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Inledning
1.1 Sammanfattande analys
Organisation
En analys av verksamhetens behov genomfördes 2019, vilket resulterade i en ny ledningsstruktur
med ett delat ledarskap. En ny verksamhetschef anställdes under hösten 2019, och scenkonstchefen
fick en ändrad tjänst till konstnärlig chef. De kommer att leda verksamheten tillsammans och det
kommande året fokuseras arbetet på att få den nya ledningsstrukturen på plats, inrätta en ny
strategisk ledningsgrupp samt samordna den övriga verksamheten.
Många processer har fått stå tillbaka i och med att den nya ledningsstrukturen var på plats först i
oktober. T f scenkonstchef valde att inte förlänga sitt uppdrag i juni.
Byte av tilltänkt teaterföreställning
Den tilltänkta egenproducerade teaterföreställning för skolorna som planerats för 2020 fick
avbrytas, då den tilltänkta regissören hoppade av projektet under hösten. Istället kommer samarbetet
med Unga Klara, nationell scen för barn och unga, att fortsätta. Gustav Deinoff, konstnärlig ledare
på Unga Klara kommer att regissera en nyskriven pjäs som spelas för åk 4-6 i skolorna hösten 2020.
Inställd dansturné
Dansföreställningen med arbetsnamnet Valenti/Brun, som sedan fick namnet Go Sörmland, Go! var
en föreställning om det lilla i det stora i samhället. Dans och musik skapades simultant och verket
hade premiär i Gnesta under vintern. Tyvärr fick turnén ställas in då dansaren Niklas Valenti slet av
hälsenan under premiären. Den största produktionskostnaden hade redan tagits, vilket gjorde ett
ganska litet avsteg från budget. Turnén kommer istället att bli av under våren 2020.
Budget
Scenkonst Sörmland har för 2019 ett överskott i den totala budgeten på ca 260 tkr. Det överskottet
kommer främst från de vakanta tjänster som funnits på Film i Sörmland under året. Efter sommaren
anställdes en Filmkonsulent, vilket fyllde en av de två vakanser som funnits. Under året har
filmverksamheten stöttats upp av konsulenter och pedagoger på frilansbasis.
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Medborgarperspektivet
Politikens mål:
1.2 Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste
län
Verksamhetens mål:
1.2.1

Kulturverksamhet bidrar till ett hållbart samhälle och till individens utveckling
genom att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten
som grund

Scenkonst Sörmland skulle under 2019 undersöka möjligheterna till att skapa en konsulentfunktion
som skulle arbeta med publik- och arrangörsfrågor. Undersökningen lades på en extern utredare och
Verksamhetsområdeschefen tog över ledningen för undersökningen. Scenkonst Sörmlands
producenter och konsulenter delgav utredaren verksamhetens perspektiv.
Samarbetet med Unga Klara vidareutvecklade arbetet med referensgrupper i skolutbudet. Det har
gett möjlighet till påverkan och deltagande för elever kring ett ämne som är svårt och ofta plågsamt
att tala om - skam. Välkommen till Skamceremonin spelade för åk 4-6 under våren.
Pjäsen Ett dockhem bidrog till reflektion av kvinnans ställning då och nu. Många starka
publikreaktioner av igenkänning på ett individuellt plan. Diskussionerna efter föreställningen
handlade ofta om hur mycket som egentligen inte har hänt sedan slutet av 1800-talet, trots över
hundra års arbete när det gäller jämställdhet. Oväntat många män såg föreställningen och de
reflekterade ofta med skådespelarna efteråt.
Sörmland är den region i Sverige som har flest filmstudiogrupper, dvs medlemsföreningar som
själva bestämmer urvalet av de åtta till tio filmer som visas varje termin. Under 2019 har 13
filmstudios varit aktiva, fördelade på åtta kommuner. Film i Sörmland har kunnat stödja aktiviteter
om filmkunnighet där föreningen varit arrangör. I oktober arrangerades för femte året en regional
filmstudioträff för styrelserna från alla föreningar. Drygt ett 30-tal var närvarande, diskuterade,
delade erfarenheter, såg film och mötte regissör Jonna Karlberg, i samband med visningen av
dokumentären Josefin och Florin.
För att nå äldre som inte klarar att ta sig till biografen, eller vuxna med funktionsnedsättning har
Filmklubbar startats under året, där visningen kan ske på boendet eller arbetsplatsen. Fyra
filmklubbar, som alla är slutna grupper, kan ta del av Film i Sörmlands filmbibliotek där ett brett
utbud av spel- och dokumentärfilm med institutionella rättigheter finns.
Skolbio bekostas helt av kommunerna och är filmvisning under skoltid, med möjlighet att samtala
efteråt. Film i Sörmland stöttar med en modell där eleverna gör filmvalet som sedan ses
kommunövergripande på biografen av alla i samma årskurs. Skolbiovalet är en grundmodell för ett
demokratiskt val med elevmedverkan. Kommunernas ekonomiskt svåra situation har medfört att det
endast är tre kommuner som har kvar skolbio. Filmkonsulenten har varit två kommuner behjälplig,
Vingåker och Gnesta, med ansökningar om stöd från Filminstitutet för fortsatt skolbio.
I samarbete med Gnesta Filmstudio har Film i Sörmland för femte året erbjudit barn mellan 4-12 år
en gratis BarnFilmDag, som ett sätt att uppleva kvalitativ film på biograf. Tre filmer för olika
målgrupper visades med totalt 400 personer i publiken.
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Politikens mål:
1.3 Region Sörmland är en livskraftig och levande region
Verksamhetens mål:
1.3.1

Verksamheten bidrar till god livsmiljö och hållbar utveckling

Scenkonst Sörmland har fortsatt att ha verksamhet i hela länet. Det baseras på ett kontinuerligt
arbete med arrangörer lokalt och regionalt.
Chicago-baserade kammarensemblen Eighth Blackbird spelade i Katrineholm i november.
Konserten möjliggjordes av ett turnésamarbete mellan Sörmland, Stockholm, Jämtland och
Västmanland, och där Scenkonst Sörmland var samordnande organisation för turnén.
Kulturskapare från länet ingick i flera av Scenkonst Sörmlands större musikresidensprojekt.
Johanna Brun, från Strängnäs kommun skrev musiken och medverkade i Go Sörmland, Go! och
Daniel Gildenlöw, från Eskilstuna kommun var drivande i Det här kommer du aldrig att få se.
Frilansande musiker från länet ingick i flera turnéer inom äldreomsorgen, samt på Scenkonst
Sörmlands lunchkonserter. BachEnsembleN Sörmland är en ny ensemble bestående av musiker
verksamma i länet. Ensemblen, som sattes ihop av Scenkonst Sörmland, utforskade musik av
familjen Bach och gjorde flera framföranden under Musik på Sörmländska Slott och Herresäten.
Kompetensutveckling för länets professionella musiker ägde rum i Scenkonst Sörmlands lokaler i
december. Ca 40 professionellt verksamma musiker bjöds in, ett tjugotal musiker deltog. Listan på
professionellt verksamma musiker, verksamma i länet, utökades och arbetet fortsätter under nästa
verksamhetsår.
Under året har det treåriga utvecklingsarbetet med Unga Klara, nationell scen för barn och unga, lett
till att samproduktion för mellanstadiet, Välkommen till Skamceremonin turnerade i Sörmland och
sågs av en stor del av länets elever i mellanstadiet.
Ett förarbete där bygdegårdsarrangörer delgavs innehåll och form, ledde till många bokade
föreställningar för Ett dockhem. Föreställningen spelades på turné under hösten, både i städer och på
landsbygden. Det kontinuerliga samarbetet vartannat år med Nynäs slott, där föreställningen
spelades under sommaren, bidrar till en attraktiv fritid för boende, "sommarsörmlänningar" och
turister.
Efter två års produktion av dansverk för det offentliga rummet, valde den dansproducerande
verksamheten att producera två verk för scen. Detta berodde på efterfrågan från kommunala
arrangörer som har tillgång till scenrum, och som vill fylla dessa scener med utbud.
Upphovspersoner till produktionerna valdes bl.a. för att uppfylla det politiska uppdrag som säger att
verksamheten ska skapa arbetstillfällen för koreografer och dansare (och kompositörer), boende i
regionen. Det ena verket skapades av Niklas Valenti, koreograf och dansare boende i Gnesta och
Johanna Brun, musiker och sångerska, boende i Strängnäs. Det andra verket skapades av Jannine
Rivel, koreograf och dansare, boende i Eskilstuna.
Nationellt är alla filmregioner samlade i en förening där underavdelningar arbetar strategiskt med
gemensamma uppdrag. Film i Sörmland har varit engagerad i visningsgruppen, som under året
sammanställt en rapport om Visningsresurser i Filmregionerna där ansvar och omfattning
undersökts. Rapporten har bland annat ingått det material som Myndigheten för kulturanalys
(MYKA) arbetar med kring filmregionernas roll i samverkansmodellen.
Vidare har visningsgruppen arrangerat en konferens under hösten på temat, Unga arrangörer där
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representanter från Gnesta fritidsgård deltog. En fritidsledare och två ungdomar ingår i gruppen
Unga filmarrangörer som Film i Sörmland arbetat med under hela året. Under hösten har Mariefreds
fritidsgård visat intresse av liknande arbete som utveckling av Scenkonst Sörmlands Kulturcrew
utbildning, där också Film i Sörmland varit delaktig.
På det nationella planet har Film i Sörmland ingått i en arbetsgrupp på Svenska Filminstitutet, som
samtalat kring en ny satsning av skolbio i landet. Ytterligare en arbetsgrupp på Filminstitutet, där
Film i Sörmland varit engagerad, har gällt kulturskolelyftet och filmens plats bland de övriga
kulturuttrycken.
Interregionalt samarbetar Film i Sörmland närmast med Filmregionerna runt Mälaren. Ett
gemensamt arbete kring växthus och talangutveckling som under året omfattat fyra program i olika
nivåer (UngFilmFramåt, Spektra, Talangdagarna på Fårö och masterclasses i producentskap)
Under året har flera fortbildningstillfällen erbjudits för främst lärare. Grundläggande filmskapande
för fritidsledare, filmläger för kulturskolepedagoger, animations workshops, kurs i digitala historier
samt filmskapande för förskolan.
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Verksamhetsperspektivet
Politikens mål:
1.4 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
Verksamhetens mål:
1.4.1

Kulturinstitutionerna: Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling och till
individens möjlighet till skapande och till att delta i samhällslivet

Scenkonst Sörmland spelade pjäsen Ett dockhem på Nynäs slott under sommaren och
föreställningen turnerade på bygdegårdar runtom i länet under hösten. En pjäs från 1879 om
kvinnans rättigheter och status visade sig vara lika angelägen nu som den var när den skrevs. Pjäsen
satte igång diskussioner och reaktioner hos publiken och bidrog till det demokratiska samtalet om
makt, kön och jämställdhet.
I samproduktionen med Unga Klara, Välkommen till skamceremonin, bidrog temat skam till
igenkänning och fick gensvar direkt i samspelet med publiken. Referensgruppsarbetet under
produktionen gav eleverna möjlighet att påverka temat genom sina egna erfarenheter av skam.
Teater Kung och Drottning bidrog med pjäsen Rätt som det är, och uppmuntrade till samtal om
frågor kring Barnkonventionen och medvetandegjorde barnens rättigheter.
Dansproduktionen, Go Sörmland, Go! som arbetades fram av koreograf och dansaren Niklas
Valenti och musikern Johanna Brun skulle visa det lilla i det stora, vare sig man bor i Gnesta eller i
världen. Turnén hade premiär i Gnesta och skulle sedan turnera i länet. Turnén fick dock ställas in
p g a att Niklas Valenti skadade foten illa under premiären. Turnén flyttades fram och kommer att
genomföras under våren 2020 istället.
Ett nätverk för pedagoger verksamma inom film på Kulturskolan har startat. Enskilda
handledningar, filmläger samt ett regionalt möte med samtliga rektorer på kulturskolorna har
genomförts. För att ge en större bild av film bland unga i landet har filmpedagoger på länets
kulturskolor erbjudits att följa med till SM för unga filmare i Trollhättan i slutet av november.

Verksamhetens mål:
1.4.2

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

Scenkonst Sörmland producerade under sommaren 50 konserter inom musikserien Musik på
Sörmländska Slott och Herresäten. Serien inkluderade 12 nya spelplatser, allt ifrån hemmamiljöer
till offentliga torg, och kunde genom detta nå en större och bredare publik än tidigare.
Det här kommer du aldrig att få se, genomfördes i Vingåkers kommun på Gläntans behandlingshem
för ungdomar. Projektet var ett samarbete mellan Scenkonst Sörmland och Vårdförbundet
Sörmland. I möten och samtal med boende och personal samlade koreografen Lotta Gahrton samt
musikern och kompositören Daniel Gildenlöw in material och skapade ett dansverk med livemusik
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som framfördes tillsammans med ungdomarna.
Musiktävlingen Imagine Sörmland har fortfarande en relativt homogen deltagargrupp. Under året
tillkom ett krav hos den upphandlade externa projektledaren att genomföra ett uppsökande arbete
för att nå en mer heterogen målgrupp.
Under hösten etablerades ett KulturCrew i Strängnäs och med en fritidsgård i Gnesta, med syfte att
öka inflytandet och delaktigheten för elever. Grundläggande utbildningar hölls enligt etablerad
modell med eleverna. Projektet fortsätter under nästa verksamhetsår då dessa KulturCrew kommer
att arbeta med samtliga produktioner från Scenkonst Sörmland som kommer till skolan. Fortsätta
samtal kommer att hållas med grupperna, liksom att de under våren 2020 följer med på en
utbudsdag för skolproduktioner.
Ett dockhem spelades under sommaren på Nynäs slott och var, efter den första spelveckan utsåld
resten av perioden och kunde möta den varierade publiken på plats. Höstturnén gick till små orter
som Ludgo och Lindersborg, men även till större städer som Eskilstuna och Nyköping. Totalt 35
speltillfällen över hela länet bidrog till god tillgänglighet för många. Skolföreställningen
Välkommen till Skamceremonin bjöd in till delaktighet genom referensgrupper, där målgruppens
tankar och reflektioner bidrog till föreställningen. Skolturnéns omfattning under våren med 108
föreställningar var möjlig då produktionen togs fram under hösten 2018.
Dansverksamheten producerade ett verk för länets större scener (Verkningar) och ett för mindre
scener (Go Sörmland, Go!) där formatet var mindre med endast tre medverkande och en scenografi
utformad för turné. Den senare turnén fick ställas in p g a skada, men Verkningar genomförde sin
turné och mötte publik runtom i länet, samt även i Stockholm och Göteborg.
Den dansfrämjande verksamheten har producerat tre communitydansprojekt under året, vilket
innebär en hög grad av delaktighet. Communitydansprojekt är en stor och viktig del av
dansfrämjandeverksamheten, då de främjar intresse för konstformen genom eget skapande och på så
sätt bygger en framtida publik för dansen. Communitydansprojekt främjar också gemenskap och
social sammanhållning och bidrar till livskvalitet.
Behandlingshemmet Gläntan är ett behandlingshem för unga vuxna som har ett drogberoende.
Under sju veckor arbetade koreografen Lotta Gahrton och musikern Daniel Gildenlöw med personal
och boende på Gläntan, för att spegla och gestalta berättelser i rörelse. Projektet avslutades med en
föreställning som framfördes av professionella dansare och musiker, samt boende och personal på
Gläntan, under en sinnesrogudstjänst.
I Oxelösund genomfördes under året en stor skulpturfestival. Koreografen Jenny Franke
samarbetade med den och genomförde ett tvådelat communitydansprojekt. Den första delen gjordes
som ett gratis sommarläger under två veckor för mödrar och döttrar, kring skulpturen Förväntan
(Yemisi Wilson) och visades i tre föreställningar på Stjärnholms slott. Den andra delen innebar ett
samarbete med Oxelösunds kommun, där barngrupper kom från flera skolor till biblioteket för att
tolka skulpturen Apa (Yemisi Wilson).
Det tredje communitydansprojektet innebar ett möte mellan koreografen Micke Strid, kompositören
Kristina Aspeqvist och boende på och grannar till kollektivet Lagnöbo utanför Trosa. Här skapades
under tre månader en föreställning med tema klimatkrisen, som hette Dans vid världens ände.
Föreställningen visades för en stor publik på Lagnöbo i slutet av oktober.
Då Film i Sörmland under större delen av året varit underbemannad har inte tiden medgett någon
uppdatering av webben förrän senare delen av december.
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Verksamhetens mål:
1.4.3

Kulturinstitutionerna: Verksamhetens utbud håller hög kvalitet, är kunskapsbaserad
och präglas av mångsidighet, gräns- och genreöverskridande samt spets i innehåll,
uttryck och form

Scenkonst Sörmland beställde verk av följande musiker och kompositörer under 2019; Johanna
Brun, Xenia Kriisin, Åsa Karlberg, Klara Stirner, Nils Henriksson och Olle Lindberg. Musiken
spände från singer-songwriter med texter om småstadsliv till nutida musik för kammarensemble,
från rekviem för kör, sopransolist och brassensemble till teater- och dansmusik med elektronisk
bearbetning av akustiska instrument. Totalt framfördes den nyskrivna musiken över 40 gånger runt
om i Sörmland.
Musik på Sörmländska Slott och Herresäten slog rekord med totalt 50 konserter spridda över
sommaren och regionen. Innehållet spände över jazz, klassiskt och folkmusik med flera akter som
korsade genregränserna.
Förberedelsen av Ett dockhem innehöll kunskapsinhämtande om tiden den skrevs i och analyser av
olika föreställningar genom åren. #metoo präglade även perioden och skapade en särskild aktualitet
av pjäsens tema. Kostymen, tidstypisk för 1879 skapades som en kontrast till en scenografi med
fem dörrar i perforerad stål. Musiken, komponerad av en av Scenkonst Sörmlands
tillsvidareanställda musiker, beskrev huvudkaraktärens inre resa genom hela föreställningen.
Teatern behöver längre processer för att kunna undersöka teman mer djupgående. Den långa
repetitionstiden för Välkommen till Skamceremonin gav möjlighet till viktig kunskapsinhämtning
kring temat, både från elever och experter. I en pjäs skriven av Mike Bartlett, en av Storbritanniens
mest intressante unga dramatiker, drogs publiken in i ett intimt nära möte med skådespelarna.
Pjäsen var ett gästspel från Teateri i skolutbudet och handlade om mobbing.
Dansproduktionen Verkningar producerades under en lång process från vintern 2018, under hela
året 2019 och hade premier i November 2019. Verket spelades i Eskilstuna på Scenkonst Sörmland,
i Katrineholm på Turbinen och i Nyköping på Sörmlands museum, samt som gästspel på Atalante i
Göteborg och på Scenkonstmuseet i Stockholm. Totalt 11 föreställningar.
Ett stöd som tydligt vidareutvecklar både länets unga filmare och semiprofessionella filmarbetare är
mentorskap. Under året har tre filmarbeten haft stöd av yrkesverksamma filmare från Sörmland. Av
dessa är två filmer i stort sett klara och på väg ut på festivaler eller annan visning, och en är i
redigeringsarbete. Genom att erbjuda Masterclass i producentskap, har fler fått inblick i hur mycket
arbete det ligger bakom en filmproduktion. Arbetet att utveckla och stötta framtida filmproducenter
fortsätter.
Film i Sörmland arrangerade i maj Frame, som är den regionala tävlingen och uttagningen till SM
för unga filmare under 26 år. Det var 20-års jubileum och festivalen gjorde entré som enbart
webbfestival. Positivt var att de filmer som visades fick många tittare och nackdelen var att
filmskaparna inte fick mötas. Två mycket välarbetade filmer vann varsin åldersklass. Vinnarna i
ålder 16-19 år blev ett lag från Strängnäs med filmen Sinnelag, och vinnare i ålder 20-26 år blev
filmen Nåt att stoppa upp gjort av ett lag från Katrineholm. Vinsten för filmskaparna var följa sin
film i SM i november. 8 filmskapare åkte till Trollhättan för att visa filmerna i Novemberfestivalen.
Inga priser till Sörmland denna gång, men en givande erfarenhet för de unga filmskaparna.
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Verksamhetens mål:
1.4.4

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

Scenkonst Sörmland deltog även 2019 på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur och deltog i
en länskonferens kring de nationella minoriteterna, på inbjudan av den nya regionala gruppen som
arbetar med de fem nationella minoriteterna. Länskonferensen innehöll föredrag kring historik, den
nya lagen samt samtal bland deltagarna. Arbetet fortsätter med syfte att synlig- och medvetandegöra
de nationella minoriteterna. Arbetet med aktiviteter i regionens finska förvaltningsområden fortsatte
under året.
I det samlade musikutbudet för 2019 fanns 12 nationaliteter representerade och konserter med fokus
på de judiska och sverigefinska minoriteterna spelades i flera kommuner för olika målgrupper.
Scenkonst Sörmland stöttade Sambafestivalen, en Kulturfestival i Eskilstuna.
I skolföreställningen Välkommen till Skamceremonin var representation på scen och i
referensgrupper väsentlig, och gav elever möjlighet att spegla sina erfarenheter, perspektiv och
kulturella bakgrund. Genom det för- och efterarbete som utvecklats i samarbetet med Unga Klara
gav erfarenheterna av skam både igenkänning och perspektiv i ett gemensamt lärande. Ut med tiden,
ett gästspel i skolutbudet från 4:e teatern, visade barnen att man kan leka tillsammans och att man
med hjälp av fantasi hittar varandra trots olikheter.
Ett dockhem tolkade vårt gemensamma kulturarv, genom en igenkännbar klassiker där bearbetning
och kontraster i kostym och scenografi mötte samtiden. Skådespelarnas olika kulturella ursprung
betonades inte, men gav ändå en fördjupning till dramat.
Den dansfrämjande verksamheten har fortsatt med communitydansprojekt, som främjar möten
mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter att samlas runt ett gemensamt tema.
Projekten skapar samtida kulturarv gemensamt och synliggör samtidigt olika kroppars erfarenheter,
likheter och olikheter.
Programsättningen av film på offentliga visningar, skolbio och festivaler, har varit noga övervägd.
Som exempel kan nämnas utomhusvisningen KomÅse i Nyköping, som firade 20 år. Temat var Män
och Mänskligheten och de nio filmerna handlade om HBTQ, rasism, om att vara barn/vuxen och om
ordblindhet. Alla filmer berättad i lättsam ton och kvällen samlade drygt 500 personer i publiken. I
december firades Biograf Saga i Flen 60 år och Film i Sörmland var en av arrangörerna bakom en
filmdag för alla då både barn tonåringar och vuxna fick del av utbudet. Som förfilm erbjuds ett
kortprogram av egenskapade filmer från fritidsgården, kulturskolan och seniorer. En arabisk film
med svensk text skapade en unik mötesplats för vuxna.
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Politikens mål:
1.5 Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering,
normmedvetenhet och inkludering
Verksamhetens mål:
1.5.1

Verksamheterna arbetar aktivt med att säkerställa att arbetssätt, utbud och innehåll
uppfyller målet.

Scenkonst Sörmland har fortsatt att göra medvetna val när det gäller jämställdhet, ickediskriminering och normmedvetenhet i all produktion. Sedan flera år tillbaka är målet att minst ha
60-40, d v s 40% av andelen mottagaren möter i det totala utbudet ska vara kvinnor. Framförallt
musikverksamheten har ett resultat som närmast är 50-50.
Föreställningen Ett dockhem erbjöd representation på scenen och gav publiken möjlighet att
reflektera över mångfald. Temat erbjöd också reflektion kring diskriminering och kränkande
särbehandling utifrån kön.
Gästspelen i skolutbudet har valts utifrån mångfald, jämställdhet, genus och hbtq+. Vems historia
berättas, av vem, för vem? Det resulterade i ett utbud av 32 produktioner med ett brett innehåll. I
samarbetet med Unga Klara arbetades det medvetet utifrån mångfald, jämlikhet och människors lika
värde i både innehåll, tilltal och form.
Arbetet kring att få fram statistik på mottagare har inte kunnat fördjupas under året. Resurser finns
inte att tillgå, då det resulterar i ett större arbete där frågan om GDPR också måste inkluderas.

Verksamhetens mål:
1.5.2

Kulturinstitutionerna: Verksamheten bidrar till att säkerställa barns, ungas och
äldres tillgång till och delaktighet i kulturlivet

Scenkonst Sörmland genomförde 174 konserter inom äldreomsorgen och på träffplatser för seniorer
i regionen under 2019. Tio produktioner i flera genrer och med varierande tema. Det fortsätter att
vara ett välkommet inslag för regionens seniorer.
Genom att arbeta med kunskapsinhämtning och referensgrupper säkerställs angelägenheten,
relevansen och delaktigheten i de egenproducerade teaterföreställningarna i skolutbudet.
Mellanstadiet fick ta del av Unga Klara i två olika produktioner, i samproduktionen Välkommen till
skamceremonin, men även i gästspelet från samma teater, De jag egentligen är. Gästspelet handlade
om alla de vi kan vara när vi verkligen är oss själva. Spelades i klassrum och intima rum med
integrerad workshop.
I scenkonstkollektivet Nyxxx produktion i skolutbudet fick mellanstadieelever interaktivt delta
genom att eleverna och dockorna spelade tillsammans. Teater Tre spelade sin historia Sant enligt
vem för högstadiet, och pjäsen ställde frågor om tillit, grupptryck, sorg, längtan och mod.
Kontinuerliga möten med rektorer har inte gått att uppnå i alla kommuner. Det finns inte tillräckligt
med tid hos motparten för att skapa en dialog. Kontinuerliga dialogmöten med rektorer på två
skolor i Strängnäs kommun genomfördes inför etableringen av Kulturcrew i kommunen.
Under året har filmer skapats av barn, unga och seniorer. Tigerfestivalen är Film i Sörmlands
skolfilmfestival då endast filmer skapade inom förskoleverksamhet eller grundskola visas. Det blir
också en inventering av det filmarbete som sker utan Film i Sörmlands medverkan. Festivalen sker
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alltid på två platser i länet för att minska resorna för publiken. 2019 genomfördes en visningsdag på
biograf i Eskilstuna och en på biograf i Vingåker. Totalt visades 34 kortfilmer gjorda av barn från 215 år.
Minnen från förr är ett eget filmskapande riktat till seniorer + 65 år. Under året har deltagare från
Flen och Eskilstuna gjort kortfilmer utifrån fotografier och rörliga bilder. Samtliga filmer har visats
för publik.
Spontanfilmfestivalen Noomaraton firade 20 år i september. Film i Sörmland är en av fyra
arrangörer bakom denna nationella filmskaparfestival. Vinnare från regionerna i landet mötes på en
riksfinal på Filmhuset i Stockholm i oktober. Arrangemanget är riktat till civilsamhället och alla får
delta, med eller utan förkunskaper om film. Med förutsättningar i ett tema, tre plaster och tre
föremål har deltagarna 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film.

Indikator

Utfall

Målvärde

Kommentar

Andel fristående skolor med i
skolutbudet inom Scenkonst
Sörmlands verksamhet.

93,75%

Samtliga friskolor i länet erbjuds att ta
del av skolutbudet. Under vårterminen
deltog 23 av 24 skolor och under
höstterminen 22 av 24 skolor.

Andel av utbudet
(föreställningar, utställningar
m.m) där mottagaren möter
kvinnor respektive män (hur få
till det?)

100 %

Fel konstruerad frågeställning.

Politikens mål:
1.6 Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
Verksamhetens mål:
1.6.1

Verksamheten gör medvetna val av produkter och arbetssätt som stödjer långsiktig
hållbarhet

Scenkonst Sörmlands arbete med att implementera Hållbarhetspolicyn i projektstyrningen har inte
kunnat genomföras, då den nya verksamhetsstrukturen inte blev klar förrän i slutet av året. I den nya
lednings- och mötesstrukturen som presenterats kommer arbetet med projektstyrning att
intensifieras under kommande år. Miljöarbetet har fortsatt under året. Dokumentering i regionens
kemikaliesystem har gjorts och samtlig tillsvidareanställd personal har genomgått miljöutbildningen
i ELLSA. Ramavtalen är inte anpassade efter kulturverksamheterna, vilket är ett hinder och
försvårar upphandling och inköp.
Indikator
Andel av tillsvidareanställd
personal som har gått
landstingets gemensamma
miljöutbildning.

Utfall

Målvärde

100%

100%
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Politikens mål:
1.7 Region Sörmland är en fossiloberoende region
Verksamhetens mål:
1.7.1

Verksamheten arbetar för klimatsmarta arbetssätt, produktionsmetoder och
uppvärmningssätt för byggnader

Scenkonst Sörmland har ett turnerande uppdrag, vilket innebär att transporter är en stor utmaning
när det gäller klimatsmarta arbetssätt. Under året har turnéläggningen effektiviserats så mycket som
möjligt. 2020 kommer att vara det första året då samtliga turnéer följer helårsplanering när det
gäller Sörmlandsmodellen samt konserter inom äldreomsorgen.
Under året har två medarbetare genomgått utbildning i Eco-driving. Samtliga medarbetare som kör
mycket i tjänsten har då gått utbildningen.

Politikens mål:
1.8 Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
Verksamhetens mål:
1.8.1

Verksamheten arbetar med utbud och tillgänglighet via digitala kanaler

Scenkonst Sörmlands ambitioner att utforska digitaliserings möjligheter för samtliga
verksamhetsformer har fått stå tillbaka under året, då det arbetet framförallt leds av Teknisk chef
och som under det första halvåret var tillförordnad scenkonstchef.
Streaming av konserter inom Musik i vård och äldreomsorg är fortfarande aktuellt och Film i
Sörmland har fortsatt att stötta biograferna i deras arbete att tillgängliggöra film via digitala kanaler.
Under våren arrangerades en Biografkonferens i samarbete mellan filmregioner Sörmland, Örebro
och Uppland. Värmlands Biografnätverk och Fyris biografen från Uppsala delgav sina erfarenheter
av publikarbete. Ett arbete som följdes upp under hösten med möten i två av länets kommuner
mellan biografföreståndare, kommunala tjänstemän och lokala aktörer.

Politikens mål:
1.9 Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl planerad verksamhet
Verksamhetens mål:
1.9.1

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
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Styrning
Inga större förändringar har skett i och med Regionbildningen.
En ny planeringsstruktur för hela verksamheten har presenterats, som utgår ifrån Kulturplanen.
Planerings- och uppföljningsprocess
Eftersom processen med att hitta fram till en ny verksamhetsstruktur och att få en ny ledning på
plats drog ut på tiden har arbetet med att komma fram till en enhetlig projektplanering inte
påbörjats. Under året har projektplaneringen rullat på som tidigare, och följts upp på lärandemötet i
slutet av året.
Den nya verksamhetsplaneringen har presenterats för samtliga medarbetare och kommer att
implementeras nästa år. Det kommer att utmynna i att projektplaneringen genomlyses och att
uppföljning kommer att ske på annat sätt.
Arbetet med att hitta IT-stöd för verksamhetens alla delar har fortsatt under året. Det beslutades att
uppgradera det befintliga turnéläggningssystemet så att det stöds av windows10. Att hitta ett
projektledningsverktyg visade sig vara mer utmanande. En kravspecifikation behöver skrivas för att
kunna genomför en upphandling, något som verksamheten har behövt stöd i.
Organisation
En ny ledningsstruktur med ett delat ledarskap mellan verksamhetschef och konstnärlig chef
beslutades under året. En ny verksamhetschef tillsattes och han började sitt arbete i oktober. Den
tidigare scenkonstchefen fick en ny roll som Konstnärlig chef.
En ny ledningsgrupp formades i slutet av året, där även Teknisk chef och ansvarig för marknad och
kommunikation ingår.
Intern och extern kommunikation
Arbetet med att implementera den nya grafiska profilen har genomförts under året.
Extra resurser har tillskjutits för att Film i Sörmland ska få stöd i uppdatering av hemsida.
Framförallt i arbetet med tillgänglig webb.
Ett arbete med att stärka både den externa kommunikationen, tydliggöra Scenkonst Sörmlands
identitet och den interna kommunikationen har påbörjats. Det finns planer på att skapa en
"handbok" för kommunikation, där varumärkesstrategin och riktlinjerna för den grafiska profilen
ingår.
Säkerhet
Avvikelserapportering har varit en stående punkt på dagordningen för samtliga personalmöten
under året. Ytterligare diskussion och rapportering kunde göras på årets avslutande Lärandemöte.
Den rapport Arbetsmiljöverket lämnade efter sin inspektion kommer att ligga till grund för fortsatt
arbete.
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Resursperspektivet
Politikens mål:
1.10 Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och
engagerade medarbetare som känner arbetsglädje
Verksamhetens mål:
1.10.1 Verksamheterna utvecklar ledar- och medarbetarskap, ständig förbättring av
arbetsmiljön samt arbetar för en hög kompetens i verksamheten

Utvecklat ledarskap
Processen att slutföra översynen av verksamheten och att få en ny ledningsstruktur på plats drog ut
på tiden. Först i oktober var allting på plats. Ett delat ledarskap mellan Verksamhetschef och
Konstnärlig chef beslutades och behöver tid för att planeras och landa. Samtidigt har en ny
ledningsgrupp formats där även Teknisk chef och ansvarig för marknadsföring och kommunikation
deltar.
Utvecklat medarbetarskap
En ny planerings- och mötesstrategi har gjorts och presenterats för samtlig personal. En planering
som sträcker sig över en längre tidsperiod och som kommer att följas initialt i början av 2020.
Förbättring av arbetsmiljön
Skyddsronder och fackliga samråd, samt rapporter och uppföljning av avvikelser har genomförts
kontinuerligt under året. Medarbetarenkäten redovisades och följdes upp, dock var resultatet lite
svårtolkat då chefer och ledning inte varit stabil under förra året. En extern miljörevision gjordes i
början av året. Den efterföljde den interna miljörevision som gjordes hösten 2018.
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion i november med fokus på kränkande särbehandling, i
kölvattnet efter #metoo. Resultatet och det inspektionsmeddelande som skrevs kommer att ligga till
grund för det kommande årets arbetsmiljöarbete.
Kompetensutveckling
Verksamheten har inte mäktat med arbetet kring individuella kompetensplaner. Den
kompetensutveckling som var tänkt att ske tillsammans med Unga Klara kring Barnkonventionen
kunde inte planeras in p g a tidsbrist från båda verksamheterna. Scenkonst Sörmland bjöd in
barnrättskonsult Linus Torgeby för en föreläsning med efterhörande workshop kring ämnet och höll
en egen kompetensdag för samtliga medarbetare.
Biennalen hölls i Sundsvall och Härnösand och några av medarbetarna deltog. Framförallt för att få
inspiration och se ett brett utbud, som sedan kan användas i verksamhetens utbud gentemot skolor.
Folk & Kultur genomfördes i Eskilstuna för andra året i rad. Scenkonst Sörmland deltog med
punkter på programmet, både i seminarier och som kulturinslag. Verksamhetens lokaler användes
under hela konventet och ett stort antal medarbetare kunde ta del av det gedigna programmet.
I projektet Våra musiker, där musiker anställda på Scenkonst Sörmland fick i uppdrag att spela på
oväntade och okonventionella platser tillsammans med frilansande musiker boende i länet, möttes
Åsa Karlberg och Lennart Söderlund. Tillsammans spelade dom konserter på Sörmlandstrafikens
bussar i Eskilstuna samt länsbussen till Nyköping.
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Konstnärerna på Scenkonst Sörmland har under året också gjort yrkessagostunder på bibliotek i
Strängnäs och Nyköpings kommun. I dessa möten träffar vi en målgrupp som vi inte når i
Sörmlandsmodellen; barn mellan 3-5 år. Under året genomfördes 7 yrkessagostunder.
Scenkonst Sörmland samarbetade med Eskilstuna kommuns lässatsning och Mälardalens Högskola
kring ett projekt för barn mellan 1-3 år på förskolor i Eskilstuna kommun. Projektet kretsade kring
Stina Wirséns bok Vems resa och 20 uppsökande möten med barnen genomfördes.

Indikator

Utfall

Målvärde

Andelen chefer/ledare som har
en individuell
kompetensutvecklingsplan för
chefs-/ledarrollen.

0%

100 %

Andelen medarbetare som
utifrån verksamhetens behov har
en individuell
kompetensutvecklingsplan.

0%

Sjukfrånvarotid i relation till
ordinarie arbetstid

9,89 %

Kommentar
Arbetet har fått stå tillbaka då den nya
organisationen beslutats och en ny
ledningsstruktur inrättats.
Arbetet har fått stå tillbaka då den nya
organisationen beslutats och en ny
ledningsstruktur inrättats.

Max 5 %

En rehabilitering pågår, till följd av en
sjukskrivning sedan fyra år tillbaka i
tiden, där sjukdomsbilden kvarstår. En
långtidssjukskrivning av en musiker p
g a skada som ej hände på
arbetsplatsen.

Politikens mål:
1.11 Region Sörmland har ändamålsenliga lokaler
Verksamhetens mål:
1.11.1 Verksamheten arbetar för behovsanpassning av lokaler

Scenkonst Sörmlands lokaler är väl anpassade efter verksamheten. Investering i en ny läktare i
Blackbox fick avvaktas under året. Teknisk chef hade dubbla uppdrag och var även t f
Scenkonstchef, vilket försvårade processen och tiden för att driva frågan fanns inte. Med en ny
ledningsstruktur på plats kan frågan drivas under kommande år av Teknisk chef.

Politikens mål:
1.12 Region Sörmland har en ändamålsenlig, säker IT som möjliggör delaktighet
och tillvaratar digitaliseringens möjligheter
Verksamhetens mål:
1.12.1 Verksamheten har IT-stöd som uppfyller kraven för en effektiv verksamhet
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Scenkonst Sörmland har under året undersökt möjligheten att implementera ett nytt
turnéläggningssystem, alternativt uppgradera det befintliga. Beslut att uppgradera det befintliga har
tagits och det arbetet har startat. Vidare utveckling kommer att ske under kommande år.
Arbetet med att hitta ett fungerande projektledningsverktyg har fortsatt. Utbudet för att klara en så
komplex verksamhet, framför allt hanteringen av Sörmlandsmodellen, är begränsat. För att kunna
styra inköp krävs en kravspecifikation, något som verksamheten har behövt hjälp med men som
inköpsavdelningen inte riktigt har kunnat tillgodose. Arbetet kommer att fortgå under 2020.

Politikens mål:
1.13 Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
Verksamhetens mål:
1.13.1 Verksamheten arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling.

Scenkonst Sörmlands resultat 2019 är 260 tkr plus jämfört med en nollbudget.
Överskottet kommer främst från att Film i Sörmland haft tjänster obemannade under det gångna
året. En av två tjänster tillsattes efter sommaren och har introducerats under hösten.
Verksamheten har kunnat omfördela medel mellan projekt under året. Tillsättande av
verksamhetschef skedde senare än planerat, och det överskottet kunde omsättas i förproduktion av
en del projekt som är planerade till 2020.
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Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

3 282

3 003

279

3 003

3 157

154

Erhållen intern
uppdragsers

26 661

26 517

144

26 517

26 520

3

Övriga intäkter

19 980

19 804

176

19 804

19 900

96

Verksamhetens
intäkter

49 923

49 324

599

49 324

49 577

253

Personalkostnader

-34 532

-31 428

-3 104

-31 428

-33 915

-2 487

Köpt verksamhet

-1 302

-4 792

3 490

-4 792

-1 350

3 442

Lokalkostnader

-4 366

-4 402

36

-4 403

-4 445

-42

Övriga kostnader

-8 523

-7 687

-836

-7 687

-8 493

-806

-872

-944

72

-944

-904

40

Verksamhetens
kostnader

-49 594

-49 254

-340

-49 254

-49 107

147

Verksamhetens
nettokostnader

328

70

258

70

470

400

-68tkr

-70tkr

2tkr

-70tkr

-70tkr

0tkr

260

0

260

0

400

400

Tkr
Patient- Trafikant
o andra avg

Avskrivningar

Finansiella
kostnader
Årets resultat

Scenkonst Sörmland, Verksamhetsberättelse 2019

Ack utfall
fg år

19(42)
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2019
Scenkonst Sörmland

Nuläge

Andel fristående skolor med i skolutbudet inom Scenkonst Sörmlands verksamhet

Kommentar
2019
Samtliga friskolor i länet erbjuds att ta del av skolutbudet. Under vårterminen deltog 23 av 24 skolor och under höstterminen 22 av 24 skolor.

Andel av utbudet (föreställningar, utställningar m.m) där mottagaren möter kvinnor respektive män (hur få
till det?)

Kommentar
2019
Fel konstruerad frågeställning

Andel av tillsvidareanställd personal som har gått landstingets gemensamma miljöutbildning
Beskrivning
Gäller den gemensamma miljöutbildningen från ELLSA
Mätmetod/Källa
Andel deltagare som fått en verksamhetsanpassad genomgång av miljölagstiftning

Kommentar
2019
All tillsvidareanställd personal har genomfört regionens gemensamma miljöutbildning.

Handlingsplan (aktivitet)
Miljöutbildning skall genomföras inom ett
år från anställning.

Kommentar
Samtliga tillsvidareanställda har genomfört
utbildningen inom ett år från anställning. Fortsatt
problematiskt med timanställd foajépersonal.

Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs-/ledarrollen
Beskrivning
Med chef avses här verksamhetschef och 1:a linjechef eller motsvarande, dvs A-, Boch C-chefer.
Här avses läget den 31/12.
Mätmetod/Källa
Fråga till chefer.

Kommentar
2019
Arbetet har fått stå tillbaka då den nya organisationen beslutats och en ny ledningsstruktur inrättats.

Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklingsplan
Beskrivning
Avser läget den 31/12.
Mätmetod/Källa
Fråga till chefer.

Kommentar
2019
Arbetet har fått stå tillbaka då den nya organisationen beslutats och en ny ledningsstruktur inrättats.

Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid
Beskrivning
Rullande 12 månader
Mätmetod/Källa
Borisintegration till klinik/verksamhetsnivån. Underliggande enheter som har
indikatorn tar fram utfall manuellt.
Filen med utfall sänds runt den 5:e varje månad så t ex utfall för juli månad går att se i
PLUSS den 5/8.

Kommentar
December 2019
En rehabilitering pågår, till följd av en sjukskrivning sedan fyra år tillbaka i tiden, där sjukdomsbilden kvarstår. En långtidssjukskrivning av en musiker p g a
skada som ej hände på arbetsplatsen.

Handlingsplan - nuläge aktiviteter
Medborgarperspektivet
Kulturverksamhet bidrar till ett hållbart samhälle och till individens utveckling genom att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund
Aktivitet
Undersöka möjligheten till en konsulentfunktion som ska arbeta med publik- och arrangörsfrågor i regionen.
Undersökningen lades på en extern utredare, vilken delgavs verksamhetens perspektiv.
Bidra till ett kritiskt granskande av jämställdheten, genom pjäsen Ett dockhem, och jämföra kvinnans ställning idag
och när pjäsen skrevs.
Avslutad utan avvikelse.
Fortsätta stötta filmstudiogrupperna i regionen, där deltagarna ges möjlighet att påverka programsättning och
arrangemang kring visningar.
Avslutad utan avvikelse.

Verksamheten bidrar till god livsmiljö och hållbar utveckling
Aktivitet
Fortsätta delta i olika regionala och nationella nätverk för verksamhetsutveckling och samverkan.
Avslutad utan avvikelse.
Genomföra en nationell konsertturné med en internationell ensemble i samverkan med fyra andra regioner.
Avslutad utan avvikelse.

Aktivitet
Kartlägga professionella musiker och musikskapare som bor i regionen, för att skapa en plattform för konstnärlig
samverkan och utbyte.
Arbetet pågår kontinuerligt.
Film i Sörmland samarbetar regionalt och interregionalt med andra filmregioner i landet.
Arbetet pågår kontinuerligt.
Fortsätta att ge civilsamhället möjligheter att skapa film och/eller att var med och påverka vilka filmer som visas vid
visningstillfällen.
Arbetet pågår kontinuerligt.

Verksamhetsperspektivet
Kulturinstitutionerna: Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling och till individens möjlighet till skapande och till att delta i
samhällslivet
Aktivitet
Främja reflektion kring jämställdhet genom pjäsen Ett dockhem.
Främja barn i mellanstadiet till delaktighet och perspektiv kring temat skam.
Genomfördes i föreställningen Välkommen till Skamceremonin.
Utveckla nätverk för pedagoger som arbetar med film i Kulturskolorna.

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
Aktivitet
Bredda musikverksamheten i och med 30-års jubileumet av Musik på Sörmländska Slott och Herresäten. Bjuda in
fler arrangörer för att kunna presentera flera konserter på flera platser runtom i länet.
50 konserter genomfördes och 12 nya arrangörer ingick i musikserien.
Genomföra ett samarbetsresidens mellan musik och dans på Vårnäs behandlingshem, där målgruppen är delaktig i
den konstnärliga processen.

Aktivitet
Öka delaktigheten för elever som möter scenkonst i och med Sörmlandsmodellen, genom Kulturcrew och dialog
med rektorer.
Arbetet att implementera Kulturcrew fortsätter 2020.
Tillgängliggöra teaterföreställningen Ett dockhem genom att spela på Nynäs slott under sommaren samt turnera i
regionen under hösten.

Producera två dansverk för scen och scenrum, där upphovspersonerna har anknytning till regionen. En produktion
för större scener och en lite mindre produktion, som är lättare att turnera med och spela på mindre scener.
Go Sörmland, Go! producerades men kunde inte turnera på grund av skada på dansaren. Kommer att turnera 2020.
Fortsätta arrangera communitydansprojekt, vilket innebär en hög grad av delaktighet från de personer från
civilsamhället som deltar och möter en professionell koreograf/danskompani.
Tre communitydansprojekt genomfördes.

Kulturinstitutionerna: Verksamhetens utbud håller hög kvalitet, är kunskapsbaserad och präglas av mångsidighet, gräns- och
genreöverskridande samt spets i innehåll, uttryck och form
Aktivitet
Ta fram ny musik i musik- och dansresidenset, ny kammarmusik av Unga Svenska Solister och ny teatermusik till
Ett dockhem.

Aktivitet
Ge unga talanger utrymme i serien Musik på Sörmländska Slott och Herresäten, som obehindrat arbetar över
kultur- och genregränser med kvalitativt innehåll, uttryck och form.
Unga Svenska Solister gav 6 konserter och Unga Svenska Tonsättare gav 3 konserter i serien.
Säkra skolutbudets kvalitet och mottagande genom dialog med skolan.
Fortsatt arbete under kommande år.
Producera Ett dockhem, som är en gränsöverskridande produktion där teater och musik möts.

Producera två nyskapande dansverk för scen, där koreograf och kompositör arbetar simultant och där musiker
medverkar på scenen.
Två dansverk med musiker på scen producerades. Go Sörmland, Go! turné fick ställas in p g a skada.

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
Aktivitet
Arbeta med mångfald, genus och jämställdhet för att säkerställa inkludering och representation.
Ett arbete som ständigt pågår.
Lyfta arbetet med nationella minoriteter i olika delar av verksamheten. Bl a genomföra ett seminarium på Folk och
Kultur.

Aktivitet
Samverka med festivaler med HBTQ+ och/eller mångfaldsperspektiv.
Under 2019 samverkade Scenkonst Sörmland med Kulturfestivaler och Sambafestivalen.
Stärka interkulturellt arbete och perspektiv, och därigenom vidareutveckla skolutbudet genom samarbetet med
Unga Klara.
Gjordes i produktionen Välkommen till Skamceremonin.
Främja möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter i gemensamma frågor i communitydansprojekt.

Verksamheterna arbetar aktivt med att säkerställa att arbetssätt, utbud och innehåll uppfyller målet.
Aktivitet
Producera Ett dockhem som reflekterar över diskriminering och kränkande behandling utifrån kön.

Fortsätta göra medvetna val av gästspel till skolutbudet utifrån tilltal, mångfald och jämställdhet.
Ett arbete som ständigt är aktuellt.
Göra medvetna val i dansproduktionerna utifrån analys av genus, ålder och normer.
Ett arbete som ständigt är aktuellt.

Val av form för communitydansprojekten görs utifrån medvetenhet om olika sociala gruppers utsatthet och
sårbarhet.
Fortsatt aktuellt.

Kulturinstitutionerna: Verksamheten bidrar till att säkerställa barns, ungas och äldres tillgång till och delaktighet i kulturlivet
Aktivitet
Fortsätta kvalitetssäkra skolutbudet genom turnéläggningsstruktur som säkerställer att alla elever får möta alla tre
konstformer under sin skoltid, samt se till att en lärarhandledning bifogas alla produktioner.
Fortsatt aktuellt kommande år.
Fortsätta att ge så många konserter som möjligt, inom de ekonomiska ramarna, för äldreomsorgen.
Fortsatt aktuellt. 2019 gavs 174 konserter.

Verksamheten gör medvetna val av produkter och arbetssätt som stödjer långsiktig hållbarhet
Aktivitet
Miljöutbildning skall genomföras inom ett år från anställning.
Samtliga tillsvidareanställda har genomfört utbildningen inom ett år från anställning. Fortsatt problematiskt med timanställd foajépersonal.

Fortsätta med utfasning, om möjligt, av den kemikalie som återstår.
Ersättning för den produkt som kvarstår på listan har inte kunnat hittats. Frågan kvarstår.

Verksamheten arbetar för klimatsmarta arbetssätt, produktionsmetoder och uppvärmningssätt för byggnader
Aktivitet
Fortsätta effektivisera logistiken för turnéer inom Sörmlandsmodellen.
Arbetet pågår kontinuerligt.
Uppmuntra till utbildning i sparsam körning för fast anställda som kör mycket i tjänsten.
Två medarbetare genomgick utbildningen under året.

Verksamheten arbetar med utbud och tillgänglighet via digitala kanaler
Aktivitet
Undersöka digitaliseringens möjligheter för att kunna använda i alla verksamhetsdelar.
Arbetet pågår kontinuerligt.
Fortsätta stötta utvecklingen av digitalisering på regionens biografer.
Fortsatt aktuellt.

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
Aktivitet
Fortsätta arbetet med en enhetlig produktions- och projektplanering och även implementera hållbarhetspolicyn.

Aktivitet
Har ej kunnat genomföras då den nya ledningsstrukturen inte var klar förrän i slutet av året. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.
Fortsätta utveckla lärandemötet.
Lärandemöte genomfördes med samtlig personal i december, där lärandet är en del av den nya planerings- och mötesstrukturen.
Undersöka möjligheterna till ett CRM-system och ett nytt Turnéläggningsprogram.
Uppdatering och upphandling av system har påbörjats.
Hitta nya strukturer i organisation och ledning efter att översynen av verksamheten är klar.
En ny verksamhetschef och en ny ledningsstruktur fanns på plats i slutet av året, och arbetet med strukturer i verksamheten fortsätter.

Förbättra relationen och dialogen med skolan, i syfte att utveckla Sörmlandsmodellen.
Arbetet pågår kontinuerligt.
Arbeta fram en ny varumärkesstrategi efter regionbildningen.
Arbetet pågår och har gjorts så långt det varit möjligt. Fortsätter under 2020.
Arbeta fram en strategi, men byrån Haus, för en förbättrad kommunikation kring Sörmlandsmodellen (skolorna,
politikerna, eleverna).

Aktivitet
Fortsätta arbeta aktivt med säkerhet utifrån lärandemötet och rapportering av avvikelse.
Lärandemötet är genomfört och rapportering av avvikelser har skett kontinuerligt under året på personalmöten.
Fortsätta arbetet med säkerhet i arbetsmiljön utifrån #metoo-rörelsen.
Arbetet kommer att fortsätta under kommande år med inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverkets inspektion som grund.

Resursperspektivet
Verksamheterna utvecklar ledar- och medarbetarskap, ständig förbättring av arbetsmiljön samt arbetar för en hög kompetens i
verksamheten
Aktivitet
Fortsätta utveckla arbetet med utvidgad ledningsgrupp.
Den utvidgade ledningsgruppen fungerade som ett komplement för t f Scenkonstchef under våren. I och med att ny verksamhetschef anställdes och
ledningsstrukturen ändrades kommer den utvidgade ledningsgruppen inte att ha någon funktion.
Utveckla mål på grupp- och individnivå samt utforma funktionsbeskrivningar.
Har ej varit möjligt då den nya ledningsstrukturen inte blev klar förrän i slutet av året. Den nya ledningen har börjat sitt arbete men behöver tid för att hitta
arbetssätt.
Fortsätta att utvärdera på lärandemötet i slutet av året.
Fortsätta det systematiska miljöarbetet med skyddsrond, fackliga samråd och kompetensdagar.
Fortsatt aktuellt.
Planera för kompetensutveckling inom trakasserier och särbehandling utifrån det arbete som påbörjats efter
#metoo-kampanjen. tillgänglighet, genus och jämställdhet.
Arbetet har fått stå tillbaka under året i väntan på att den nya ledningsstrukturen skulle komma på plats.
Delta i Biennalen och Folk & Kultur.
Medarbetare deltog i Biennalen i Sundsvall/Härnösand och Folk & Kultur i Eskilstuna.

Verksamheten arbetar för behovsanpassning av lokaler
Aktivitet
Investera i en mer flexibel läktare till Blackboxen för minskad arbetsbelastning samt effektivisera.
Har ej kunnat genomföras p g a arbetsbelastning för Teknisk chef. Fortsatt aktuellt.

Verksamheten har IT-stöd som uppfyller kraven för en effektiv verksamhet
Aktivitet
Utforska möjligheten till ett CRM-system och ett nytt turnéläggningssystem.
Uppdatering och upphandling av system har påbörjats.
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Rapportering 2019

Investeringsspecifikation

Förvaltning:

Period:

Kultur & Utbildning Sörmland Bokslut
Scenkonst Sörmland
Helår

(tkr)
Utfall
2018
INVESTERINGAR
Övriga maskiner och inventarier
SUMMA INVESTERINGAR

Budget
2019

Utfall
2019

546
546

500
500

345
345

SUMMA FÖRSÄLJNINGAR

0

0

0

SUMMA UTRANGERING

5

0

0

SUMMA NYLEASING

0

0

0
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Rapportering 2019

Mått - Medborgarperspektiv

Förvaltning:

Period:

Kultur & Utbildning Sörmland

Bokslut

Scenkonst Sörmland
Helår
Utfall
2017
MUSIK OCH TEATER
Offentliga konserter
- antal besökare
Skolföreställningar
- antal besökare musik
- antal besökare teater o dans
Offentliga föreställningar
- antal besökare teater o dans
Antal besökare totalt (exkl vården)

Utfall
2018

Utfall
2019

11 162*

7 864

6 573

25 807
47 071

33 427
45 232

19 429
54 474

4 552**
88 592

3 345
89 868

3 375
83 366

*) I total antal besökare på offentliga konserter har inkluderats Scensommarkväll på Nyköpingshus (MISH).
**) I total antal besökare på offentliga föreställningar (teater & dans) har inkluderats Bodywood, som fanns
på Fristadstorget, Eskilstuna och Stora Torget, Nyköping samt V/S som dök upp på befintliga
dansarrangemang.

Rapportering 2019

Mått – Process och
förnyelseperspektiv

Förvaltning:

Period:

Kultur & Utbildning Sörmland
Scenkonst Sörmland

Bokslut
Helår
Utfall
2017

DANSFRÄMJANDE VERKSAMHET
Andel extern finansiering, %
Antal personer nådda av
dansverksamheten
- varav skolelever (inkl särskola)
- varav särskoleelever
- varav lärare
- varav offentliga arrangemang
FILMKULTURELL VERKSAMHET
Andel extern finansiering, %
Filmprojekt
- antal barn i pedagogiska projekt
- antal publik på visning av filmer skapade av
barn
- antal lärare i filmfortbildning
- antal lärare i pedagogiska projekt
- antal seniorer (+65 år) i filmskapande
Växthus/talang
- antal filmtalanger som fått stöd
- varav under 26 år
- varav över 26 år
Visning/spridning
- antal personer mötta i visningsfrågor
- antal publik på öppna visningar
- antal offentliga visningar
arrangerade/samarrangerade

Utfall
2018

Utfall
2019

22

22

23

4 356

2 996

2 630

560
260
36
3 500

780
244
16
2 200

320
0
10
2 300

42

42

42

1 642

608

478

689

383

156

551
227
58

177
71
0

141
74
20

41
17
24

125
6
119

23
4
19

57
928

58
1 176

188
1 176

27

16

16

48
49

46
47

46
47

13
322

19
381

11
249

44
55

45
48

44
56

30
774

26
723

21
885

4
48
2
166

7
49
2
174

4
48
2
181

MUSIK, TEATER, DANS
Andel extern finansiering totalt SkS, %
- därav institutionen
Skolföreställning musik
- antal produktioner
- antal konserter
Offentliga konserter
- antal produktioner
- antal konserter
Skolföreställningar teater o dans
- antal produktioner
- antal föreställningar
Offentliga föreställningar teater o dans
- antal produktioner
- antal föreställningar
Antal kulturupplevelser / elev och år
Antal konserter i vården
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Bokslut 2019

Arbetsskador och tillbud samt
förmögenhetsskador och miljö

Verksamhetsområde/verksamhet:

Period

Kultur & Utbildning,
Scenkonst Sörmland

Bokslut

Skadans art

Antal händelser
FörmögenArbetsskada
hetsskada
(landstingets Arbetsskada
Med
Utan
egendom)
Sjukfrån- Sjukfrånvaro
varo

Summa
arbetsskador,
totalt

Tillbud

Bemanning
Allergisk reaktion
Skada på grund av lokal/utrustning
Direktkontakt med kroppsvätskor
Fukt och mögel
Fysisk belastning
Färdolycksfall

1

Hot
Våld
Kemikalier/värme/kyla
Klämskada
Konflikt
Mobbing
Psykisk belastning
Skada vid fall/halka

1

1
1

1

2

Skada vid lyft av annat
Skada vid patientförflyttning
Stick/skärskador
Trakasserier
Brand
Inbrott
Stöld
Miljö

TOTALT

1

