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Inledning
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, utmanande och obunden kraft på yttrandefrihetens
grund,
ge alla möjlighet att delta i kulturlivet,
främja kvalitet, kreativitet och mångfald,
ge möjlighet till utbildning och bildning, samt
främja hälsa och livskvalitet.

Uppdrag från regionen
Kultur & Utbildning Sörmlands huvuduppdrag definieras i regionfullmäktiges Mål och
budget och preciseras i nämndens verksamhetsplan med budget.
Kulturverksamhet
Uppdraget omfattar följande nationella kulturområden:








Professionell teater-, dans- och musikverksamhet inklusive dansfrämjande
Regional museiverksamhet inklusive kulturmiljövård
Regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
Professionell bild- och formverksamhet
Regional enskild arkivverksamhet
Filmkulturell verksamhet
Hemslöjdsfrämjande verksamhet

Dessutom inryms i det regionala uppdraget:



Bidrag och stöd till kulturorganisationer och aktörer
Utveckling av nya kulturområden i Sörmland

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
Uppdraget avser egendomarna Nynäs och Ökna i Sörmland och omfattar:
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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
I bokslutet 2018 framgår att verksamhetens finansiering fördelas på cirka 59 procent extern
finansiering respektive cirka 41 procent intern finansiering. När det gäller extern
finansiering är det framför allt staten (cirka 28 procent) och kommunerna (cirka 20 procent)
som är de stora finansiärerna. Några verksamheter, bland annat Sörmlands museum, har en
stor del uppdrags- och projektfinansiering. Fördelningen för 2020 bedöms likna
fördelningen för 2018.
Verksamheterna får statsbidrag för att fullfölja regionala och statliga uppdrag.
Större projekt som kräver omprioriteringar av ordinarie verksamhet förankras i nämnden.
Styrning
Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde styrs av såväl nationella mål och statens
uppdragsregleringar, som regionens politiska mål och verksamhetsmål.
Nationell styrning med mera
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 emot statliga bidrag. Verksamheterna regleras även av
bibliotekslagen och museilagen. Kulturrådet är statens primära kontaktyta för
verksamhetsområdet och verksamheterna. Biblioteksutveckling Sörmland har gemensamma
uppdrag med 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 bland annat av skollagen, gymnasieförordningen och
Skolverkets föreskrifter. Skolverket är primär kontaktyta för Öknaskolans verksamhet.
Naturreservatet och dess förvaltning styrs av föreskrifter och skötselplan med Länsstyrelsen
i Södermanlands län 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
mål, verksamhetens mål samt indikatorer i Verksamhetsplan med budget. Dessa mål visar
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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 inom nämndens/verksamhetsområdets
områden är;



Kulturplan 2019-2022 med aktiviteter 2020
Biblioteksplan 2019-2022

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 nämndens förfogande.

Inom Scenkonst Sörmland finns dans- och filmkonsulentverksamhet. Inom Sörmlands
museum organiseras hemslöjds- och konstverksamheter. Museet har även samverkan och
samarbete med Arkiv Sörmland, som är länets statligt finansierade arkivverksamhet för
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regionala enskilda arkiv. Dessutom fördelas medel till Svenskt barnbildarkiv, inom ramen
för kultursamverkansmodellen.
Förändringar under planperioden
Samverkan med det nya verksamhetsområdet Hållbar regional utveckling förbereds under
planperioden vilket medför behov av insatser. Vad gäller nationella minoriteter kommer en
strategi för det minoritetspolitiska arbetet, innehållande mål och riktlinjer, att utarbetas
under 2020. Betydelsen av extern finansiering för verksamhetsområdet medför behov av
relevant kapacitet och tillgång till sådana medel. Under planperioden utarbetas
övergripande styrande dokument för friluftsverksamhet med natur- och kulturupplevelser
respektive utbildning, folkbildning och bildning.
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar under planperioden med utvärdering och planering
för en funktion med syfte att utveckla litteraturen i Sörmland. Vidare utreds flytt av
verksamhet för att öka möjliga synergier med andra verksamheter inom
verksamhetsområdet, i samband med att nuvarande hyreskontrakt löper ut under 2021. Det
råder stor osäkerhet avseende extern finansiering från staten i form av bidraget Stärkta
bibliotek från Kulturrådet och medel till arbete inom projektet Digitalt först - med
användaren i centrum. Dessa bidrag är på 1,5 miljoner kronor per år och löper till och med
2020. För närvarande finns inget besked om fortsättningen.
Inom Scenkonst Sörmland inriktas verksamheten på att implementera den genomförda
organisationsförändringen för en intern och externt kommunikativ verksamhetsutveckling.
Genomföra stringenta planerings- och produktionsprocesser samt planera för framtida
strategiska investeringar för ett välutvecklat publikmöte.
Sörmlands museum satsar under kommande år på att utveckla besöksmålet och
mötesplatsen museet i Nyköping med en varierad utställnings- och programverksamhet
inom historia, konst, slöjd och mathantverk. Detta sker ofta med utgångspunkt i angelägna
samhällsfrågor såsom exempelvis psykisk hälsa, konsumtion och återbruk. Arbetet med
konceptet Berättande magasin fortsätter liksom arbetet med pedagogisk verksamhet för alla
åldrar. Särskild vikt läggs vid delaktighet och deltagande. Under 2020 kommer flera av
museets utställningar åter att turnera i och utanför Sörmland.
För Eskilstuna folkhögskola handlar det om fortsatt arbete med skolans pedagogiska idé
samt att vidareutveckla kursverksamheten inom yrkesnära kurser. Vidare fortsätter arbetet
med att genomföra de planerade lokalanpassningar som skulle genomförts 2019. Arbetet
sker utifrån en plan som tagits fram tillsammans med FM-enheten. För Åsa folkhögskola
fortsätter arbetet att utveckla ett aktuellt och relevant kursutbud, bland annat vad gäller
lärarassistentkursen såväl som arbetsmarknadsuppdragen i samarbete med
Arbetsförmedlingen.
Folkhögskolorna påverkas också av de förändringar som sker inom Arbetsförmedlingen
men fortfarande är det oklart på vilket sätt och i vilken omfattning. Arbetsförmedlingen ska
framledes lägga mer kraft på uppföljning och kvalitetsutvärdering av de upphandlade
utbildningssatsningar som myndigheten bedriver, vilket sannolikt kommer att stärka
folkbildningens roll i denna typ av satsningar. Löpande ser också både Eskilstuna
folkhögskola och Åsa folkhögskola över sitt kursutbud både gällande långa läsårskurser
såväl som sommarkursutbud. Under planperioden kommer de tidigare tillfälliga extra
deltagarveckorna att bli permanenta. Detta förbättrar skolornas möjlighet till långsiktig
planering och ökad ekonomisk trygghet.
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Öknaskolan fortsätter sitt systematiska kvalitetsarbete 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 inom de praktiska delarna av utbildningen samt det övergripande ansvaret för
internatet. Detta för att ytterligare skapa trygghet och studiero för eleverna genom ett
helhetsgrepp kring skoltid och fritid. Elevhälsan arbetar vidare med integrering i skolans
undervisningsverksamhet.
Friluftsverksamheten med kultur- och naturupplevelser arbetar under planperioden med att
forma hur planering och genomförande ska se ut utifrån nya föreskrifter och ny skötselplan.
Utökat skydd av skog inom Nynäs egendom beslutades under 2018. Del av avkastningen
från intrångsersättningen från staten behöver användas till att förstärka personalresurser
avseende förvaltning och underhåll kopplat till det utökade skyddet av skog och mark. En
utredning av möjlighet till uppkoppling genom wi-fi inom Nynäs med omgivning har
slutförts och avvaktar finansiering från regionen. När detta är beslutat kan genomförandet
påbörjas.
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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:
Kulturverksamheten bidrar till ett hållbart samhälle och till individens utveckling genom
att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten arbetar för demokratisk utveckling, och ger människor möjligheter till
upplevelser, skapande, lärande och delaktighet i kultur- och samhällsliv, samt att öka
demokratisk medvetenhet och kritiskt tänkande. Detta sker genom att lyfta angelägna
frågor, ge perspektiv på nutid och historia samt ge inspiration till reflektion, engagemang
och handling. Detta leder till ökad livskvalitet, förbättrad folkhälsa, ökad jämlikhet och ett
mer hållbart samhälle.
Verksamhetens mål:
Utbildning och folkbildning bidrar till att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och
bildning
Verksamhetens planeringskommentar
Önskat läge har identifierats för fyra målområden. Gällande individens utveckling bidrar
utbildnings- och folkbildningsverksamheten till att individen utvecklas som person och kan
påverka sin livssituation samt har en möjlighet att delta aktivt i samhällsutvecklingen. Vad
gäller trygghet och vistelsemiljö erbjuder utbildnings- och folkbildningsverksamheten
demokratiska arbetsformer samt en trygg, säker och utvecklande miljö att vistas i.
Avseende kunskaper/kompetens/bildning ger utbildnings- och folkbildningsverksamheten
alla en möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och
bildning utifrån egna förutsättningar. När det handlar om kultur och livsmiljö erbjuder
folkbildningen inom ramen för sin verksamhet möjlighet att ta del av kulturverksamhet
både inom och utanför skolan.
Verksamhetens mål:
Friluftsverksamhet bidrar till god livskvalitet och hälsa, hållbar utveckling med god
tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer för alla
Verksamhetens planeringskommentar
Utvecklingen bedrivs inom följande målområden: förvaltning av naturresurser, kanot- och
vandringsleder; förvaltning av Nynäs slott med park, byggnader samt kommersiella
friluftsanläggningar; samt så utformas utbud av visningar, utställningar, kurser, program
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och service så att det gagnar god tillgänglighet till natur- och kulturupplevelser. Underlag
gällande uppkoppling genom wi-fi inom Nynäs med omgivning finns, nu återstår
finansiering från regionen och genomförande.
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 en attraktiv livsmiljö med god och jämlik tillgång till bildning
och kultur
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten höjer attraktionsnivån genom att aktivt delta i samhällsplaneringen, erbjuda
natur- och kulturupplevelser för alla, bidra till kompetensförsörjningen och ett livslångt
lärande för ökade försörjningsmöjligheter och mänsklig tillväxt i hela länet. Detta sker
genom bland annat samråd/samverkan/samarbete lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Verksamhetsperspektivet
Politikens mål:
Region Sörmland har kulturverksamhet som bidrar till individens utveckling och ett
hållbart demokratiskt samhälle

Regionens verksamheter utför sitt grunduppdrag med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet.
Verksamhetens mål:
Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling, individens möjlighet till skapande och
deltagande i samhällslivet
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamhetens roll är att påvisa människors lika värde och stärka möjligheten att delta i
samhället. Detta sker genom att i utbudet lyfta relevanta och aktuella frågor kring
demokrati, yttrandefrihet och människosyn samt olika angelägna frågor i sin samtid. Vidare
sker det genom att ge kunskap och inspiration till kritiskt tänkande, egna
ställningstaganden, digital delaktighet och aktivt engagemang. Kulturen ska vara en
dynamisk utmanande och obunden kraft och finnas på många olika platser och arenor i hela
länet, vara tillgänglig för alla samt bjuda in till delaktighet och deltagande.
Verksamhetens mål:
Verksamheten lyfter fram mångfald och mångsidiga kulturarv, arbetar med
interkulturella perspektiv, håller hög kvalitet och är kunskapsbaserad
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten främjar möten mellan människor med olika erfarenheter, synsätt och
världsbilder och mellan olika kulturer, samhällen och tider genom utbud som till sitt
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innehåll strävar efter att vara gräns- och genreöverskridande samt har spets i innehåll,
uttryck och form.
Det regionala kulturarbetet ska ha ett innovativt och gränsöverskridande perspektiv, och
utveckla interkommunal, interregional och internationell samverkan och samarbete.
Politikens mål:
Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla
demokrati, kultur, kunskaper och bildning

Verksamhetens mål:
Utbildnings- och folkbildningsverksamheten bidrar till att individen utvecklas, förvärvar
kunskaper och påverkar sin livssituation
Verksamhetens planeringskommentar
Utbildningen och folkbildningen bidrar till att utveckla individen och regionen på ett
hållbart sätt avseende demokrati, kultur, kunskaper och bildning. 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. Vidare ska den präglas av att alla
blir sedda och hörda som individer och därigenom fångas upp och få stöd i sin utveckling
samt präglas av ett arbete för att aktivera och inte bara integrera alla elever/deltagare i
samhället samt har en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.
Öknaskolans mål är att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
samt stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta
initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.
Indikator

Målvärde

Utfall av utvärdering av studier och vistelse för elever/deltagare som anger att de
utvecklats som individ under studietiden (skala 1-7)
Långsiktigt målvärde
5

5

Verksamhetens mål:
Utbildnings- och bildningsverksamheten erbjuder demokratiska arbetsformer
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten ska erbjuda en miljö som är välkomnande och ger elever/deltagare positivt
bemötande genom likabehandling och respektfullt bemötande samt som präglas av
demokratiska arbetsformer och delaktighet som stärker elevernas/deltagarnas inflytande
och ökar förståelsen för demokratiska processer. Verksamheten ska erbjuda en miljö som är
baserad på ett dialogbaserat arbetssätt som skapar och främjar öppna och respektfulla
möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet, världsbilder och kulturer.
Skolorna arbetar för att samtliga elever/deltagare ska kunna känna sig delaktiga i skolans
demokratiska processer, exempelvis genom att ta aktiv del vid lektionsplanering, i klassråd,
elevkår och vid det systematiska arbetsmiljöarbetet med mera.
Indikator

Målvärde

Utfall av utvärdering av studier och vistelse gällande elever/deltagare som upplevt att

5
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Indikator

Målvärde

de har haft möjlighet att påverka arbetet och studierna (skala 1-7)
Långsiktigt målvärde
5

Verksamhetens mål:
Utbildnings- och folkbildningsverksamheten ger alla en möjlighet till bästa möjliga
utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och bildning utifrån egna förutsättningar
Verksamhetens planeringskommentar
Utbildnings- och folkbildningsverksamheten utvecklar och erbjuder verksamhet som
stödjer individens behov av grundläggande kunskaper och bildning samt medvetandegöra
eleven/deltagaren om sin förmåga och rätt att delta i samhällsutvecklingen. Skolorna ska i
samarbete med huvudmannen Region Sörmland, utifrån sina uppdrag, inriktningar och
uppgifter, arbeta för ett utbud som kan främja utvecklingen av regionen och dess
kärnverksamheter.
Verksamheten erbjuder en verksamhet som 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, har ändamålsenliga lokaler som uppfyller verksamheternas krav och behov,
samt ger utökad möjlighet till sysselsättning och/eller gå vidare till högre utbildningar.
Utbildningen ska ge individen såväl praktiska som teoretiska kunskaper samt ge en
framtida yrkesutgång och anställningsbarhet vilket ställer höga krav på såväl elever som
personal. Öknaskolan ger eleverna möjlighet att själva välja hur utbildningen ska utformas
genom olika fördjupningar. Eleverna har möjlighet att få allt från en ren yrkesexamen till
fullständig naturvetenskaplig behörighet för vidare studier på naturvetenskaplig nivå. För
allt fler elever blir den grundläggande behörigheten viktig att få med sig, vilket sker genom
val av extra kurser i svenska och engelska. Anställningsbarheten är den röda tråden i
utbildningen.
Indikator

Målvärde

Öknaskolan: Andel elever inom gymnasieskolan med yrkesexamensbevis
Långsiktigt målvärde
100 %

90 %

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

35 %

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

50 %

Öknaskolan: Andel elever som har slutfört yrkesintroduktion
Långsiktigt målvärde
100%

100 %
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Politikens mål:
Region Sörmland har friluftsverksamhet med god tillgänglighet till natur- och
kulturmiljöer för alla

Verksamhetens mål:
Sörmlands Naturbruk förvaltar naturresurser, kanot- och vandringsleder, Nynäs slott
med park och byggnader, kommersiella friluftsanläggningar samt utvecklar utbudet av
visningar, utställningar, kurser och program
Verksamhetens planeringskommentar
Friluftsverksamheten bidrar till god livskvalitet och hälsa och en hållbar utveckling. Under
2020 fortsätter naturvårdsinsatser, bland annat med utgångspunkt i länsstyrelsens
föreskrifter och i skötselplanen samt inom ramen för EU-projekt och regeringssatsningar.
Inom Nynäs slottsområde fortsätter utvecklingen av park och trädgård för att locka fler
besökare från de prioriterade målgrupperna. Byggnader och kommersiella anläggningar
utvecklas vidare med utgångspunkt i regionens hållbarhetsprogram. Ambitionen att göra en
ansökan om byggnadsminnesförklaring av Nynäs slott med slottsområde kvarstår under
året. Det förnyelsearbete av utbud genom sommarprogrammet som inleddes under 2019
fortsätter under året. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Sörmlands museum, Scenkonst
Sörmland och Eskilstuna folkhögskola samt i vissa fall med övriga verksamheter inom
verksamhetsområdet.
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.
Verksamhetens mål:
Staben stödjer verksamheternas arbete att säkerställa att arbetssätt, utbud och innehåll
tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten följer i det löpande arbetet upp val av medverkande och olika gruppers
synlighet i utbudet. Det gäller även arbete med tillgänglighet vilket ska ingå som ett
kriterium vid utveckling, lokalanvändning och målgruppsarbete. Kulturverksamheten ägnar
särskild uppmärksamhet åt att säkerställa barns, ungas och äldres tillgång till, samt
delaktighet och deltagande i kulturlivet.
Indikator

Målvärde

Utfall av utvärdering av studier och vistelse av elever/deltagare som upplever en
jämlik, icke diskriminerande, normmedveten och inkluderande verksamhet (skala 1-7)
Långsiktigt målvärde
5

5
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Politikens mål:
Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

Regionens verksamheter arbetar systematiskt för att minska sin negativa miljöpåverkan.
Åtgärder ska implementeras i det ordinarie arbetet och möjliggöras genom planering och
ledning i den egna verksamheten. Arbetet ska präglas av ett livscykelperspektiv och sträva
efter ständiga förbättringar.
Målen utgår från de miljöaspekter som är mest betydande för regionen: Hållbar produktion
och konsumtion, Hållbar livsmedelskedja, Fossiloberoende verksamhet, Minskad
användning av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier samt Ansvarsfull
läkemedelsanvändning.
Verksamhetens mål:
Verksamheten har ambitionen att tillämpa ett cirkulärt förhållningssätt till produktion
och konsumtion och gör medvetna val som stödjer hållbarhet
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten arbetar aktivt med Region Sörmlands hållbarhetsprogram, som utgår från
Agenda 2030, med fokus på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska,
den sociala och den miljömässiga.
Verksamheten har ambitionen att tillämpa ett cirkulärt förhållningssätt till produktion och
konsumtion, vilket innebär att resurser lånas från naturen, används så länge som möjligt
och lämnas sedan tillbaka till naturen, helst i ett oförändrat eller ännu hellre i ett bättre
skick.
Verksamheten arbetar bland annat med hållbarhetsperspektiv i arbetssätt, inköp,
produktionsmetoder och uppvärmning av byggnader. Verksamhetens restauranger och
kaféer arbetar för användning av närproducerade och ekologiska livsmedel samt att
återanvända och återvinna så långt det är möjligt.
Indikator

Målvärde

Andel livsmedel som är ekologiskt producerade för Kultur & Utbildning
Långsiktigt målvärde
50 %

35 %

Andel egenproducerade livsmedel i verksamheternas kök

10 %

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 har en organisation och ett arbetssätt som främjar digital utveckling
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten arbetar med att utveckla utbud, tjänster, service och tillgänglighet via
digitala plattformar och bidra till ökad digital delaktighet.
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Politikens mål:
Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl planerad verksamhet

Viktiga områden för att uppfylla målen är att processer rörande t.ex. planering, uppföljning
och analys/utvärdering, styrning samt intern och extern kommunikation är dokumenterade
och effektiva.
Verksamhetens mål:
Staben stödjer Kultur & Utbildnings verksamheter för en effektiv och väl planerad
verksamhet
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten arbetar med tydliga och inkluderande processer för planering, uppföljning
och utvärdering för att säkerställa kvalitet, kompetens och utveckling och har
ändamålsenlig styrning och organisation samt intern och extern kommunikation.
Verksamheten fortsätter arbetet med att dokumentera viktiga processer och rutiner samt
presentera dessa på regionens intranät, kartlägga behov och möjlighet att redovisa
könsuppdelade indikatorer med mål samt könsuppdelad statistik som underlag för
utveckling av verksamheten, samt även planera och genomföra aktiviteter med
utgångspunkt i handlingsplanen för arbete rörande funktionsnedsättning.
Resursperspektivet
Politikens mål:
Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

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:
Verksamheten ska präglas av ett engagerat ledar- och medarbetarskap
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten utvecklar löpande ledar- och medarbetarskapet, arbetsmiljö och kompetens,
grundat i Kultur & Utbildnings dokument "8 punkter för att engagerat ledar- och
medarbetarskap".
Indikator

Målvärde

Andelen engagerade medarbetare HME index (Mäts ej 2019)
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 %
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Indikator

Målvärde

Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid
Långsiktigt målvärde
max 4,0 % år 2020 för regionen totalt

Max 5 %

Politikens mål:
Region Sörmland har en ändamålsenlig och säker IT

Verksamhetens mål:
Verksamheten har ett effektivt och behovsanpassat IT-stöd
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten har en organisatorisk struktur som säkerställer kontinuitet och god
kommunikation i ett verksamhetsanpassat IT-stöd.
Verksamheten fortsätter arbetet med att se över skolornas tillgång till regionens intranät,
implementering av bokningssystem för lokaler med mera med koppling till
ekonomisystemet samt implementering av system för hantering av bidrag och stipendier.
Politikens mål:
Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Förutsättningen för att Regionen 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 har en ekonomi i balans
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamheten vidareutvecklar processerna för ekonomisk planering och uppföljning för
långsiktig ekonomisk utveckling.
Indikator

Målvärde

Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr (motpart X och I)

0 tkr
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Resultaträkning
Tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020

Plan 2021

Plan 2022

Verksamhetens intäkter
Patient- Trafikant o
andra avg

3 916

3 859

4 237

3 845

3 900

4 000

66 684

67 439

70 941

69 435

70 100

70 800

Erhållen intern
uppdragsers

127 332

127 370

127 383

134 144

137 497

140 660

Övriga intäkter

134 805

125 567

124 335

122 848

124 100

125 300

Summa
verksamhetens
intäkter

332 737

324 235

326 896

330 272

335 597

340 760

-190 666

-181 533

-186 992

-185 890

-190 500

-194 900

-7 554

-11 447

-8 106

-8 769

-9 000

-9 200

-127 067

-127 360

-127 360

-134 144

-137 497

-140 660

Lokalkostnader

-53 254

-52 014

-51 714

-54 108

-54 800

-55 500

Övriga kostnader

-74 150

-70 022

-70 945

-72 299

-71 897

-71 560

-7 575

-9 266

-9 023

-8 815

-9 000

-9 200

-460 266

-451 642

-454 140

-464 025

-472 694

-481 020

1 629

1 697

1 698

1 495

1 500

1 500

-1 608

-1 650

-1 664

-1 886

-1 900

-1 900

-127 508

-127 360

-127 210

-134 144

-137 497

-140 660

Försäljning hälsooch sjukvård
Försäljning inom reg
verksamh

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt verksamhet
Lämnad
uppdragsersättning

Avskrivningar
Summa
verksamhetens
kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Intern kontroll
Regionens regionfullmäktige har i oktober 2019 antagit ett reglemente för intern kontroll.
Syftet med Region Sörmlands internkontroll är att regionen har:





Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som främjar effektivitet, kvalitet
och måluppfyllelse, samt god arbetsmiljö och främjande av ett levande
ledningssystem. Goda förutsättningar för styrning och ledning.
Tillförlitlig och rättvisande finansiell rapportering och information om
verksamheten.
Goda rutiner för att skydda regionens tillgångar.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, policys, etcetera i syfte att
minimera risker och avvikelser, såväl patientsäkerhet som informationssäkerhet och
övriga säkerhetsaspekter. Skydda personal och politiker mot oberättigade
misstankar.

Reglementet reglerar bland annat krav på regionstyrelsen och nämnderna avseende den
interna kontrollen (styrning, uppföljning och rapportering).
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamheter.
Den interna kontrollen hjälper nämnderna att nå sina mål och bidrar till att stärka
förtroendet för det demokratiska systemet. Den enskilda nämnden ska tillse att:




den interna kontrollen organiseras inom respektive verksamhetsområde
regionövergripande reglementen, policys, regler och anvisningar följs
regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de lokala
förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas av nämnden

Nämnden har beslutat om sådana regler och anvisningar 2012. Intern kontroll genomförs
enligt bilagd internkontrollplan. Resultatet dokumenteras och sammanfattas i
verksamhetsberättelsen.
Mot bakgrund av och med utgångspunkt i det nya reglementet för intern kontroll kommer
under 2020 nämndens regler och anvisningar från 2012 att ses över.
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Fördelning ekonomisk ram 2020

Bilaga 1

(Belopp redovisade i tkr, uppräkning 2,5 %)
Omfördel.
budget

2019

Nytt

2020

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

24 332
825

24 940
850

40 148
375

41 150
380

Regional museiverksamhet inkl kulturmiljöarbete
Sörmlands museum
Svenskt Barnbildarkiv

Regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
Biblioteksutveckling Sörmland

5 101

5 230

334

340

486

500

1 360

1 395

Hemslöjdskonsulenterna (inom Sörmlands museum)

849

870

Allmänkultur och kulturprojekt

519
314
205

520
320
200

Åsa folkhögskola

12 137

12 440

Eskilstuna folkhögskola

10 047

10 300

2 042

2 093

0

0

Professionell bild- och formverksamhet
Regional konstkonsulentverksamhet

Regional enskild arkivverksamhet
Arkiv Sörmland

Filmkulturell verksamhet
Scenkonst Sörmland

Hemslöjdsfrämjande verksamhet

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

Folkbildning/utbildning

Ramutökning folkbildning och kultur (enl spec nedan)
Ramutökning, rest att fördela (reglering elevveckor)
Öknaskolan, internat
Ökna mediakostnader ny ram 2020

Friluftsverksamhet

420
2 700
10 806

430
2 700
11 180
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Organisationsbidrag

16 060

16 000

Kultur, utbildning/folkbildning, friluftsverksamhet

Ledning

1 519

Flytt personalkostnader ny ram 2020

Totalt

Specifikation ledningen/kulturprojekt m m
- Regional kultursamverkan inkl. kulturdatabas
- Samkultur Sörmland
- Unga kulturyttringar spel (från interk samverkan)
- Interkommunal samverkan/Mälardalssamverkan
- Kulturella och Kreativa Näringar
- Ofördelat

900
127 360

0

1 519
920
81
75
30
0
413

407
30
-35
0
-10
235
187

3 600

1 926
900
134 144

1 926
950
46
75
20
235
600

Fördelning ramanslag till folkbildning och kultur
Folkbildning
- Eskilstuna folkhögskola
- Åsa folkhögskola
- Nyköpings folkhögskola
- Stensunds folkhögskola
Kultur
- Arkiv Sörmland – e-Arkiv i länet
*- Riksteatern, förstudie och utredning kulturkonsulent
Sörmland
- Interkommunal/regional samverkan FoK
- Folk och Kultur, finansiering egna verksamheter
- Hembygdsförbundet
- Sörmlands studieförbund via Länsbildningsförbundet, för
lokala kulturarrangemang kring litteratur
- KKN
- Länsbiblioteket, PressReader

Totalt

Ram att fördela

356
346
245
300
1 247

365
355
251
307
1 278

184

250

250
0
186
0

0
100
245
70

75
0
100
795

0
100
50
815

2 042

2 093

127 360

134 144
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Kultur & Utbildning, investeringar 2020-2022
Budget
2020

(Tkr)

Budget
2021

Bilaga 2
Budget
2022

Nämndens investeringsram
Typ av inv Id
Byggnader SNB
Totalt byggnader

Objekt
-

-

-

-

200
200

200
200

200
200

300
400
50
500
100
500
1 850

300
300
50
100
100
400
1 250

300
300
50
100
100
500
1 350

350

350

350

-

-

400

350

350

-

-

500

-

-

500

500
-

1 000

500

500

1 000

500

800
150
150
150
2 000
3 250

600
200
150
150
2 100
3 200

450
150
150
2 250
3 000

-

-

600

-

-

600

Totalt utrustning

6 000

5 800

6 300

Total investeringar inom Kultur & Utbildnings ram

6 200

6 000

6 500

Sörmlands
Markanl
Naturbruk
Totalt markanläggning
Utrustning Sörmlands
museum

Utveckling Nynäs Park
Teknisk utrustning
Magasinsinredning/utrustning
Kontorsmöbler
Skämar för utställningar etc
Stolpar och skyltar til HiS
Utställningsteknik

SLM Totalt
Scenkonst
Sörmland

Teaterteknisk utrustning
Lokaler Eskilstuna, utrustning och
inredning

SkS Totalt
Eskilstuna
folkhögskola

Övrig utrustning

Etuna fhsk
Totalt
Åsa
folkhögskola

Byte av nyckelsystem
Övrig utrustning

Åsa fhsk Totalt
Sörmlands
Naturbruk

Reinvestering datorer och servrar
Båt till vattebruk och tillsyn
Åkgräsklippare Nynäs park
Möbler elevhem
Möbler skolsalar
Jordbruks- och trädgårdsmaskiner

SNB Totalt
Ledning/stab
Ledning/stab
Totalt

Övrig utrustning

50
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Ofördelat

0

0

0

Investeringsram

6 200

6 000

6 500

Central investeringsram byggnader - byggnader
förvaltade inom KUS

2020

2021

2022

Nynäs

Byggnader SNB

Orangeriet, restaurang och servering
Värmeanläggning, avfuktning Nynäs slott
Nynäs brygga, latrintömning
Nynäs brygga, nya bryggor

Avloppsanläggningar (3 st. mindre)

10 000
2 000
500
1 000
500

Ökna

SNB
Djursjukvård
Totalt Kultur & Utbildning Sörmland

2 500

1 000

10 500
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Internkontrollplan 2020

Bilaga 3

Medborgarperspektivet
Kontrollområde
Verkställighet av
fattade beslut 2019-07 2020-06.

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

Utförare/rapportering
Utförare: Sekreterare i
nämnden.
Dokumentation: Ej
verkställda beslut.
Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef.

Syfte
Ändamålsenlig
och
kostnadseffektiv
verksamhet

Metod
Kontroll av att samtliga
delegater lämnar
återrapportering
fortlöpande.

Utförare/rapportering
Utförare: Sekreterare i
nämnden. Dokumentation: Rapportering om
någon delegat inte gjort
återrapportering aktuellt
år och eventuell
anledning.
Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef.

Syfte
Efterlevnad av
tillämpliga lagar,
föreskrifter,
riktlinjer, policys,
etcetera

Kontrollområde
Kontroll av att
fördelning av uppgifter
inom
arbetsmiljöområdet är
genomförd till samtliga
berörda.
Attestreglerna granskas
för att se om
kontraattest skett när
beslutsattestanten varit
jävig.

Metod
Genomgång av om
delegering gjorts till
samtliga personer med
chefsuppdrag.

Utförare/rapportering
Utförare: HR-staben.
Dokumentation: Kort
sammanfattning.
Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef.

Syfte
Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv
verksamhet

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

Efterlevnad av
tillämpliga lagar,
föreskrifter,
riktlinjer, policys,
etcetera

Kontroll av
momsavdrag samt
deltagare vid
representation

Genomgång av
samtliga fakturor med
extern representation.

Utförare: Ekonomistaben.
Dokumentation:
Sammanställning av andel
verifikationer som saknar
kontraattest inom
verksamhetsområdet.
Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef.
Utförare: Ekonomistaben.
Dokumentation:
Sammanställning av andel
verifikationer med
felaktig hantering.
Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef.

Verksamhetsperspektivet
Kontrollområde
Återrapportering av
beslut till nämnden.

Resursperspektivet

Tillförlitlig och
rättvisande
finansiell
rapportering och
information
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Kontroll av följsamhet
mot ramavtal.

Kontroll av rutiner för
inpassering avseende
nyckel-/kortinnehav,
eventuella larmområden
och larmkoder.

Genomgång av inköp
inom minst två
beloppsmässigt större
kontogrupper där
ramavtal finns och
berör
verksamhetsområdets
verksamhet.
Genomgång av om
dokumenterade rutiner
finns och om de följs.

Utförare: Ekonomistaben.
Dokumentation:
Enkel sammanställning.
Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef.

Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv
verksamhet

Utförare: Staben.
Dokumentation: Enkel
sammanställning.
Rapportmottagare:
Verksamhetsområdeschef

Goda rutiner för att
skydda regionens
tillgångar
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