden identifierats och dessa har en betydelse för Inuti
som helhet. Under 2017 kommer ledningssystemets rutiner uppdateras och förtydligas, för att
ytterligare säkerställa att enhetliga arbetsmetoder används på enheterna. Vi ska arbeta för att öka
självständigheten och deltagandet för konstnärerna genom att:

Vår arbetsmetod är tydlig för konstnärer, medarbetare och uppdragsgivare.
•

Brukarundersökning har visat att vi bör förbättra kännedomen om den enskildes egen
genomförandeplan som ska skrivas tillsammans med personen. Därför kommer vi under året
arbeta med att få en ökad medvetenhet om den egna genomförandeplanen och dess syfte.

•

Målvärde: 70 % av konstnärerna svarar ja på frågan- har du en genomförandeplan?

•

Målvärde: 80 % av konstnärerna svara ja på frågan- vet du vem i personalen som är din
stödperson?

•

Målvärde: 90 % av medarbetarna anser att rutinerna är tydliga och lättillgängliga.

•

Målvärde: 100% av medarbetarna har en kompetensutvecklingsplan.

Vi syns och är ledande genom kreativt skapande inom daglig verksamhet
•

Inuti är en utåtriktad verksamhet med hög konstnärlig kvalitet, som samverkar med andra
framstående institutioner kring utställningar och projekt både i Sverige och andra länder för att
vara ledande inom vårt område.

•

Målvärde: 100% av konstnärerna ska utifrån förmåga ha erbjudits att delta i
arbetsintegrerade aktiviteter såsom utställningar, projekt och workshops/utbildningar
såsom yrkesverksamma konstnärer gör. Dessa aktiviteter följs upp i den individuella
genomförandeplansuppföljningen.

Inuti arbetar med miljö och hälsa i alla delar av verksamheten
•

Varje enhet ska ha en miljöansvarig vars uppgift är att se till att vi har ett hållbarhetstänk vad
gäller våra inköp såsom konstnärsmaterial, livsmedel och källsortering.

•

Vi erbjuder två friskvårdsalternativ och fyra friskvårdsdagar för konstnärerna.

•

Under 2017 påbörjar vi övergången till grön el genom att en av enheterna skriver ett nytt
elavtal.
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Ekonomi
Stiftelsen Inuti strävar efter en effektiv ekonomisk process där de dagliga besluten fattas
nära verksamheten på våra enheter. Det långsiktiga målet för stiftelsen Inuti är en ekonomi i
balans där ansamlade medel placeras med fokus på att bibehålla tillgångarnas värde.
Stiftelsen ska ha ett eget kapital stort nog för att klara tillfälliga nedgångar i verksamheten för
att skapa långsiktig trygghet för våra konstnärer och anställda.
Stiftelsen strävar efter förutsebarhet och uthållighet i intäkterna. Under det kommande
verksamhetsåret ska verksamheternas medarbetare tillsammans arbeta fram och förfina
idéer för att skapa icke bidragsanknutna intäkter. Målet är att under verksamhetsåret ta fram
två ytterligare idéer för att skapa intäkter, utöver uthyrning av konst. Idéerna ska vara så
mogna att de kan provas i projektform under nästa eller det därpå följande verksamhetsåret.

Budget
Verksamhetens budget för kommande år beslutas av styrelsen i slutet av året före
verksamhetsåret. Budgeten följs upp kontinuerligt på styrelsemöten och en redovisning av
halvåret görs i augusti varje år med ett ”halvårsbokslut”.
Härutöver sker budgetuppföljning på verksamhetsnivå månatligen. Målet är att skapa och
förankra insikt om de resurser verksamheten förfogar över.

Verksamhetschef Kenneth Helén
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