Verksamhetsplan
med budget 2019 2021
Nämnden för Kultur, utbildning och
friluftsverksamhet
2019

Observera att kompletteringar görs inför nämnden bl.a. avseende ekonomisk budget och
investeringar.
---De ekonomiska prioriteringarna för budget 2019 pågår. Möjligheten att lägga in budgeten i
ekonomisystemet har tyvärr öppnats mycket sent under hösten. Av den anledningen pågår
fortfarande justeringar, prioriteringar och förankringsarbete inom verksamheterna med stöd
av ekonomer. Dialogen rörande projektmedel inom ledningen och fördelningen av
regionens budgetramar till verksamheterna kan även komma att förändras till viss del.
Verksamhetsplanen med budget tas med anledning av detta upp på nytt för behandling vid
nämndens första sammanträde 2019.
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Inledning
Verksamhetens uppdrag
Vision
Vidga vyer och väcka engagemang!
Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.
Vi verkar för det hållbara demokratiska samhällets och individens utveckling genom att
belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spelregler genom att






vara en dynamisk, angelägen, utmanenade och obunden kraft på yttrandefrihetens
grund
ge alla möjlighet att delta i kulturlivet,
uttrycka och främjar kvalitet, kreativitet och mångfald
ge möjlighet till utbildning och bildning samt
främja hälsa och livskvalitet.

Uppdrag från regionen
Kultur & Utbildnings huvuduppdragen definieras i regionfullmäktiges Mål och budget.
Kulturverksamhet
Uppdraget omfattar följande nationella kulturområden:
 Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 Regional museiverksamhet
 Regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 Professionell bild- och formverksamhet
 Regional enskild arkivverksamhet
 Filmkulturell verksamhet
 Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Dessutom inryms det regionala uppdraget
 Bidrag och stöd till kulturorganisationer och aktörer.
Utbildning/folkbildning
Uppdraget omfattar:
 Gymnasieskola (naturbruk samt vissa introduktionsprogram)
 Gymnasiesärskola (skog, mark och djur inom naturbruk)
 Folkhögskola
 Vuxenutbildning i form av uppdrag, uppdragsutbildning, yrkesutbildning
 Övrig bildningsverksamhet bland annat genom samordning och stöd till
studieförbundens verksamhet
Friluftsverksamhet med natur- och kulturupplevelser
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Uppdraget avser egendomarna Nynäs och Ökna i östra Sörmland och omfattar:
 Förvaltning av naturresurser och vandringsleder samt tillsyn av kanotleder för att ge
allmänheten god tillgång till naturupplevelser
 Jord-, skogs- och viltbruk inom Nynäs och Ökna
 Förvaltning och tillgängliggörande av Nynäs slott med park samt byggnader och
kommersiella friluftsanläggningar samt anläggningar för rehabverksamhet
 Visningar, utställningar, kurser och program inom natur- och kulturområdet
Verksamhet erbjuds inom dessa områden; kultur och historia, hälsa och rekreation, park
och trädgård, naturbruk, friluftsliv, jakt och fiske, måltids- och boendeupplevelser.
Finansiering
Kultur & Utbildning har uppdrag från flera håll både externt och internt, ca 59 procent av
finansieringen är extern i bokslutet 2017. Framför allt är det staten (28 procent) och
kommuner (20 procent) som är stora finansiärer. Några verksamheter, främst Sörmlands
museum, har en stor del uppdrags- och projektfinansiering.
Verksamheterna får statsbidrag för att fullfölja regionala och statliga uppdrag.
Alla större projekt som kräver omprioriteringar av ordinarie verksamhet ska förankras i
nämnden.
Styrning
Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde styrs av såväl regionens politiska mål och
verksamhetsmål, som nationella mål och statens uppdragsregleringar.
Nationell styrning m.m.
Kulturverksamheterna styrs statligt av både nationella kulturpolitiska mål och riktlinjer och
lagen om kultursamverkan, vilken reglerar det regionala ansvaret för samordningen av
kulturverksamhet som tar mot statliga bidrag. Verksamheterna regleras även av
bibliotekslagen och den nya museilagen. Kulturrådet är statens primära kontaktyta för
verksamhetsområdet och verksamheterna. Biblioteksutveckling Sörmland har gemensamma
uppdrag med Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket som ansvarar för att
samordna biblioteksväsendet i landet.
Folkhögskolorna utgår från folkbildningsförordningen och utbildningspolitiska nationella
mål. Folkbildningsrådet är statens kontaktyta för folkbildningen.
Naturbruksgymnasiet styrs bl.a. av skollag, gymnasieförordning och Skolverkets
föreskrifter. Skolverket är en primär kontaktyta för Öknaskolans verksamhet.
Naturreservatet och dess förvaltning styrs av föreskrifter och skötselplan med Länsstyrelsen
och Skogsstyrelsen som tillsynsmyndigheter.
Regionens styrning
Regionfullmäktige ger nämnden/verksamhetsområdet ekonomiska förutsättningar och
politiska mål i budgeten. Styrningen finns även i beslutade planer och policys.
Nämnden uppdrar till verksamhetsområdet Kultur & Utbildning att genomföra
verksamheten och beslutar om strategiska utvecklingsplaner.
Nämnden tar beslut om ytterligare styrning av verksamhetsområdet genom nämndens egna
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politikens mål och verksamhetens mål samt indikatorer i Verksamhetsplan med budget.
Dessa mål visar hur nämnden/verksamhetsområdet avser att arbeta för att uppfylla de
övergripande politiska målen, som beslutas av regionfullmäktige. Mer utförlig information
om utveckling och pågående verksamhet finns i verksamheternas egna verksamhetsplaner
med budget. De beslutas av verksamhetsområdeschefen i december och delges nämnden
vid nästkommande sammanträden.
Nedan ges en sammanfattning av regionens styrning. I bilaga finns nämndens styrande
dokument redovisade mer utförligt.
Övergripande styrande dokument för verksamheten för och med medborgarna
(medborgarperspektivet) inom nämndens/verksamhetsområdets områden är;





Kulturplan 2019 - 2022 med aktiviteter 2019
Biblioteksplan 2019 - 2022 (behandlas av nämnden 2019)
Strategisk inriktning för friluftsverksamhet med natur- och kulturverksamhet
(behandlas av nämnden 2019)
Strategisk inriktning för utbildning, folkbildning, bildning (behandlas av nämnden
2019)

Organisation
Organisation
Kultur & Utbildning Sörmland är ett verksamhetsområde inom regionen. Nämnden för
kultur, utbildning och friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten. Personalen
är anställd av regionstyrelsen och ställs till förfogande för nämnden.
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Inom Scenkonst Sörmland finns dans- och filmkonsulentverksamhet. Inom Sörmlands
museum organiseras hemslöjds- och konstverksamheter. Med länets statligt finansierade
arkivverksamhet för regionala enskilda arkiv, Arkiv Sörmland, sker en samverkan och ett
samarbete. Dessutom fördelas medel inom kultursamverkansmodellen till Svenskt
barnbildarkiv.

Förändringar under planperioden
Regionbildningen medför behov av insatser för att se samverkansmöjligheter med det nya
verksamhetsområdet Regional utveckling för att nå bästa möjliga effekt av samgåendet. Det
finns tydliga beröringspunkter mellan verksamhetsområdena Kultur & Utbildning och
Regional utveckling där framtida samverkan behöver formas.
Verksamheterna inom kulturområdet arbetar efter en ny kulturplan för perioden 2019 2022, där en aktivitetsplan för 2019 ska genomföras. Dessutom förs en ny biblioteksplan
fram för beslut 2019. Under året ska ytterligare två nya strategiska styrande dokument
arbetas fram. Det är ett styrande dokument som ersätter Vision Nynäs samt ett styrande
dokument avseende utbildning, folkbildning och bildning.
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar vidare med uppdragen att stödja länets folkbibliotek,
läsfrämjandet samt att forma det nyare uppdraget litteraturfrämjande. Under planperioden
undersöks förutsättningarna att stärka litteraturen som konstform i Sörmland genom att ta
fram förutsättningarna för en ny funktion som litteraturutvecklare liksom nya former för
stöd till regional litteraturutveckling.
Inom Scenkonst Sörmland inriktas verksamhetens mer och mer mot kalenderårsvis utbud.
Delar av utbudet fastställs i samverkan med skolorna och är inte valbara. Det gäller både
skoluppdraget och uppdraget med konserter inom vård och äldreomsorg.
Sörmlands museums möjligheter att utforma sitt utbud i det regionala museet i Nyköping
och i övriga länet utökas genom tillgången till de nya lokalerna som är öppna för
allmänheten fr.o.m. slutet av november 2018. De pedagogiska verkstäderna med möjlighet
till praktisk verksamhet inom t.ex. hårdslöjd, textil och konst ger möjlighet att utveckla den
pedagogiska verksamheten och nå nya målgrupper. I lokalerna öppnas även en restaurang
med inriktning på ekologiska och närodlade råvaror. Restaurangen ska ha en koppling till
museets övriga verksamhet. Verksamheten drivs som ett projekt, Mathantverk, under 2019
- 2021 och utvärderas därefter.
Eskilstuna folkhögskola och Åsa folkhögskola har under 2018 delvis omformat sitt
kursutbud bl.a. med anledning av att Arbetsförmedlingen har haft svårt att anvisa deltagare
till kurser som t.ex. studiemotiverande folkhögskolekurs. Fortsatta kontakter tas med
Arbetsförmedlingen rörande dessa kurser. Kursutbudet behöver kompletteras ytterligare
under 2019 för att kompensera kurser som fallit bort. Eskilstuna folkhögskola planerar att
arbeta vidare med att utbilda sjukvårdspersonal för att få behörighet till tjänster. Åsa
folkhögskola påbörjar en lärarassistent kurs i egen regi samt behandlingsterapeutkurs och
svampkonsulentkurs. Det finns även ett intresse hos regionen att samarbeta för att utforma
kurser för personer inom länet som berör livsstilsförändringar. Eventuellt kan ett projekt
påbörjas för att arbeta fram ett sådant samarbetskoncept.
Öknaskolan fortsätter sitt arbete med att utveckla en trygg miljö för eleverna samt
integreringen av teoretiska ämnen och praktisk undervisning. En del i detta är att rektor nu
organisatoriskt ansvarar för all personal inom utbildningen, både lärare och instruktörer
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inom de praktiska delarna av utbildningen. Elevhälsan arbetar vidare med integrering i
skolans undervisningsverksamhet.
För friluftsverksamheten med kultur- och naturupplevelser inriktas arbetet på att forma hur
arbetet ska planeras och genomföras utifrån nya skötselplaner med anledning av de nya
föreskrifter för skydd av skog som beslutats för naturreservatet under 2018. Den
intrångsersättning från staten som har utbetalats till landstinget/regionen ska finansiera
underhåll och tillgängliggörande av mark och skog inom Nynäs egendom. Del av
avkastningen behöver användas till att förstärka personalresurser för att hantera detta.
Ansökan görs även om kulturminnesförklaring av slottet och slottsområdet. En utredning av
möjlighet till uppkoppling genom wifi inom Nynäs med omgivning har slutförts och
avvaktar finansiering och genomförande.
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Perspektiv
Medborgarperspektivet
Politikens mål:
Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län

Sörmland ska vara Sveriges friskaste län år 2025 sett till den självupplevda hälsan.
Utgångspunkten är att regionen ska medverka till att skapa förutsättningar för en god och
jämlik hälsa.

Verksamhetens mål:
Kulturverksamhet bidrar till ett hållbart samhälle och till individens utveckling
genom att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund
Verksamheten bidrar, genom att lyfta angelägna frågor och ge perspektiv på nutid och
historia, till ökad demokratisk medvetenhet, kritiskt tänkande och ger inspiration till
reflektion, engagemang och handling.
Planeringskommentar
Önskat läge beskrivs utifrån regionens kulturplan genom följande målområden





Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling och till individens möjlighet till
skapande och till att delta i samhällslivet.
Verksamheten finns på många olika platser och arenor, möter människor i hela
länet, bjuder in till delaktighet och bidrar till god tillgänglighet till kultur och
bildning
Verksamheten håller hög kvalitet, är kunskapsbaserad och präglas av mångsidighet,
gräns- och genreöverskridande samt spets i innehåll, uttryck och form
Verksamheten lyfter fram mångfald och mångsidiga kulturarv, arbetar med
interkulturella perspektiv genom att främja möten mellan olika människor med olika
erfarenheter, synsätt och världsbilder och mellan olika kulturer, samhällen och tider

Ledningen för verksamhetsområdet ska bidra till att öka förutsättningarna för
verksamheterna att skapa interna och externa perspektiv på kultur- och konstpolitik i
uppdragen. Att arbeta i linje med kulturplanen blir ett viktigt och angeläget verktyg i det
arbetet, i samråd med länets kommuner och institutioner.
Verksamheten utvecklas genom att forma och genomföra projekt som stödjer målområdena
ovan. Det gäller t.ex. val av målgrupper och aktuella teman. Utvärderingen görs genom en
systematisk uppföljning av att genomförda projekt har nått resultat och har bidragit till
måluppfyllelsen.
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Verksamhetens mål:
Utbildning och folkbildning bidrar till att utveckla regionen och individen på ett
hållbart sätt avseende demokrati, kultur, kunskaper och bildning.
Planeringskommentar
Önskat läge har identifierats för fyra målområden:





Individens utveckling: Utbildnings- och folkbildningsverksamheten bidrar till att
individen utvecklas som person och kan påverka sin livssituation samt har en
möjlighet att delta aktivt i samhällsutvecklingen.
Trygghet och vistelsemiljö: Utbildnings- och folkbildningsverksamheten erbjuder
demokratiska arbetsformer samt en trygg, säker och utvecklande miljö att vistas i.
Kunskaper/kompetens/bildning: Utbildnings- och folkbildningsverksamheten ger
alla en möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens
och bildning utifrån egna förutsättningar
Kultur och livsmiljö: Folkbildningen erbjuder inom ramen för sin verksamhet
möjlighet att ta del av kulturverksamhet både inom och utanför skolan.

Ett strategiskt styrande dokument för utbildning, folkbildning och bildning utarbetas under
planperioden. Dokumentet ska visa en önskad långsiktig utveckling av verksamheten.
Utvecklingen görs genom vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet där
personen som tar del av verksamheten, den arbetsmiljö skolan erbjuder och stödet till
kunskapsutveckling står i fokus.
Uppföljning görs genom uppföljning av indikatorer med mål rörande elevernas/deltagarnas
syn på verksamheten genom återkoppling i en årlig kvalitetsenkät samt redovisning av
resultat genom bl.a. betyg och omdömen.

Verksamhetens mål:
Friluftsverksamhet bidrar till god livskvalitet och hälsa, hållbar utveckling med god
tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer för alla
Planeringskommentar
Utvecklingen bedrivs inom följande målområden




Förvaltning av naturresurser, kanot- och vandringsleder.
Förvaltning av Nynäs slott med park, byggnader samt kommersiella
friluftsanläggningar.
Utbudet av visningar, utställningar, kurser och program formas samt ett
serviceutbud som gagnar en god tillgänglighet till natur- och kulturupplevelser.

Utvecklingen görs stegvis inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Under perioden
utvecklas skötselplanen för naturreservatet. Ansökan görs även om kulturminnesförklaring
av slottet och slottsområdet. En utredning av möjlighet till uppkoppling genom wifi inom
Nynäs med omgivning har slutförts och avvaktar finansiering och genomförande. Ett
strategiskt styrande dokument för Region Sörmlands friluftsverksamhet med natur- och
kulturmiljöer utarbetas under planperioden. Dokumentet ska visa en önskad långsiktig
utveckling av verksamheten.
Uppföljning sker genom att följa besöksutvecklingen samt genom uppföljning av att
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planerade större projekt genomförs.

Politikens mål:
Region Sörmland är en livskraftig och levande region

Inom regionens skapas hållbar tillväxt så att fler människor får arbete och utbildning och
väljer att bo i Sörmland.

Verksamhetens mål:
Verksamheten bidrar till god livsmiljö och hållbar utveckling
Verksamheterna bidrar till ökad kompetens och ökade försörjningsmöjligheter, och en aktiv
fritid. Verksamheterna bidrar till ökad samverkan/samarbete lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Planeringskommentar
Verksamhetsområdets uppdrag är väsentliga för att bidra till en god livsmiljö och hållbar
utveckling inom regionen. Kulturverksamheterna samt friluftsverksamheten med natur- och
kulturupplevelser bidrar på olika sätt till att höja attraktionsnivån i regionen och till att
främja en aktiv fritid för de som bor inom Sörmland.
Kulturverksamheterna som helhet bidrar till att öka regionens attraktionskraft genom att
erbjuda möjlighet till upplevelser och aktiviteter. Scenkonst Sörmland och Sörmlands
museum har viktiga uppdrag att samverka med organisationer och delta med aktiviteter för
elever i länet tillsammans med skolor samt vård och äldreomsorg.
Den regionala biblioteksverksamheten stödjer utvecklingen av kommunernas folkbibliotek.
Biblioteken är en stark och kreativ kraft för demokrati och flerspråkighet i hela landet samt
stärker den sociala sammanhållningen både på landsbygden och i städerna och bidrar till att
bygga starka och hållbara samhällen. Bibliotekens samarbete ger alla människor tillgång till
information och möjliggör lärande genom hela livet.
Den utbildning, folkbildning och bildningsverksamhet som bedrivs eller stöds inom Kultur
& Utbildning bidrar i hög grad till ökad kompetens, förmåga att påverkan sin livssituation
och hälsa. Sammantaget ger det ökad möjlighet till arbete. Bildningsverksamheten har även
stor bärighet på att ha tillgång till en aktiv fritid.
Merparten av målen för dessa verksamheter beskrivs under regionens målområdet Region
Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län.
Regionbildningen innebär ett arbete för att skapa delaktighet, förståelse och närvaro för
regionens verksamheter i regionalt utvecklingsarbete, projekt, verksamheter och strukturer.
Av särskilt intresse 2019 är att skapa hållbara strukturer för att identifiera områden där
verksamhetsområdet har ett tydligt gränssnitt mot andra politikområden inom hälsa,
regional utveckling, kompetensförsörjning, hållbarhetsprogrammet och näringsliv. I det
behöver samverkan med kommunerna stärkas och utökas inom kulturplaneringen,
kulturprojekt och skolornas verksamhets betydelse för individers och gruppers
kompetensutveckling, samhällsintegrering och sociala delaktighet.
För att nå en verksamhet som är effektiv krävs i många fall samarbeten/samverkan både
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Några områden där samverkan påbörjas eller
fortsätter är
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Samverkan med kommuner och med ideella organisationer inom kulturområdet
konkretiserade i årliga aktivitetsplaner.
Utveckling av samarbetsmöjligheter mellan verksamhetsområdena Hållbar regional
utveckling samt Kultur & Utbildning
Bildnings- och folkbildningsorganisationernas regionala samverkan med
samordning av Länsbildningsförbundet Sörmland.
Verksamheternas kontinuerliga samarbeten och samverkan både lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.
Utveckling av Nynäsområdet för att tillgängliggöra slottsområdet och omgivningar
för besökare.

Verksamhetsperspektivet
Politikens mål:
Region Sörmland har kulturverksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle och till
individens utveckling genom att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund

Regionens verksamheter utför sitt grunduppdrag med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet.

Verksamhetens mål:
Kulturinstitutionerna: Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling och till
individens möjlighet till skapande och till att delta i samhällslivet
Planeringskommentar
Samhället präglas av en demokratisk grundsyn, där varje människa ska ges lika rätt att ta
plats och ge uttryck för åsikter, tankar och känslor, liksom till goda livsvillkor och jämlika
möjligheter samt till ett aktivt deltagande. Kulturen har en ytterst angelägen roll här, att
stödja människors lika värde och möjligheter att delta i samhället. Det möjliggörs genom att
i utbudet lyfta frågor kring demokrati, människosyn samt att i sitt utbud skapa kunskap och
inspiration till ett kritiskt tänkande, egna ställningstaganden och aktiva engagemang. Nedan
visas några exempel på detta.






Biblioteken är centrala rum för social inkludering och demokrati i samhället.
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar med att fördjupa arbetet inom projektet
Språk, makt och skapande genom forskningscirklar och skaparboxar och med fokus
på de mindre biblioteken.
Biblioteksutveckling Sörmland stödjer folkbibliotekens arbete med att öka
sörmlänningarnas medie- och informationskunnighet. Därigenom främjas ett öppet
demokratiskt samhälle där alla ska kunna vara digitalt delaktiga med möjlighet att
utöva sina medborgerliga fri- och rättigheter.
Sörmlands museum arbetar genom insamlingar och dokumentationer, utställningar
och pedagogik, program och öppna och berättande samlingar med dagsaktuella
teman kring inkludering och exkludering, samhällsklimat och social
sammanhållning i ett flertal projekt som alla kommer att vara centrala i det nya
huset men även runt om i länet. I projektet Flykt, migration och exil belyses frågor
kring migration och integration. I projektet En perfekt människa ligger fokus på
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villkoren för människor med funktionsvariation idag och tidigare och på hur
normer, synsätt och värderingar format deras liv och möjligheter men även
samhället och människor i stort. I projektet Växa upp ligger fokus på barns
livsvillkor och upplevelser utifrån ett barnrättsperspektiv. I en utställning med verk
av den bortgångna konstnären Lenke Rothman belyses frågor kring människovärde
och likaberättigande inte minst utifrån konstnärens upplevelser under förintelsen.
Det nya museihusets magasin för samlingar av föremål, foton och arkivmaterial
planeras utifrån att fokusera på berättelser och människor och ska lyfta och ge
perspektiv på skiftande mänskliga villkor och frågeställningar. Dessa Berättande
samlingar är en helt ny form av museimagasin som utnyttjar museisamlingens
potential till att belysa allmänmänskliga och dagsaktuella frågor och teman.
Scenkonst Sörmland och Unga Klara har inlett ett treårigt samarbete och fått
beviljat utvecklingsbidrag för ett första år från Kulturrådet. Produktionens tema för
högstadiet handlar om yttrandefrihet och vill stärka unga kvinnors röst och inspirera
till reflektion, debatt och engagemang.
Filmkonsulentverksamheten vill genom sina val av filmer med angelägna samtida
teman både inom skola och i offentlig verksamhet möjliggöra reflektion och skapa
debatt.
Spegla aktuella samhällsfrågor, händelser och fenomen lokalt och nationellt genom
att erbjuda residens för koreografer där folkdans och modern dans möts beledsagad
av opera.

Verksamhetens mål:
Kulturinstitutionerna och ledningen: Verksamheten finns på många olika platser och
arenor, möter människor i hela länet, bjuder in till delaktighet och bidrar till god
tillgänglighet till kultur och bildning
Planeringskommentar
I kulturplanens anges i visionen att kulturen finns där människor finns.
Viljeinriktningen är också bl.a. att kulturen ska finnas på många olika platser och arenor.
Frågor kring arbetet med tillgänglighet till verksamheterna, såväl utbudet som den fysiska
tillgängligheten är ett uppdrag för alla. Den statliga medfinansieringen förutsätter en
miniminivå på tillgänglighetsarbetet genom utbildning, ständig översyn och revidering av
handlingsplaner samt framtagande av aktiviteter i syfte att arbeta för en ökad tillgänglighet.
I ledningsuppdraget ingår att bland annat att gentemot Statens Kulturråd svara för att
verksamheter som får statliga bidrag uppfyller tillgänglighetsmålen i sitt arbete.
Kulturverksamheterna har under många år arbetat i den riktningen och söker fortlöpande
nya utmaningar och möjligheter.
Ledningens inriktning för arbetet är att stärka samarbets- och samverkansformer med
länets, interregionala och nationella aktörer som kan medverka till förutsättningar för att
kultur ska finnas där människor finns, både på väntade och oväntade platser. Ett särskilt
område att arbeta med rör de nationella minoriteterna i länet och dess kulturdeltagande och
utövande. Dessutom ska ett arbete initieras kring konsten i spelvärlden, utformningen och
det konstnärliga perspektivet.
Några exempel är följande.
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Biblioteksutveckling Sörmland stimulerar biblioteksutveckling som främjar
likvärdig tillgång till bibliotek och tillgänglig biblioteksverksamhet, bl.a. genom att
stärka och utveckla folkbibliotekens mediestrategiska arbete och genom att bidra till
tillgänglig biblioteksverksamhet med fokus på uppsökande verksamhet och Boken
kommer-verksamhet till äldre.
Scenkonst Sörmland fortsätter att möta sin publik på väntade eller nya arenor, även
utanför tätorter, för att öka tillgängligheten av scenkonst och film. Bl.a. genomförs
Musik på Sörmländska slott och herresäten, ett samarbetsresidens på Vårnäs
behandlingshem. Genom skoluppdraget samt uppdraget med konserter för
äldreomsorg finns verksamheten i hela länet. En större dansföreställning kommer
även att turnera på större scener under året.
Sörmlands museum genomför bl.a. ljudkonstfestivalen Sound of Sörmland,
utomhusutställningen Bilder som berättar i hela länet samt utvecklar även Historien
i Sörmland på fler platser. Graffittiturné Sörmland 2019 genomförs i samarbete med
fyra kommuner. Utställningar genomförs på Nynäs och Nyköpingshus.
Sörmlands museums verksamhet finns i hela länet genom kulturmiljöverksamhet
samt dokumentationer och insamlingar, vandringsutställningar, turnerande
minnesutställningar inom äldreboenden, studielådor för barn kursverksamhet m.m..
En viktigare arena för museets skiftande verksamhet, och för ökad tillgänglighet och
delaktighet, är webben. Hemsidan liksom annan närvaro på webben utvecklas
successivt och är av betydelse även för de flesta av museets projekt. Museets
närvaro på nätet utvecklas successivt.

Verksamhetens mål:
Kulturinstitutionerna: Verksamhetens utbud håller hög kvalitet, är kunskapsbaserad
och präglas av mångsidighet, gräns- och genreöverskridande samt spets i innehåll,
uttryck och form
Planeringskommentar
Kulturinstitutionerna arbetar enligt kulturplanens mål och intentioner med att utveckla
plattformar inom alla kulturområden med gränsöverskridande verksamhet avseende genre,
lokaler, verksamhetsområden, konstformer samt mellan utövare och mottagare. Ständig
förnyelse av verksamheten pågår genom projekt och samarbeten som genererar utveckling.
För samtliga kulturverksamheter är det viktigt att finna nya uttrycks- och arbetsformer som
passar dagens samhälle och människor.
Samarbetet mellan Kultur & Utbildnings verksamheter ger möjlighet att arbeta mer gränsoch genreöverskridande. Att arbeta med olika teman och i samarbete med skiftande aktörer
både internt inom verksamhetsområdet och med externa aktörer ger utveckling och därmed
högre kvalitet.
Några exempel är följande.



Biblioteksutveckling Sörmland ska undersöka verktyg för att mäta och följa upp
biblioteksverksamhet och biblioteksplaner utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Biblioteksutveckling Sörmland samarbetar sedan flera år med andra län, t ex med
kompetensutveckling inom Dela & lär-samarbetet med Örebro och Västmanland.
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Scenkonst Sörmland arbetande med utveckling av musiken genom att beställa ny
musik till fem evenemang under året. Musik på Slott och Herresäten håller
internationell klass och har en unik mångsidighet.
Teaterföreställningen Ett dockhem är en gränsöverskridande produktion där teater
och musik möts.
Inom filmens uppgifter utgör det interregionala samarbetet grunden för att erbjuda
filmskapare utvecklingsmöjligheter.
Sörmlands museum arbetar med att färdigställa projektet Berättande magasin
inklusive pedagogik och program. Att presentera berättelser om människor och
händelser med stöd av föremål i öppna samlingar är ett unikt och nyskapande sätt att
använda samlingarna på.
Museet inleder ett fördjupat samarbete med Stockholms universitet i projektet
Sverige snart.

Verksamhetens mål:
Kulturinstitutionerna: Verksamheten lyfter fram mångfald och mångsidiga
kulturarv, arbetar med interkulturella perspektiv genom att främja möten mellan
olika människor med olika erfarenheter, synsätt och världsbilder och mellan olika
kulturer, samhällen och tider
Planeringskommentar
Kulturplanens målbild anger följande; Sörmland är mångfacetterat – Kulturen ska möta
geografiska och kulturella utmaningar genom att bidra till möten, gemenskap och dialog
där mångfalden speglas. Kulturplanen anger här särskilt arbetet med att integrera nationella
minoriteterna på ett naturligt sätt i sitt utbud.
Länets befolkning som tillhör en nationell minoritet ska enligt lag ha möjlighet att utveckla
sin kultur och sitt kulturarv. Kulturplanen anger att kulturverksamheterna ska arbeta med att
stödja och beakta de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla sina respektive
kulturarv, med särskild tyngdpunkt på Sverigefinnar och romer. Kulturlivet behöver därför
vara mångfacetterat, innehålla både breda och smala kulturyttringar samt kunna anpassas
till målgrupperna.
Länet är finskt förvaltningsområde. Eskilstuna, Trosa och Oxelösunds kommuner är finska
förvaltningskommuner. Samarbetet med kommunerna behöver utvecklas vidare liksom
samråd kring kulturutbud och kulturarvsfrågor. Motsvarande arbete behöver genomföras
för den romska gruppen. Fokus behöver ligga på kompetens- och kunskapsutveckling för
att öka förståelse och kunskap om de nationella minoriteterna i länet.
Ett gemensamt satsningsområde i kulturplanen är därför nationella minoriteter.
Samrådsstrukturen med företrädare för de nationella minoriteterna behöver stärkas och
långsiktiga insatser formas. Under året ska samtliga regionala kulturverksamheter inkludera
ett arbete med och för de nationella minoriteterna, med särskild tyngdpunkt på de som har
företrädare i länet, d.v.s. sverigefinnar och romer. En utbildningsinsats i samråd med
länsstyrelsen och kommunerna ska genomföras i samband med Folk och Kultur, som
genomförs i februari.
Några exempel är följande.


Biblioteksutveckling Sörmland vill stärka bibliotekens arbete för och med nationella
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minoriteter genom att starta ett nytt läsfrämjande projekt tillsammans med de
regionala biblioteksverksamheterna i Stockholm och Uppsala.
Biblioteksutveckling Sörmland publicerar en finsk-svensk barnbok baserad på
berättelser från Sörmland samt utvecklar fler former för delat lärande mellan
bibliotek och ordkonstverksamhet i Sverige och Finland kring språk-, läs- och
skrivfrämjande verksamhet.
Den litteraturfrämjande verksamheten arbetar med att synliggöra mångfalden av
regionalt litterärt verksamma professionella och genom fortsatt samarbete med
Sveriges Radio och Litterära språkvänner som ökar utbytet mellan författare med
olika språk i länet. Arbetet sker inom projektet Sörmland berättar.
Biblioteksutveckling Sörmland ska också följa upp rapporten om mångspråkig
biblioteksverksamhet i Sörmland.
Scenkonst Sörmland samarbetar med Sörmlands finska förvaltningsområden för att
belysa den sverigefinska minoritetskulturen.
Sörmlands museum fortsätter arbetet rörande migration med utställning (även
vandringsutställning), programverksamhet och pedagogik samt bok om sörmländskt
flyktingmottagande under olika tider. Dessutom genomförs programverksamhet,
utställningar och pedagogik i anslutning till projekt om materiellt kulturarv.
Planering påbörjas av projekt kring historieanvändning, källkritik, fake-news m.m.
samt projekt kring världshistoria samt konst och slöjd från hela världen.
Konstenheten inom Sörmlands museum har en utställning med Lenke Rothman
samt program och pedagogik i anslutning till denna. Dessutom produceras en
syriansk utställning tillsammans med Ebelingmuseet. Den visas på två ställen i
länet.
Programverksamhet ska utvecklas kring mathantverk.
Museibutiken utvecklar nya produkter med inspiration från samlingarna.

Politikens mål:
Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla
regionen och individen på ett hållbart sätt avseende demokrati, kultur, kunskaper
och bildning

Verksamhetens mål:
Utbildnings- och folkbildningsverksamheten bidrar till att individen utvecklas som
person och kan påverka sin livssituation samt har en möjlighet att delta aktivt i
samhällsutvecklingen.
Planeringskommentar
Verksamheten ska präglas av





en hälsofrämjande verksamhet som bidrar till individens utveckling av att ingå i ett
socialt sammanhang och att därmed växa som individ,
att alla blir sedda och hörda som individ och därigenom fångas upp och stöds i sin
utveckling
ett arbete för att aktivera och integrera alla elever/deltagare i samhället.
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Folkhögskolornas verksamhet
Folkhögskolans arbetsformer utgår från individens förutsättningar och möjlighet och syftar
till att deltagarna ska kunna påverka sin egen livssituation både genom utveckling och nya
kunskaper, ökad självkänsla, minska utbildningsklyftorna i samhället med möjlighet att gå
vidare till yrkesutbildning eller högre utbildningar. Arbetsformerna utgår ofta från
diskussioner i mindre grupper och genom olika övningar för att stärka deltagarnas
självkänsla och skapa förutsättningar så att de kan påverka sin egen situation i skolan och i
samhället. Skolorna har en viktig uppgift att medverka till aktivering av medborgare i
samhället.
Folkhögskolorna arbetar under 2019 med inriktning på att utveckla de individuella
studieplanerna. Förutom det pedagogiska stödet finns tillgång till personal inom ledningen,
yrkes- och studievägledare, kurator och specialpedagog.
Utbildning inom Öknaskolan
Skolans mål är att varje elev



tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta
initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor

Öknaskolan vidareutvecklar elevhälsans arbete gentemot eleverna genom att förtydliga
elevhälsans roller, ansvarsfördelning och dokumentation av ärenden.
Bildningsverksamhet
Att utveckla individen som ansvarstagande och bidragande del i samhällsutvecklingen är en
prioriterad del av studieförbundens uppdrag. Att stärka demokratin och integrationen av
nya svenskar är också ett uppdrag studieförbunden har av Folkbildningsrådet. I Sörmland
ligger tyngdpunkten på möten kring bildning och kultur, integration samt individutveckling.
Indikator

Målvärde

Andel elever/deltagare som anger att de utvecklats som individ under studietiden (ny
gemensam fråga, formuleras under våren)

Sätts för 2020 efter
att första utfallet
finns

Andel elever/deltagare som upplever att de fått stöd för sin utveckling under
studietiden (ny gemensam fråga, formuleras under våren)

Sätts för 2020 efter
att första utfallet
finns

Verksamhetens mål:
Utbildnings- och bildningsverksamheten erbjuder demokratiska arbetsformer samt
en trygg, säker och utvecklande miljö att vistas i
Planeringskommentar
Verksamheten ska erbjuda en miljö som



är välkomnande och ger elever/deltagare positivt bemötande genom likabehandling
och respektfullt bemötande mellan alla personer som vistas inom skolans miljö,
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är präglad av demokratiska arbetsformer och delaktighet som stärker
elevernas/deltagarnas inflytande och ökar förståelsen för demokratiska processer,
är baserad på ett dialogbaserat arbetssätt som skapar och främjar öppna och
respektfulla möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet, världsbilder
och kulturer,
är säker och fri från hot och våld,
är fri från användning av alkohol och andra droger
är öppen och främjar utbyte av erfarenhet och kunskap via möten och mötesplatser
samt
har internatboenden som utgör en utvecklande miljö och kännetecknas av trivsel,
trygghet, respekt och gemensamt ansvar.

Skolorna arbetar för att samtliga elever/deltagare ska kunna känna sig delaktiga i skolans
demokratiska processer t.ex. genom att ta aktiv del vid lektionsplanering, i klassråd, elevkår
och vid det systematiska arbetsmiljöarbetet m.m.
Arbetssättet är baserat på dialog som ska främja öppna och respektfulla möten mellan
människor med olika bakgrund, erfarenhet, världsbilder och kulturer.
Genom att elever/deltagare medverkar vid skyddsronder och även är representerade vid
formella möten där arbetsmiljöfrågorna behandlas finns möjlighet att aktivt påverka
arbetsmiljön.
Indikator

Målvärde

Utfall av kvalitetsutvärdering, Eskilstuna folkhögskola, skala 1 – 4
3

3,0

Utfall inom Eskilstuna folkhögskolas kvalitetsutvärderingar för specialkurser under
året, genomsnitt på fyragradig skala.
3

3,0

Utfall inom Åsa folkhögskolas kvalitetsutvärderingar för specialkurser under året,
genomsnitt på fyragradig skala.
3,0

3,0

Utfall av kvalitetsutvärdering, Åsa folkhögskola, skala 1 – 4
3

3,0

Utfall av kvalitetsutvärdering, Öknaskolans gymnasium, skala 1 – 4
3,0

3,0

Andel elever/deltagare som upplevt att de har haft möjlighet att påverka arbetet och
studierna (ny gemensam fråga, formuleras under våren)

Sätts för 2020 efter
att första utfallet
finns

Andelen elever/deltagare som upplever att miljön inom skolan är trygg och
utvecklande (ny gemensam fråga, formuleras under våren)

Sätts för 2020 efter
att första utfallet
finns
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Verksamhetens mål:
Utbildnings- och folkbildningsverksamheten ger alla en möjlighet till bästa möjliga
utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och bildning utifrån egna
förutsättningar
Planeringskommentar
Verksamheten erbjuder en verksamhet som







ger bra och utökad möjlighet till sysselsättning, att konkurrera på arbetsmarknaden
och/eller gå vidare till högre utbildningar,
erbjuder eleverna/deltagarna individuella studieplaner och möjlighet till mentorer,
har tillgång till pedagogisk stödstruktur,
ger goda kunskaper genom synergi av teoretiska studier och praktiskt arbete där så
är lämpligt och möjligt,
har en verksamhet som lever upp till verksamhetens och samhällets krav på
digitalisering samt
har ändamålsenliga lokaler som uppfyller verksamheternas krav och behov.

Folkhögskolorna arbetar vidare med individuella studieplaner som följs upp under läsåret
av kursens mentorer. Där kartläggs tidigare kunskaper så att deltagaren kan starta sina
studier på rätt nivå. Man tittar även på erfarenheter och intressen för att ge bättre
möjligheter för den enskilde deltagaren att nå goda studieresultat.
Öknaskolan arbetar med fokus på stöd till individens kunskapsutveckling genom bl.a.
läxhjälp och studio. Ett arbete med att utveckla skolans alternativa lärstrategier och
pedagogiska hjälpmedel fortsätter även under 2019. Det ska bidra till högre måluppfyllelse
gällande betyg och andel elever som får examen.
Indikator

Målvärde

Andel elever inom gymnasieskolan med yrkesexamensbevis
Långsiktigt målvärde 100 %

100 %

Andel elever som har valt att läsa kurser som bidrar till högskolebehörighet (åk 3)

Kompletteras

Andel elever av de som valt att läsa högskolebehörighet som har nått behörighet (åk
3)

100 %

Andel elever som har slutfört yrkesintroduktion

100 %

Eskilstuna folkhögskola, deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i
förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt.
Långsiktigt målvärde 2,7 plus minus 5 procent (folkbildningsrådets riktvärde)

2,7 plus minus 5
procent
(folkbildningsrådets
riktvärde)

Åsa folkhögskola, deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i
förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt.
Långsiktigt målvärde 2,7 plus minus 5 procent (folkbildningsrådets riktvärde)

2,7 plus minus 5
procent
(folkbildningsrådets
riktvärde)
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Verksamhetens mål:
Folkbildningen erbjuder inom ramen för sin verksamhet möjlighet att ta del av
kulturverksamhet både inom och utanför skolan
Planeringskommentar
Folkbildningen ska erbjuda en verksamhet som


bidrar till god livsmiljö, hållbar utveckling och en levande region genom att erbjuda
kulturaktiviteter både inom skolan och i närmiljön.

Folkhögskolorna har ett uppdrag att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Regionens mål för detta uppfylls genom att både Eskilstuna Folkhögskola och Åsa
folkhögskola utökar sitt samarbete med regionala verksamheter och övriga
kulturverksamheter inom länet. Skolorna arrangerar t.ex. utställningar, föreläsningar och
workshops som riktar sig till medborgarna.

Politikens mål:
Region Sörmland har friluftsverksamhet som bidrar till god livskvalitet och hälsa,
hållbar utveckling och en levande region med för alla god tillgänglighet till naturoch kulturmiljöer

Verksamhetens mål:
Sörmlands Naturbruk förvaltar naturresurser, kanot- och vandringsleder effektivt
och ger allmänheten god tillgång till natur och sammanhängande service
Planeringskommentar
Under 2018 har länsstyrelsen beslutat om ändrade föreskrifter för skydd av skog inom
naturreservat inom Nynäs egendom. I samband med detta har regionen avtalat om en
intrångsersättning där avkastningen ska användas till att vårda och utveckla tillgängligheten
till mark och skog inom Nynäs egendom. I regionfullmäktiges Mål och budget har två
miljoner kronor schablonmässigt lagts in i ramen för detta ändamål. Årets insatser berör
framför allt att tillsätta en tjänst som förvaltare för att sköta uppdraget samt att fortsätta
påbörjade naturvårdsinsatser inom ramen för LIFE-projektet (EU-projekt), t.ex. rörande att
med ett historiskt perspektiv öppna upp fler kulturbetesmarker.
Med utgångspunkt från föreskrifterna för naturreservatet och övrig reglering ska en
skötselplan utarbetas för området under året.
Hemslöjdsenheten inom Sörmlands museum utarbetar i samverkan med Sörmlands
Naturbruk en träd- och virkesstig inom Nynäs som en del i att tillgängliggöra området samt
att förmedla kunskap.
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Verksamhetens mål:
Sörmlands Naturbruk förvaltar Nynäs slott med park samt byggnader och
kommersiella friluftsanläggningar
Planeringskommentar
Inom Nynäs slottsområde fortsätter utvecklingen av park och trädgård för att locka fler
besökare från de prioriterade målgrupperna. Ett satsningsområde är att utveckla
köksträdgården och utarbeta ett pedagogiskt program för trädgårdsvisningarna.
Byggnader och kommersiella anläggningar utvecklas vidare med utgångspunkt från målen i
regionens hållbarhetsprogram. Några åtgärder som planeras är en utredning för att utveckla
småbåthamnens service för att locka fler besökare. En del som undersöks är att dra fram el
till hamnområdet för att även kunna skapa en latrintömningsstation för småbåtar.
Ambitionen är att under året göra en ansökan byggnadsminnesförklaring av Nynäs slott
med slottsområde. Syftet är att öppna möjligheter att kunna söka bidrag för att underhålla
och utveckla slottet och slottsområdet.

Verksamhetens mål:
Sörmlands Naturbruk utvecklar utbudet av visningar, utställningar, kurser och
program
Planeringskommentar
I samarbete med Scenkonst Sörmland kommer en offentlig föreställning att ges på Nynäs
under sommaren, Ett dockhem.
Inför årets säsong på Nynäs kommer i övrigt en uppfräschning att göras av befintliga
utställningar och befintligt utbud. Inför 2020 års säsong kommer en förnyelse av utbudet att
genomföras. Planeringen påbörjas under 2019. Arbetet bedrivs i nära samarbete med
Sörmlands museum. Hemslöjdsenheten inom Sörmlands museum utarbetar en träd- och
virkesstig vid Nynäs slott som en del i att tillgängliggöra området.
Museet ansvarar även för att utarbeta marknadsföringsinsatserna tillsammans med
Sörmlands Naturbruk.

Politikens mål:
Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering,
normmedvetenhet och inkludering

Regionens verksamhet bedrivs med en medvetenhet om vilka sårbara grupper det finns i
befolkningen. Utifrån respektive verksamhets uppdrag och ansvar motverkas
diskriminering och kränkande behandling utifrån kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
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Verksamhetens mål:
Verksamheterna arbetar aktivt med att säkerställa att arbetssätt, utbud och innehåll
uppfyller målet.
Planeringskommentar
Inom kulturområdet är delar av målområdet nu naturliga delar av utvecklingen av
verksamheten och utbudet. T.ex. gäller det arbetet med jämställdhet och jämlikhet med ett
genusperspektiv. I det löpande arbetet följs det upp och ambitionen är att tillämpa en
fördelning 60-40 som princip vid planering, val av medverkande och för synligheten i
verksamheterna. Det gäller även arbete med tillgängligheten till kultur för enskilda med
funktionsnedsättning och ska ingå som ett kriterium vid utveckling av nya verksamheter,
lokalanvändning och målgruppsarbete.
Delaktighet och deltagande är ett område som fortsatt behöver arbetas med och utvecklas
när det gäller HBTQ+ frågor och ingår som ett utvecklingsområde i Kulturplanen.
Några konkreta exempel inom kulturområdet är:





Biblioteksutveckling Sörmland ska implementera verksamhetens reviderade plan
för tillgänglighet.
Föreställningen Ett dockhem som ger publiken möjlighet att reflektera över
diskriminering och kränkande behandling utifrån kön. Föreläsningar och/eller
samtal arrangeras kring temat jämställdhet i samband med produktionen.
Sörmlands museum genomför program och pedagogik i anslutning till en utställning
om funktionsnedsattas historia. Utställning och program kring psykisk ohälsa
vidareutvecklas.
Ett projekt om hemarbete och arbetsfördelning, genus och makt genomförs av
Sörmlands museum.

Resultatet av insatserna inom kulturområdet är svåra att mäta och redovisas i stället genom
att utvärdera de olika projekt och insatser som har genomförts.
Utbildningens och bildningens uppdrag omfattar till stor del att aktivt arbeta med dessa
frågor och främja en miljö som är formad utifrån ambitionen i målet. Det gäller stödet för
utvecklingen som individ, den miljö eleven/deltagaren vistas i samt även grunderna för att
på bästa möjliga sätt nå kunskap. Verksamheten bör präglas av en hälsofrämjande
verksamhet som bidrar till individens utveckling av att ingå i ett socialt sammanhang och
ha möjlighet att växa som individ, att alla blir sedda och hörda som individ och då fångas
upp och stöds i sin utveckling och kan integreras i samhället.
Folkhögskolorna arbetar med att främja öppna och respektfulla möten mellan människor
med olika bakgrund, erfarenhet, världsbild och kultur.
Skolornas miljö ska också vara trygg och präglas av likabehandling och respektfullt
bemötande.
Några exempel är:



Öknaskolan arbetar vidare med värdegrundsarbetet med likabehandlingsplanen som
grund.
Folkhögskolorna genomför fortlöpande aktiviteter som främjar möten mellan
deltagare.
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Utbildning och information till elever/deltagare och personal rörande frågor som
berör målområdet.

Skolorna följer upp målområdet på flera sätt, bl.a. genomförs enkäter till elever/deltagare,
där en ny gemensam fråga ska belysa resultatet av arbetet rörande målområdet. Det
redovisas i den nya indikatorn nedan. I övrigt finns forum som t.ex. klass- och skolråd där
dess frågor följs upp. Öknaskolan lämnar varje vecka en rapport där eventuella rapporterade
händelser rörande området framgår.
Indikator
Andel elever/deltagare som upplever en jämlik, icke diskriminerande, normmedveten
och inkluderande verksamhet (ny gemensam fråga, formuleras under våren)
Långsiktigt målvärde: 100 %

Målvärde
Sätts för 2020 efter
att första utfallet
finns

Verksamhetens mål:
Kulturinstitutionerna: Verksamheten bidrar till att säkerställa barns, ungas och
äldres tillgång till och delaktighet i kulturlivet
Planeringskommentar
Verksamhet för och med barn och unga har hög prioritet och att vidareutveckla verksamhet
för och med dem, med fokus på att väcka engagemang, kunskapslust och kreativitet är
fortsatt viktig. Centralt är att bjuda in till delaktighet i såväl verksamhet som
historieskrivning och väcka intresse för eget skapande.
Kulturplanen anger med hänvisning till barnkonventionen att vid utformande och
genomförande av kulturevenemang och kulturskapande aktiviteter i regionens regi, ska
barn och unga ges förutsättningar att delta på likvärdiga villkor. Verksamheterna ska
därför utveckla forum och verktyg som ger barn och unga möjlighet att lämna synpunkter
på verksamhetens utformning, arbetssätt, bemötande, den fysiska miljön m.m..
Kulturplanen anger även som regional målbild att kultur för och med äldre i länet ska
prioriteras.
Några exempel är följande:







Inom ramen för regional biblioteksverksamhet förankra och påbörja implementering
av barnkonventionen i Sörmland, bl.a. genom en skrift samt utarbeta en strategisk
modell för implementering av barnkonventionen med målgrupp chefer.
Inom läsfrämjandeuppdraget stärka samverkan och kunskapsutbyte mellan
biblioteken och andra professioner som arbetar för små barns språkutveckling.
Ungas skrivande främjas genom att skapa en länsantologi och via genomförda
kompetensutvecklingsinsatser öka antalet litterära aktiviteter för barn och unga i
länet.
Scenkonst Sörmland formar arbetssätt som ökar dialog och inflytande för elever
inom ramen för skoluppdraget samt bjuder in unga musikskapare i åldern 13-21 år
till utveckling, delaktighet och nätverk genom Imagine Sweden. Inom dansområdet
genomföra omvärldsbevakning och verka som tipscentral för länets samordnare för
Skapande skola.
Scenkonst Sörmland producerar inom ramen för skoluppdraget föreställningen
Välkomna till Skamceremonin 2018. Föreställningen är producerad i samarbete med
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Unga Klara.
Utbudet för uppdraget musik inom vård och äldreomsorg behålls i kvalitet och
kvantitet.
Filmverksamheten inom Scenkonst Sörmland genomför även fortsatt de etablerade
festivalerna som berör barn och ungdomar samt att fortsätta att hitta samarbeten för
att skapa unika filmfestivaler, t.ex. BarnFilmDagen.
Sörmlands museum bedriver fortsatt insamling, programverksamhet och pedagogik
kring barns villkor och historia i anslutning till utställning.
Verksamhet för barn och unga samt även utbudet för äldre kan med anledning av
tillgången till nya lokaler för Sörmlands museum utvecklas. Det gäller även den
verksamhet som endast produceras i lokalerna och därefter bedrivs inom övriga
länet. De pedagogiska verkstäderna med möjlighet till praktisk verksamhet inom
t.ex. hårdslöjd, textil och konst främjar arbetet med dessa målgrupper. Några
exempel inom hemslöjdens område är skolprogram, slöjd- och fritidsklubbar,
slöjdkollo, helg- och lovprogram samt familjeprogram. Fritidsklubben är en
återkommande skapande aktivitet för barn mellan 10 och 13 år.

Indikator

Målvärde

Andel fristående skolor med i skolutbudet inom Scenkonst Sörmlands verksamhet.
Långsiktigt målvärde 100 %

100 %

Andel av utbudet (föreställningar, utställningar m.m) där mottagaren möter kvinnor
respektive män på scen samt även fördelningen av personer bakom utbudet.
(formuleras)

Fördelning inom
ramen 40 - 60
procent.

Politikens mål:
Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

Regionens verksamheter gör aktiva val av produkter och förbrukningsvaror utifrån hälsa
och miljö. Arbetssätt i den egna verksamheten utvecklas för att minimera svinn, öka
återanvändning och återvinning. Verksamheterna fasar ut och minskar användningen av
kemikalier som negativt påverkar miljön eller människors hälsa.

Verksamhetens mål:
Verksamheten gör medvetna val av produkter och arbetssätt som stödjer långsiktig
hållbarhet
Planeringskommentar
Implementering av hållbarhetspolicyn och program har påbörjats 2018 och fortsätter under
2019. Programmet utgår från Agenda 2030. Det gäller både att forma ett systematiskt arbete
med hållbarhet för att på sikt påverka bl.a. miljön samt att arbeta med information och
förbättringar genom konkreta åtgärder. Ett område där arbetet har kommit långt inom
verksamheterna är minskad användning av kemikalier.
Indikator
Andel elever och kursdeltagare som erbjudits grundläggande miljöutbildning som en
del av sin utbildning
Långsiktigt målvärde 100 %

Målvärde
100 %
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Indikator
Andel av tillsvidareanställd personal som har gått regionenes gemensamma
miljöutbildning.
Långsiktigt målvärde 100 %

Målvärde
100 %

Politikens mål:
Region Sörmland är en fossiloberoende region

Regionens verksamheter arbetar för att minska klimatpåverkan i fastigheter, drift och
verksamhet. Arbetet fokuseras på att ersätta fossila drivmedel samt omställning av
fordonspark. Verksamheterna gör aktiva bränsleval samt avropar fordon som drivs med
fossilfria drivmedel, ersätter bilresor med digitala möten och cykel där så är möjligt.
Energieffektiviseringsåtgärder genomförs och verksamheter med klimatpåverkande
medicinska gaser arbetar för att reducera utsläpp.

Verksamhetens mål:
Verksamheten arbetar för klimatsmarta arbetssätt, produktionsmetoder och
uppvärmningssätt för byggnader
Planeringskommentar
Några av de områden där arbetet fortsätter avser övergång till fler distansmöten, utredning
av övergång till mer miljövänliga uppvärmningssätt för byggnader/bostäder samt att
fortlöpande se över val av varor vid egna upphandlingar utifrån hållbarhetspolicyns mål.
För att minska användningen av fossila bränslen finns en långtgående plan på att ersätta del
av den praktiska undervisningen i traktorkörning med simulatorer.
Den del som avser minskning av egna transporter är för två av våra verksamheter som ska
finnas i hela regionen en utmaning. Det avser Sörmlands museum och Scenkonst Sörmland,
där konserter, föreställningar och pedagogisk verksamhet ska genomföras på många platser.
Utmaningen är att genomföra verksamheten på det mest hållbara sättet och om möjligt
utnyttja kollektivtrafik samt ha en genomtänkt planering av resor och transporter.

Politikens mål:
Region Sörmland har en hållbar livsmedelskedja

Regionens verksamheter arbetar långsiktigt och medvetet med livsmedel, kost och måltider
som främjar hälsa och minskar miljöbelastningen. De minimerar svinn samt gör aktiva val
av livsmedel. Säsongsanpassade menyer samt utbud som ger lägre klimatpåverkan och
bidrar till hälsosamma matvanor. I upphandling prioriteras svenskproducerade samt
ekologiska livsmedel.

Verksamhetens mål:
Verksamheten arbetar för närproducerade och ekologiska livsmedel och ett minskat
svinn
Planeringskommentar
Inom Kultur & Utbildning finns fyra restauranger samt ett café. Andelen ekologiska
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livsmedel har varit relativt hög under flera år. Målet 35 procent är satt utifrån möjligheten
att även bedriva en ekonomiskt försvarbar verksamhet. Ambitionen är att successivt
framöver öka andelen ekologiska livsmedel och att fortlöpande arbeta med
säsongsanpassade menyer. Samarbete pågår för att använda producerade resurser inom
Sörmlands Naturbruk som t.ex. kött inom restaurangerna.
Tidigare har även en försöksverksamhet bedrivits med leveranser av kött till några av
Region Sörmlands övriga restauranger. Utfallet har varit positivt, men förutsätter
finansiering till mottagande verksamhet för att genomföras permanent.
Indikator
Andel livsmedel som är ekologiskt producerade
Ska år 2020 vara 35 % för Kultur & Utbildning.

Målvärde
35 %

Politikens mål:
Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Regionens verksamheter bryter mönster och utvecklar nya arbetssätt med hjälp av teknikens
möjligheter. IT-stöd integreras tätare i verksamheten och påverkar strukturer i grunden.
Utvecklingen innebär också fler digitala tjänster.

Verksamhetens mål:
Verksamheten arbetar med utbud och tillgänglighet via digitala kanaler
Planeringskommentar
Inom flera verksamheter finns nu tankar på att utveckla utbudet ytterligare med grund
delvis på grund av ny teknik. Några exempel är:









Biblioteksutveckling Sörmland fortsätter arbetet med regeringens satsning Digitalt
först genom fortbildning av bibliotekschefer och medarbetare med målet att öka
medie- och informationskunnigheten i Sörmland.
Biblioteksutveckling Sörmland utvecklar en ny webbplats ska öka kunskapen om
teknik för distansmöten och möjligheter att streama föreläsningar så att fler
biblioteksmedarbetare kan ta del av kompetensutveckling utan att behöva resa.
Scenkonst Sörmland ska pröva digitaliseringens möjligheter under de närmaste
åren. Inom musik i vård och äldreomsorgen finns även önskemål om att streama
videomaterial när patienten/den boende inte kan ta sig till evenemanget.
Utvecklingen av biografernas möjlighet att utöka de digitala möjligheterna för ett
bättre utbud är stort där filmverksamheten inom Scenkonst Sörmland kan stödja
arbetet.
Sörmlands museum arbetar vidare med att utveckla sin hemsida till en arena för att
förmedla upplevelser utan att på plats ta del av utställningar och program.
Museets konstenhet startar Konstpodden under året. Det är en kanal för att sprida
kunskapen om konst. Den ska innehålla intervjuer av olika aktörer på konstscenen
både regionala och nationella, rapporter från konstarrangemang samt fördjupande
samtal om aktuella ämnen med intressanta gäster.
En utredning har påbörjats för att upphandla en plattform för distansutbildning inom
Eskilstuna folkhögskola. Åsa folkhögskola arbetar sedan flera år med
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distansutbildning genom en digital plattform.


Öknaskolan ser över möjligheten till användning av simulatorer i sin undervisning
av traktorkörning.

Politikens mål:
Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl planerad verksamhet

Viktiga frågor för att uppfylla målen är att processer rörande t.ex. planering, uppföljning
och analys/utvärdering, styrning samt intern och extern kommunikation vara
dokumenterade och effektiva.

Verksamhetens mål:
Verksamheten arbetar med tydliga och inkluderande processer för planering,
uppföljning och utvärdering för att säkerställa kvalitet, kompetens och utveckling i
verksamheten samt har ändamålsenlig styrning, organisation och intern och extern
kommunikation
Planeringskommentar
Styrning
Under året ska strategiska styrande dokument arbetas fram för huvuduppdragen
friluftsverksamhet med natur- och kulturupplevelser samt utbildning, folkbildning och
bildning.
En biblioteksplan har tagits fram för biblioteksverksamheterna inom Region Sörmland. Den
är ett strategiskt dokument för utvecklingen av Region Sörmlands biblioteksverksamheter.
Planen ska antas av berörda nämnder och fullmäktige under början av 2019.
Planerings- och uppföljningsprocessen
Under våren påbörjas arbete med att säkerställa en utveckling av skolornas enkäter, bl.a.
med anledning av ett antal nya gemensamma frågor. Syftet är att få tillförlitliga underlag
för att se om genomförd verksamhet leder till högre måluppfyllelse. Målen och resultatet
rörande de gemensamma frågorna redovisas i indikatorer.
Organisation
Översyn och omarbetning av lednings- och stödfunktioner inom Kultur & Utbildning
behöver genomföras, dels i och med nya uppdrag och gränssnitt och dels då omfattningen i
verksamhetsområdet har ökat. Det avser både det utåtriktade arbetet och nya
uppdragsområden. I samband med pensionsavgångar behöver därför funktioner genomlysas
och anpassas för de framtida uppdragen. Därutöver förväntas regionbildningen att medföra
förändrade arbetssätt, strukturer och personalkonstellationer. En översyn av
ledningsstrukturen inom Scenkonst Sörmland ska genomföras under året.
Intern och extern kommunikation
Utvecklingen av intranätet Insidan fortsätter, framför allt genom att dokumentera och
presentera arbetsprocesser för att genomföra uppdragen. Fortfarande är det problematiskt
att de tre skolorna inte har full tillgång till den gemensamma informationen och en stor del
av de övriga gemensamma resurserna.
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De externa webbarnas utformning har börjat ses över med anledning av regionens nya
grafiska profil, där samtliga huvudinriktningen är att samtliga ska följa regionens
gemensamma grafiska profil. Två undantag finns, vilka är Sörmlands museum och Nynäs
slott som har egen grafisk profil. Region Sörmlands gemensamma externa hemsida ska
omformas under 2019, vilket även betyder att insatser behöver göras för att flytta och
omforma Kultur & Utbildnings information inom plattformen, bl.a. gäller det
Biblioteksutveckling Sörmlands webb. Biblioteksutveckling Sörmland fortsätter även
arbetet med att ta fram ett kommunikationssystem och en kanalstrategi för helheten för att
kunna arbeta strategiskt med kommunikation med utgångspunkt i verksamhetens
målgrupper och behov.
Rutiner/processer
En process som behöver lyftas fram och implementeras mer tydligt är
avvikelserapporteringen, där regionens avvikelsesystem för rapportering av bl.a.
arbetsmiljö, arbetssätt, klagomål, miljö och säkerhet behöver introduceras för ytterligare
några verksamheter.
Dokumentationen av viktiga processer och rutiner pågår och fortsätter inom samtliga
verksamheter. Avsikten är att merparten av de viktiga arbetsrutinerna ska finnas
presenterade inom intranätet Insidan. Arbetet med utvecklingen fortsätter.
Dokumenthantering
Avsikt är att registreringsarbetet i dokumenthanteringsverktyget 360 ska decentraliseras till
verksamheterna inom Kultur & Utbildning. Första verksamheten som har berörts är
Eskilstuna folkhögskola. planering finns för den fortsatta decentraliseringen. Arbetet med
att lyfta fram arkivområdet har även påbörjats med anledning av att personalförstärkning
har gjorts inom staben. Presentation av information på Insidan har påbörjats och fortsätter.
Säkerhet
Skolornas insatser för att öka kunskaper rörande hot och våld fortsätter.

Resursperspektivet
Politikens mål:
Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade
medarbetare som känner arbetsglädje

Regionens verksamheter arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare där medarbetare och
ledare känner stolthet och arbetsglädje i sitt uppdrag att producera tjänster med kvalitet,
tillgänglighet och säkerhet.

Verksamhetens mål:
Verksamheterna utvecklar ledar- och medarbetarskap, ständig förbättring av
arbetsmiljön samt arbetar för en hög kompetens i verksamheten
Planeringskommentar
Gemensamt arbetar verksamhetscheferna i ledningsgruppen med att utveckla det interna
ledningsarbetet framöver, att effektivisera arbetet, och att tydliggöra vad ledarskapet och
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medarbetarskapet i området ska arbeta med för inriktning och innehåll. Men också att
säkerställa att verksamheterna och ledningen har rätt kompetens för uppgifter och
verksamhetsuppdrag.
Arbetet fortsätter med att analysera statistik över sjukskrivningar och fortlöpande se över de
sjukdomsförebyggande insatserna. Viktigt är även att fortlöpande arbeta vidare med
introduktion av medarbetare och chefer samt att fortlöpande arbeta med och implementera
den gemensamma värdegrunden inom Kultur & Utbildning.
En del i det förebyggande arbetet är att dokumentera och fortlöpande förbättra det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett arbete som till stor del behöver bedrivas inom
respektive verksamhet, med stöd från centrala staber.
Under året ska den introduktion för medarbetare och chefer som är gemensam för Kultur &
Utbildning och alla verksamheter att ses över. Den ska komplettera Region Sörmlands
övergripande introduktion. Verksamheternas introduktionsprogram behöver i konsekvens
med det att ses över för att innehålla det som är kompletterande information inom den egna
verksamheten.
Sedan en tid tillbaka har det varit problematiskt att rekrytera behörig personal till skolorna.
Anledningen är både ökad efterfrågan på lärarkompetens samt att löneläget har ökat
markant med hänsyn till Sörmlands läge i närheten av Stockholmsregionen. Risken är att
löneläget och de sammantagna kostnaderna ökar fortlöpande med hänsyn till detta.
Indikator

Målvärde

Andelen engagerade medarbetare (HME index)
Långsiktigt målvärde 90 % år 2020

78 %

Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs/ledarrollen.
Långsiktigt målvärde 100 %

100 %

Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell
kompetensutvecklingsplan.
Långsiktigt målvärde 100 %

100 %

Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid
Långsiktigt målvärde max 4,0 % 2020

Max 5 %

Politikens mål:
Region Sörmland har ändamålsenliga lokaler

Verksamhetens mål:
Verksamheten arbetar för behovsanpassning av lokaler
Planeringskommentar
Mindre anpassningar är planerade inom några verksamheter. Det berör t.ex. en mer flexibel
läktare till Scenkonst Sörmlands Blackbox, inom Eskilstuna folkhögskola förbättrade
lokaler för estetiska blocket och expeditionen samt eventuellt anpassning och
ombyggnation av skolans café. Åsa folkhögskola planerar en ombyggnation/anpassning av
lärarrummet till aktuellt behov.
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Politikens mål:
Region Sörmland har en ändamålsenlig, säker IT som möjliggör delaktighet och
tillvaratar digitaliseringens möjligheter

Verksamhetens mål:
Verksamheten har IT-stöd som uppfyller kraven för en effektiv verksamhet
Planeringskommentar
Arbetet med förvaltningen av IT-system inom kultur och utbildning (objekt inom pm3)
flyter på och utvecklas fortlöpande. Inom förvaltningsmodellen arbetar ledningen med att
säkerställa en tydlig behovsanalys för IT-utvecklingen inom verksamhetsområdet.
Prioriterade frågor är möjligheten till samordning vid val av system och program,
tillgänglighet till regiongemensam information och gemensamma applikationer, samt
säkerställd drift- och supportfunktion.
Några större arbeten inom området som pågår och utreds är








Wifi inom Nynäs där en utredning finns färdig för fortsatt beredning och beslut om
genomförande och finansiering.
Skolornas tillgång till gemensam information genom anslutning till regionens
intranät.
IT-plattform för genomförande av distanskurser.
Streaming av utbildningar, event och konserter.
Bokningssystem för lokaler m.m. med koppling till ekonomisystemet.
Behov av system för planering av projekt och resurser rörande lokaler och personal
framför allt inom Scenkonst Sörmland.
System för hantering av bidrag och stipendier.

Politikens mål:
Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Förutsättningen för att Region Sörmland ska kunna erbjuda verksamhet med kvalitet,
tillgänglighet och säkerhet är god hushållning med de resurser som står till förfogande.
Regionens verksamheter arbetar för att ha en budget i balans.

Verksamhetens mål:
Verksamheten arbetar för en långsiktigt stabil ekonomisk utveckling
Fortsätta att utveckla rutiner för ekonomisk uppföljning samt stöd till verksamheterna
Planeringskommentar
Kultur & Utbildning fortsätter att utveckla rutiner för ekonomisk uppföljning samt
administrativt stöd till verksamheterna genom ledningens och centrala ekonomistabens
samt Kultur & Utbildnings stabs arbete.
Verksamheterna är till stor del finansierade av externa medel, och är därför känsliga för
avvikelser i uppdrag och möjligheter till projektfinansiering.
Ett långsiktigt perspektiv är en absolut nödvändighet, och den verksamhetsplanering som
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idag görs i Kultur & Utbildning har målbilden på kommande år, så att förutsättningar finns
för en stabil utveckling och en god måluppfyllelse framöver. Ett fortsatt arbete kring
statliga bidrag och medfinansiering kopplat till verksamhetsutveckling, kommunernas
samfinansiering i våra verksamhetsuppdrag och verksamheternas egna ekonomiska
utmaningar blir en viktig uppgift framöver.
Möjligheten att börja arbetet med detaljbudgeten tidigt under året före samt att kunna göra
budgetar för fler år framöver är väsentlig för många verksamheter inom Kultur &
Utbildning. Anledningen är att viktiga beslut om satsningar på t.ex. projekt och kurser med
ekonomisk verkan behöver tas lång tid före året verksamheten genomförs. En tidig
budgetprocess ger bättre beslutsunderlag och överblick samt ger underlag för den treårsplan
som ska redovisas i detta dokument.
Det finns ännu inte någon möjlighet att arbeta med periodiseringar i prognosmodulen eller
att arbeta med projektmodulen inom ekonomisystemet.
Indikator

Målvärde

Avvikelse utfall/budget i tkr

0%
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Resultaträkning
Tkr

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Verksamhetens intäkter
Uppdragsersättning/
Regionbidrag

275

22

70

200

210

220

4 228

3 400

3 919

3 000

3 790

3 780

Övriga intäkter

160 759

185 084

188 539

189 800

192 000

194 000

Summa
verksamhetens
intäkter

165 262

188 506

192 528

193 000

194 000

198 000

Patientavgifter och
andra avgifter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

-168 019

-184 693

-181 972

-184 000

-189 000

-194 000

-6 717

-7 852

-7 912

-8 000

-8 100

-8 200

Lokalkostnader

-35 629

-52 940

-52 575

-53 000

-53 400

-53 900

Övriga kostnader

-58 985

-62 215

-70 148

-65 660

-64 626

-66 230

-6 106

-7 863

-7 179

-9 200

-9 300

-9 500

-275 456

-315 563

-319 786

-319 860

-324 426

-331 830

816

735

735

700

700

700

-788

-745

-744

-1 200

-1 200

-1 200

-110 166

-127 067

-127 267

-127 360

-130 926

- 134 330

Köpt verksamhet

Avskrivningar
Summa
verksamhetens
kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultatet för planperioden består av den i Mål och budget beslutade ekonomiska ramen.
Beloppet i Årets resultat ska ses som det årsresultat som utfallet ska jämföras mot.
Bakgrund
Regionens Mål och budget innehåller en generell ramuppräkning med 2,3 procent 2019, 2,8
procent 2020 och 2,6 procent 2021. Uppräkningen ska täcka pris- och
personalkostnadsökningar.
I nämndens budget har ett antagande gjorts för 2019 om statsbidrag för grundverksamhet
om 1,0 procent för kulturverksamheterna och ingen uppräkning för folkhögskolorna.
Ramen innehåller dessutom följande förändringar
Budget 2019
Sörmlands museum,
borttag av tillägg 2018
ianspråktagande av eget
kapital för flytt
Nynäs egendom, skog
och mark (tillägg avs
avkastning från

Plan 2020

Plan 2021

4 000

-2 000
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Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

intrångsersättning avs
nya föreskrifter för
naturreservatet)
Flytt personal till
regionstyrelsen

-538

Nämnden har 2018 haft rätt att disponera eget kapital för Sörmlands museums flytt. Den
utökade ramen 2018 minskas 2019 med motsvarande belopp.
Under 2018 har Naturvårdsverket beslutat om intrångsersättning med anledning av de nya
skötselföreskrifterna inom Nynäs egendom. De 2 mkr som tillförs nämnden motsvarar en
schablonmässigt beräknad avkastning på det beslutade beloppet som tillförts Region
Sörmland.
Prognos 2018
Kultur & Utbildning har 2018 för närvarande en prognos som visar på minus 0,2 mkr
jämfört med budgeterat resultat -127 067, d.v.s. en mindre avvikelse.
Prognosen påverkas av att Sörmlands Naturbruks verksamhet förväntas ge ett underskott
under året för verksamhet inom jord- och skogsbruk samt restaurang mycket beroende på
den varma och torra sommaren. Sörmlands museums arbete med att fylla det nya huset med
verksamhet är i full gång och prognosen är fortfarande att budgeten hålls. Verksamheten
inom Åsa folkhögskola förväntas lämna ett visst överskott.
Budget för verksamheterna 2019 samt plan 2020 - 2021
Verksamhetsområdeschefen fastställer och omdisponerar budget för verksamheterna enligt
nämndens delegationsordning. Beslut om verksamheternas verksamhetsplaner med budget
tas i december och delges nämnden vid marssammanträdet 2019. Nämndens ram för Kultur
& Utbildning fördelas på verksamheter enligt bilaga Fördelning av ekonomisk ram. Viss
omfördelning har gjorts efter uppräkning med 2,3 procent. Dessa framgår av bilagan.

Verksamhet

Nettobudget, tkr

Ledning, stab, bidrag, stipendier

0

Biblioteksutveckling Sörmland

0

Scenkonst Sörmland

0

Sörmlands museum

0

Eskilstuna folkhögskola

0

Åsa folkhögskola

0

Sörmlands Naturbruk, Öknaskolan

0

Sörmlands Naturbruk, Friluftsverksamhet

0

Totalt Kultur & Utbildning

0

Investeringsplan
Investeringsramen i Mål och budget för utrustning 2019 uppgår till 7,1 Mkr.
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Investeringsramarna för 2020 och 2021 anges till 6,2 Mkr respektive 6,0 Mkr.
Verksamheterna får göra förändringar för de behov som uppstår inom ramen för den egna
investeringsramen. Fördelningen av investeringsramen framgår i bilaga.
Även de av nämnden/Kultur & Utbildning prioriterade investeringar som ska behandlas
inom regionens centrala ram och avser byggnader redovisas i bilagan.
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Intern kontroll
Kommunallagen reglerar kraven på intern kontroll. Kraven utgår från bestämmelserna om
god ekonomisk hushållning. Där ingår också krav på en effektiv organisation och
verksamhet.
Regionens dåvarande landstingsfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll i
december 2002. Reglementet reglerar bl.a. kravet på landstingsstyrelsen/regionstyrelsen
och nämnderna avseende den interna kontrollen (styrning, uppföljning och rapportering).
Nämnderna har enligt reglementet för intern kontroll det yttersta ansvaret för kontrollen.
Nämnden ska därför se till att




en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde,
landstingsövergripande/regionövergripande reglementen, policys, regler och
anvisningar följs,
regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas enligt de lokala
förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas av nämnden.

Nämnden har beslutat om sådana regler och anvisningar 2012.
Intern kontroll genomförs enligt bilaga. Resultatet dokumenteras och sammanfattas i
verksamhetsberättelsen.
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Bilaga 1

Fördelning ekonomisk ram 2019 (OBS! Preliminär, bereds vidare)
(Belopp redovisade i tkr, uppräkning med 2,3 %)
Omfördelning budget Nytt

2018

2019

Professionell teater-, dans- och musikverkamhet
Scenkonst Sörmland (exkl film och dans)
Regional danskonsulentverksamhet

23 785
807

0
0

0
0

24 332
825

-4 000
-4 000

40 148

Regional museiverksamhet inkl kulturmiljöarbete
Sörmlands museum
Utnyttj av eget kapital för flytt 2018, återställning
Svensk Barnbildarkiv

43 245
367

375

Regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
Biblioteksutveckling Sörmland
- därav projekt språk, makt och skapande
medarbetarutveckling (150 tkr 2018)
- flytt av personal till central stab

5 625

-100

-538

5 114

-100
-538

Professionell bild- och formverksamhet
Regional konstkonsulentverksamhet
Sörmlands museum
street-art permanent

227

100

0

334

0

486

100

Regional enskild arkivverksamhet
Arkiv Sörmland

475

0

1 329

0

Hemslöjdskonsulenterna (inom Sörmlands museum)

830

0

0

849

Allmänkultur och kulturprojekt

507
307
200

0

0

519
314
205

11 865

0

12 137

Eskilstuna folkhögskola

9 821

0

10 047

Ramutökning folkbildning och kultur (enl spec nedan)

2 042

Filmkulturell verksamhet

1 360

Scenkonst Sörmland

Hemslöjdsfrämjande verksamhet

-Allmänkultur gemensamt
-Kulturstipendier
Kultursamverkan/samråd och projekt kulturplanen m.m.

Folkbildning/utbildning
Åsa folkhögskola

Ramutökning, rest att fördela (reglering elevveckor)
Öknaskolan, internat

Friluftsverksamhet

0

2 042

0

0

411

0

0

420

8 608

0

2 000
2 000

10 806

Organisationsbidrag

15 699

0

16 060

Kultur, utbildning/folkbildning, friluftsverksamhet

Ledning
Totalt
Specifikation ledningen/kulturprojekt m m
- Regional kultursamverkan ink kulturdatabas
- Samkultur Sörmland
- Kulturtinget
- Unga kulturyttringar spel (från interk samverkan)
- Interkommunal samverkan/Mälardalssamverkan
- kulturvägen (tre år - om ESF beviljar projektmedel)
- ofördelat

1 424

63

0

1 519

127 067

63

-2 538

127 360

1 424
668
115
0
175
30
213
223

63
230
-35
-100
-213
181

1 519
920
81
0
75
30
0
413

Fördelning ramanslag till folkbildning och kultur
Folkbildning
- Eskilstuna folkhögskola
- Åsa folkhögskola
- Nyköpings folkhögskola
- Stensunds folkhögskola

351
341
241
295
1 228

0
Kultur
- Arkiv Sörmland – e-Arkiv i länet
180
*- Riksteatern, förstudie och utredning kulturkonsulent Sörmland
- Folk och Kultur, finansiering egna verksamheter
303
- Hembygdsförbundet, Länsbildningsförbundet, Arkiv Sörmland, digitalisering
128
- Sörmlands studieförbund via Länsbildningsförbundet, för lokala kulturarrangemang
100
kring litteratur
- Länsbiblioteket, PressReader
103
814
0
Totalt

Ram att fördela

2 042

127 068

0

356
346
245
300
1 247
184
250
233
0
75
100
842
2 089

127 360
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Bilaga 2

Kultur & Utbildning, investeringar 2019 - 2021
Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Nämndens investeringsram
Typ av inv Id
Byggnader SNB
Totalt byggnader
Sörmlands
Markanl
Naturbruk
Totalt markanläggning
Utrustning

Sörmlands
museum

Objekt
-

-

-

-

Utveckling Nynäs Park

200
200

200
200

200
200

Teknisk utrustning
Magasinsinredning/utrustning
Kontorsmöbler
Skämar för utställningar etc
Stolpar och skyltar til HiS
Lokaler Nyköping, utrustning och
inredning
Utställningsteknik
Planskrivare

100
400
50
100
-

300
400
50
500
100

300
300
50
100
100

300
500
200
1 650

500

500

1 850

1 350

350

350

350

100
50
500

100
50
500

100
50
500

100

100
100

-

100

100

-

800

-

-

800

-

-

300
50
710
100
100
100

300
50
455

300

100
100
145

100
100

90
2 200
200
3 850

2 200
200
3 550

2 200
200
3 500

-

-

-

-

-

-

Totalt utrustning

6 900

6 000

5 350

Total investeringar inom Kultur & Utbildnings ram

7 100

6 200

5 550

SLM Totalt
Scenkonst
Sörmland

Teaterteknisk utrustning
Lokaler Eskilstuna, utrustning och
inredning
Tillgänglighetsanpassningar

SkS Totalt
Eskilstuna
folkhögskola

IT-utrustning
Möbler, verktyg

Etuna fhsk
Totalt
Åsa

Byte av nyckelsystem

Åsa fhsk Totalt
Sörmlands
Naturbruk

Reinvestering datorer och servrar
Roddbåt för uthyrning
Simulator
Utemöbler/diverse Nynäs Restaurang
Möbler elevhem
Möbler skolsalar
Avfallshantering, mullmaskin Ökna
Pannbiffmaskin, köket Ökna
Jordbruks- och trädgårdsmaskiner
2 st fyrhjulingar

SNB Totalt
Ledning/stab
Ledning/stab
Totalt

Ofördelat
Investeringsram

600

450
7 100

6 200

6 000

Central investeringsram byggnader - byggnader
förvaltade inom KUS
Byggnader

SNB

Nynäs
Orangeriet, restaurang och servering
Omläggning tak logen
Nynäs brygga latrintömning
Nynäs brygga, nya bryggor
Värmeanläggning, avfuktning Nynäs slott
Ökna
Djursjukvård

SNB
Totalt Kultur & Utbildning Sörmland

2019

2020

-

2021

10 000
1 000
500
1 000

2 000

2 000

1 000

6 000
17 500
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Bilaga 3

Intern kontroll 2019

Medborgarperspektivet
Kontrollområde

Metod

Utförare/rapportering

Syfte

Verkställighet av
fattade beslut 2018-07 –
2019-06

Genomgång av beslut
som inte avser
planering eller följs
upp vid ordinarie
månadsuppföljningar/b
okslut.

Utförare: Sekreterare
nämnden.
Dokumentation: Ej
verkställda beslut.

Främja
effektivitet
och
måluppfyllel
se

Rapportmottagare:
verksamhetsområdeschef

Verksamhetsperspektivet
Kontrollområde

Metod

Utförare/rapportering

Syfte

Återrapportering av
beslut till nämnden.

Kontroll av att samtliga
delegater lämnar
återrapportering
fortlöpande.

Utförare: Sekreterare
nämnden. Dokumentation: Rapportering om
någon delegat inte gjort
återrapportering aktuellt
år och ev anledning.

Följa
lagstiftning

Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef
Intern miljörevision av
miljöarbetet enligt
planering från enheten
för hållbar utveckling.

Intervjuer
Dokumentgranskning

Utförare: Enheten för
hållbar utveckling

Stickprovsbesök ute i
verksamheten

Dokumentation:
Revisionsrapport
Rapportmottagare:
Verksamhets- samt
verksamhetsområdeschef.

Uppföljning
inom ramarna för
Miljöledningssystemet

Resursperspektivet
Kontrollområde

Metod

Utförare/rapportering

Syfte

Kontroll av att
fördelning av uppgifter
inom
arbetsmiljöområdet är
genomförd till samtliga
berörda.

Genomgång av om
delegering gjorts till
samtliga personer med
chefsuppdrag.

Utförare: HR-chef.

Minimera
risker, säkra
system och
rutiner

Projekt med beslut i
nämnden har bedrivits
inom tilldelad
ekonomisk ram.

Genomgång av de
separata projektbeslut
som finns i nämnden
och avslutats senast
under november under
året med omslutning
över 1 mkr.

Utförare: Staben.

10 verifikationer per
beslutsattestant
granskas för konton
inom representation,
hotell, resor ed.

Utförare: Staben

Attestreglerna granskas
för att se om
kontraattest skett när
beslutsattestanten varit
jävig.

Dokumentation: Kort
sammanfattning.
Rapportmottagare:
verksamhetsområdeschef

Dokumentation:
Projektsammanställning
med beslutad budget och
utfall.

Främja
effektivitet
och
måluppfyllel
se

Rapportmottagare:
verksamhetsområdeschef.
Dokumentation:
Sammanställning av andel
verifikationer som saknar
kontraattest inom
verksamhetsområdet.

Skydda
personal mot
oberättigade
misstankar

Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef
Kontroll av
momsavdrag samt
deltagare vid
representation

Genomgång av
samtliga fakturor med
extern representation.

Utförare: Staben
Dokumentation:
Sammanställning av andel
verifikationer med
felaktig hantering.

Säkra en
rättvisande
redovisning

Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef
Kontroll av följsamhet
mot ramavtal.

Genomgång av inköp
inom minst två
beloppsmässigt större
kontogrupper där
ramavtal finns och
berör förvaltningens
verksamhet.

Utförare: Staben
Dokumentation:
Enkel sammanställning.

Främja
effektivitet
och måluppfyllelse

Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Verksamhetsplan med budget 2019 - 2021
41(42)

Bilaga 4
Nämndens styrande dokument
Följande aktuella och styrande dokument samt rutiner är beslutade av landstingsfullmäktige
eller nämnden.
Reglemente
Reglemente för nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (2017)
Ansvar/befogenheter





Delegationsordning skolfrågor (2017)
Delegationsordning Kultur & Utbildning (2017)
Delegering av uppgifter avseende nämndens arbetsmiljöansvar (2017)
Delegering av uppgifter avseende miljö (2012)

Planer, inriktningsdokument












Verksamhetsplan för nämndens eget arbete 2015 – 2018 (revideras 2019)
Verksamhetsplan med budget för Kultur & Utbildning Sörmland för aktuell period
med investeringsplan och plan för intern kontroll (aktuellt dokument)
Kulturplan 2019 – 2022 med aktiviteter 2019
Biblioteksplan 2019 - 2022 (revidering pågår och beslut förväntas 2019)
Verksamhetsinriktning för landstingets folkhögskolor (2002, uppdrag om revidering
beslutat av nämnden 2019)
Vision Nynäs (2002, nytt strategiskt dokument beslutas 2019)
Mångfaldsplan (2007)
Handlingsplan för arbete gällande funktionsnedsättning (2011), kompletterad med
beslut rörande planer för kulturverksamheterna (2013)
Riktlinjer för elevhälsan inom Öknaskolan
Regler och riktlinjer för uthyrning av lokaler inom Kultur & Utbildning (2018)
Föreskrifter för naturreservat inom Sörmlands Naturbruk (2017)

Regler


Nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen (2012)

Rutiner





Rutin för hantering av klagomål rörande folkhögskolorna (2013)
Rutin för hantering av klagomål rörande Öknaskolan (2015)
Rutin för rapportering veckovis av avvikelser rörande Öknaskolan (2018)
Verksamhetsbidrag från Statens kulturråd, kontroll och uppföljning av bidrag som
beviljas till verksamheter i regionen (2012)

