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1 Inledning
1.1 Sammanfattande analys
Sörmlands Naturbruks verksamhetsinriktning fastställs av regionfullmäktige.
Uppdraget för Öknaskolans verksamhet är:




Gymnasieskola (naturbruk samt vissa introduktionsprogram).
Gymnasiesärskola (skog, mark och djur inom naturbruk samt Individuella programmet
inriktning naturbruk)
Vuxenutbildning i form av uppdrag, uppdragsutbildning, yrkesutbildning.

Uppdraget för friluftsverksamheten med natur- och kulturupplevelser avser egendomarna
Nynäs och Ökna i östra Sörmland och omfattar:
 Förvaltning av naturresurser och vandringsleder samt tillsyn av kanotleder för att ge
allmänheten god tillgång till naturupplevelser.
 Jord-, skogs- och viltbruk inom Nynäs och Ökna.
 Förvaltning av Nynäs slott med park samt byggnader och kommersiella friluftsanläggningar
samt anläggningar för rehabverksamhet.
 Visningar, utställningar, kurser och program inom natur- och kulturområdet.
Sörmlands Naturbruks vision är att vara en växtplats för kunskap om det uthålliga naturbruket. Det
innebär att med utbildning, olika former av upplevelser och pedagogiska grepp, arbeta med att öka
barns, ungdomars, studerandes, medarbetares och besökares medvetenhet om förutsättningarna för
ett hållbart samhälle utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Dessa i kombination
bidrar till ett mera hållbart samhälle och hållbar livsstil. Miljömedvetenhet och biologisk mångfald
är verksamhetens viktigaste miljöaspekter. Sörmlands Naturbruk skall bidra till hållbar utveckling
genom olika utvecklingsprojekt med anknytning till naturbruk samt vara en resurs för
verksamhetsområdet kultur, utbildning och friluftsliv samt övriga regionen. Öknaskolans uppdrag är
att inom naturbruksområdet bedriva gymnasial och eftergymnasial utbildning samt genomföra korta
eller längre kurser på uppdrag. Vidare skall verksamheten driva jord -, skogs- och viltbruk på Ökna
säteri samt Nynäs egendom. Nynäs egendom med slott och naturreservatsuppdrag är att arbeta
utifrån Natur och Kulturbruk Nynäs 2005 och Skötselplan för naturreservatet (Länsstyrelsen) och
Natura 2000-områden (Länsstyrelsen) samt skogsbruksplan (Skogsstyrelsen). Detta innebär:






att bibehålla känslan av landskapet i hävd
bidra till biologisk mångfald
upprätthålla och utveckla upplevelsevärden
öka andelen besökare
samt att vara en utbildningsresurs för Öknaskolan

Region Sörmlands mål
Regionfullmäktiges politiska mål för vad Sörmlands Naturbruk ska åstadkomma och vilken
utveckling som önskas framgår av dokumentet Mål och budget 2021– 2023.
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Medborgarperspektivets politiska mål
I ett medborgarperspektiv finns två mål för effekterna av regionens sammantagna verksamhet



Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län
Region Sörmland har nöjda kunder/ patienter/ brukare/ anhöriga/ resenärer/ besökare/
deltagare/ elever
Verksamhetsperspektivets politiska mål för huvuduppdraget
Regionfullmäktiges huvudmål för utbildning/folkbildning inom verksamhetsperspektivet - vad
verksamheten bidrar till är:


Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla regionen och
individen på ett hållbart sätt avseende demokrati, kultur, kunskaper och bildning.
 Region Sörmland har friluftsverksamhet som bidrar till god livskvalitet och hälsa, hållbar
utveckling och en levande region med för alla god tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer.
Verksamhetens mål och utgångspunkt för att bedriva och utveckla verksamheten
Nedbrytningen till verksamhetens mål har beslutats av nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet i dokumentet Verksamhetsplan för Kultur & Utbildning 2020.
Målen har utarbetats med utgångspunkt från de nationella målen för utbildning och målen gällande
Hållbarhetsprogrammet 2019-2023 som bygger på regionens hållbarhetspolicy.
Hållbarhetsprogrammet knyter an till Agenda 2030 på så sätt att samtliga övergripande mål och
inriktningsmål bidrar till ett eller flera av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Mål för Öknaskolans verksamhet:


Individens utveckling – utbildnings- och folkbildningsverksamheten bidrar till att individen
utvecklas som person och kan påverka sin livssituation samt har en möjlighet att delta aktivt
i samhällsutvecklingen
 Trygghet och vistelsemiljö – utbildnings- och folkbildningsverksamheten erbjuder
demokratiska arbetsformer samt en trygg, säker och utvecklande miljö att vistas i
 Kunskaper/kompetens/bildning – utbildnings- och folkbildningsverksamheten ger alla en
möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och bildning
utifrån egna förutsättningar
Mål för friluftsverksamhet med natur- och kulturupplevelser



Vision

Sörmlands Naturbruk förvaltar naturresurser, kanot- och vandringsleder effektivt och ger
allmänheten god tillgång till natur och sammanhängande service
Sörmlands Naturbruk förvaltar Nynäs slott med park samt byggnader och kommersiella
friluftsanläggningar
Sörmlands Naturbruk utvecklar utbudet av visningar, utställningar, kurser och program

Verksamheterna inom Kultur & Utbildning har en gemensam vision:
Vidga vyer och väcka engagemang!
Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.
Verksamheterna inom Kultur & Utbildning verkar därför för det hållbara demokratiska samhällets
samt individens utveckling hälsa och livskvalitet genom att


belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spegla samtiden
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vara en dynamisk, angelägen, utmanande och obunden kraft på yttrandefrihetens grund
ge möjlighet till utbildning och bildning
ge alla möjlighet till natur- och kulturupplevelser och att delta i kulturlivet,
uttrycka och främja kvalitet, kreativitet och mångfald.
Finansiering
Sörmlands Naturbruks omsättning är enligt budget 2020 drygt 90 miljoner kronor.
Öknaskolans verksamhet finansieras framför allt genom elevavgifter från kommuner. Den
del som avser internatet finansieras inte av kommunernas avgifter utan med avgifter från de
som utnyttjar boendet och en mindre del genom regionen. Finansieringen av
friluftsverksamheten med natur- och kulturupplevelser finansieras genom regionen inklusive
avkastning på den intrångsersättning som betalats till regionen p.g.a. ytterligare utökat skydd
av skog (417 ha) inom Nynäs egendom, hyresintäkter, intäkter från skogsförsäljning samt
restaurang och vandrarhem.

Organisation
Sörmlands Naturbruk utgör en av sex verksamheter inom verksamhetsområdet Kultur & Utbildning
inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är politiskt ansvarig
för verksamheten. Personalen är anställd av regionstyrelsen och ställs till förfogande för nämnden.
Sörmlands Naturbruk ansvarar för två huvuduppdrag inom Region Sörmland;




Öknaskolans Naturbruksgymnasium
Friluftsverksamhet med natur- och kulturupplevelser
Organisationen är utformad för att dessa ska samverka och ge utökad nytta för de båda
huvuduppdragen.
Huvudverksamheterna marknadsförs var för sig med egna namn, loggor och hemsidor.
Den organisationsändring som Sörmlands Naturbruk genomförde under andra halvan av 2017,
vidareutvecklades under 2018 och har fortsatt att sätta sig under 2019 -2020.
Syftet med omorganisationen var att renodla och effektivisera verksamheten genom att sammanföra
utbildning och tidigare driftenhet (produktion) under ett och samma paraply- utbildning. Detta för
att skapa en mera enhetlig verksamhet med tydliga, gemensamma mål samt skapa förutsättningar
för en mer effektiv samverkan gällande resurser (personal, maskiner, arealer mm) inom ramen för
våra uppdrag såtillvida att vi inte genomför sådana aktiviteter som inte ligger inom ramen för våra
uppdrag.
Den nya organisationen består av tre huvudenheter:




Utbildning (gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, bibliotek, komvux,
uppdragsutbildning, produktion)
Fastigheter (permanent/fritidsboende, avtal, arrenden, hyresfastigheter, SNB fastigheter,
miljö, arbetsmiljö, brand, säkerhet, vaktmästeri)
Service (Kök/restauranger, lokalvård, kurs och konferens, vandrarhem och korttidsboende)

Under enheten utbildning har det tillkommit en stödenhet.
Stödfunktion genom en utbildningsledare med fokus på produktion, drift utifrån ett pedagogiskt
utbildningsperspektiv, ansvarar för områdena odling/maskin, djur/stall, skog/upplevelser samt
Yrkesintroduktion.
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Under läsåret 2018/2019 har ytterligare en stödfunktion genom biträdande rektor inrättats för att
möjliggöra för skolan att leva upp till de lagar och föreskrifter som gäller för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.
Under läsåret 20/21 har denna organisation justerats vidare genom att varje inriktning fått en
arbetslagsledare för att underlätta den dagliga undervisningen. Dessa rapporterar direkt till rektor.
From höstterminen 2019 har rektor varit ansvarig för internatet för att bättre tillgodose hur skolan
arbetar med elevers trygghet och studiero. Internatboendet är en viktig del av att möjliggöra
utbildningen för individer som inte bor inom pendlingsbart avstånd. I framtiden finns behov av att
se över ekonomiska resurser för att kunna arbeta mera framgångsrikt med studiero och
boendetrygghet, trivsel, respekt och gemensamt ansvar.
Verksamhetschefen är fortsatt chef för stabsfunktioner (administration, IT, marknadsföring, publikt
evenemang, Nynäs park & trädgård, naturreservat och friluftsliv, utvecklingsarbete/samarbete
lokalt, regionalt, nationellt, samt, internationellt samarbete, omvärldsbevakning).
Vaktmästerifunktionen tillhör enheten för service för att bättre kunna tillgodose samarbetet mellan
utbildning och serviceenheten.
Verksamhetschefen tillsammans med rektor och enhetschef för fastigheter utgör ledningsgruppen.
Rektor, biträdande rektor, samt utbildningsledare utgör skolledningen. Under 2020 har
skolledningen träffat skolchefen regelbundet. Detta för att lyfta frågeställningar till långsiktig
planering och information. Vi har fortsatt arbetet med vidareutveckling under 2020 inom följande
områden:








Utbildningen med det förebyggande arbetet kring skolans värdegrund och elevernas trygghet
i både skol - och boendemiljö. Detta för att säkerställa en skolmiljö som präglas av trygghet
och studiero samt främja elevernas förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Internat med förändrade arbetsmetoder, struktur, rutiner för att bättre koppla samman
aktiviteter/kursmål, dag/kvällstid samt skapa en meningsfull fritid för våra elever. Med
rektor som chef för internatet går arbetet vidare att förenkla samt få en tydligare helhet med
en och samma chef för dagtid/kvällstid. Inte minst skapar detta en tydligare helhet för
eleverna.
För Yrkesintroduktion har strukturen förändrats och förfinats, även gällande bemanning,
arbetsmetoder, samt kommunikation. Detta för att bättre lyfta fram en
arbetsmarknadsanpassad utbildning.
Arbetslagsledare för de olika arbetslagen med fokus på en förbättrad
struktur/kommunikation och tydlighet gällande roller och mandat för att skapa en tydligare
organisation med effektivare beslutsvägar och en tydligare koppling till den ekonomiska
styrningen. Fokus för arbetslagsledare är den dagliga verksamheten, till detta kommer ett
utvecklingsuppdrag gällande Öknaskolans utveckling och framtid.
Långsiktiga underhållsplaner för fastighetsbeståndet samt kulturmiljöer gällande Ökna och
Nynäs egendomar.

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras
inflytande över utbildningen detta sker i elevråd, klassråd, skyddsråd, matråd och boenderåd samt
skolkonferens. Den sistnämnda består av elev- och personalrepresentanter med rektor som
ordförande. Verksamhetsrådet är den fackliga samrådsorganisationen. De fackliga representanterna
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ingår också i skyddskommittén tillsammans med ledningsgruppen, arbetsmiljö- och
miljösamordnare, elevvården samt representanter för elevskyddsombuden. Skyddsråd består av
elevrepresentanter och kurator som ordförande, skyddsrådsrepresentanter sitter med i
skyddskommitté. Elevrådet behandlar skolfrågor utifrån elevperspektiv. Av elevrådet väljs
representanter till skolkonferensen. Dessa olika mötesforum är av ytterst vikt för att skapa
delaktighet och inflytande.
Skolans mål är att varje elev
• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,
• utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska
former,
• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, och
• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar
och påverka sina villkor.
Alla som arbetar i skolan ska
• gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
Läraren ska
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande,
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i
undervisningen,
• uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det,
• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
Förändringar under planperioden
Hela verksamheten har under större delen av året 2020 påverkats av pågående pandemi. Det har
inneburit en snabb övergång till heldistansstudier från och med marsmånad fram till
skolavslutningen i juni. Internatet har mestadels stått tomt. Gymnasiesärskolans elever har varit på
skolan som vanligt. Efter sommarlovet startade skolan upp med vissa anpassningar för att i
november övergå till heldistansstudier igen. Julavslutning och dess aktiviteter har levererats digitalt.
Under dessa tider har skolan fortsatt sitt arbete med att utveckla en trygg miljö för eleverna samt
integreringen av teoretiska ämnen och praktisk undervisning. En del i detta är att rektor nu
organisatoriskt ansvarar för all personal inom utbildningen, både lärare och instruktörer inom de
praktiska delarna av utbildningen. Rektor innehar numera personalansvar för samtlig pedagogisk
personal på skolan vilket har möjliggjort ytterligare ökat fokus på pedagogisk utveckling.
Elevhälsan arbetar vidare med integrering i skolans undervisningsverksamhet samt fritidsaktiviteter.
Verksamhetsrådet har utökats med medlemmar från naturvetarnas fackliga organisation. Detta är
positivt i den bemärkelsen att verksamheten når flera fackligt anslutna medlemmar gällande
innehåll och organisation.
För verksamheten på Nynäs har pandemin också gjort att sommarsäsongen till mestadels blev
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inställd. Det har varit mycket fokus på utomhusaktiviteter. All visningsverksamhet på slottet samt
utställningen Älskas och Ätas förblev stängd. Restaurangen öppnades i ett annat format och
besökaren kunde avnjuta matiga smörgåsar och enklare fika. Friluftsverksamheten med kultur- och
naturupplevelser har fokuserat arbetet på att forma hur förvaltningen ska planeras och genomföras
utifrån nya skötselplaner med anledning av den reviderade skötselplanen som delvis antogs den 5
oktober. Ett överklagande har gjorts så nu inväntas regeringens beslut kring skötselplan. Detta
beslut förväntas under 2021. Den intrångsersättning från staten som har utbetalats till
landstinget/regionen finansierar underhåll och tillgängliggörande av mark och skog inom Nynäs
egendom. Del av avkastningen har under 2020 och framåt använts till personalresurser för att
hantera detta. En ansökan gällande byggnadsminnesförklaring av slott och slottsområdet
genomfördes under 2020. Kartläggning och samråd har skett under 2019 i samverkan med
länsstyrelsen. Beslut kring byggnadsminnesförklaring ankom i slutet på dec och nu inväntar vi
perioden gällande överklagan innan beslutet träder i kraft. En utredning av möjlighet till
uppkoppling genom wifi inom Nynäs med omgivning genomfördes under 2018 och avvaktar beslut
om finansiering och genomförande under planperioden. Samarbetet med Sörmlands Museum
gällande projektet "Mathantverk" 2019-2021 fortskrider med gemensam planering och
genomförande samt utställningar. Samarbetet med Scenkonst Sörmland fortsätter och under
sommaren 2021 planeras en ny föreställning, Orlando. Det fortsatta arbetet med krisberedskap
genom projektet "Blå infrastruktur" har fortskridit under 2020 med kartläggningar och utredningar
gällande olika våtmarksområden inom reservatet. Våtmarken vid Litselby har gått igenom mark och
miljödomstolen och verksamheten har under senare delen av 2020 fått tillstånd att anlägga
våtmarken. 2021 innebär ett fortsatt arbetet med att kartlägga möjligheten och ansöka om fler
bidrag för eventuellt genomförande. Detta för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning och
beredskap inför klimatförändringar i framtiden. Skogsförvaltningen har under 2019-2020 påverkats
kännbart gällande Granbarkborreangrepp på gran. Stora arealer har plockhuggits och vissa områden
har avverkats. Verksamheten har under 2020 arbetat med digital information och kommunikation
med hyresgästerna för att skapa ett effektivt informationsflöde.
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2 Medborgarperspektivet
2.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli
Sveriges friskaste län
2.1.1

Verksamhetens mål: Utbildning och folkbildning bidrar till att utveckla demokrati,
kultur, kunskaper och bildning

Verksamheten har i samarbete med huvudmannen Region Sörmland under 2020, verkat för ett
verksamhetsutbud som främjar utvecklingen av regionen som helhet och arbetat för att nå målet
Sveriges friskaste län 2025. Detta trots pandemitider.
Detta genom att verksamheten bidrar till individens utveckling, erbjuder en bra miljö att vistas i
samt ger goda kunskaper och bildning.
Verksamheten bidrar till individens utveckling genom





möjlighet att vistas i en hälsofrämjande verksamhet och av att ingå i ett socialt sammanhang
och att därmed växa som individ,
att alla blir sedda och hörda som individer och därigenom fångas upp och stöds i sin
utveckling
att aktivera och integrera alla elever i samhället.
att skapa medvetenhet kring hållbarhet i dess tre dimensioner

Verksamheten har en miljö som
 är välkomnande och ger elever positivt bemötande genom likabehandling och respektfullt
bemötande mellan alla personer som vistas inom skolans miljö,
 är präglad av demokratiska arbetsformer och delaktighet som stärker elevernas inflytande
och ökar förståelsen för demokratiska processer,
 är säker och fri från hot och våld,
 är fri från användning av alkohol och andra droger
 är öppen och främjar utbyte av erfarenhet och kunskap via möten och mötesplatser.
 har internatboende som utgör en utvecklande miljö och kännetecknas av trivsel, trygghet,
respekt och gemensamt ansvar.
Verksamheten bidrar till kunskaper och bildning genom att






2.1.2

ge bra och utökad möjlighet till sysselsättning, att konkurrera på arbetsmarknaden och/eller
gå vidare till högre utbildningar,
erbjuda eleverna individuella studieplaner och elevrådgivare,
ge tillgång till pedagogisk stödstruktur,
ge goda kunskaper genom synergi av teoretiska studier och praktiskt arbete där så är
lämpligt och möjligt,
ha en verksamhet som lever upp till verksamhetens och samhällets krav på digitalisering,
ha ändamålsenliga resurser som uppfyller verksamheternas krav och behov.
Verksamhetens mål: Friluftsverksamhet bidrar till god livskvalitet och hälsa, hållbar
utveckling med god tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer för alla

Inom friluftsverksamheten med natur- och kulturupplevelser finns följande två målområden.
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Verksamheten bidrar till folkhälsa och individens hälsa genom att erbjuda naturupplevelser,
aktiviteter, program, kursverksamhet samt måltids- och boendeupplevelser.
Friluftsverksamheten bidrar till att ge besökare program, visningar, aktiviteter och service inom
områdena:







kultur och historia
hälsa och rekreation
park och trädgård
naturbruk
friluftsliv, jakt och fiske
måltids- och boendeupplevelser
Under 2020 har verksamheten Covid -19 anpassat utbudet på Nynäs. Det har inneburit att
besökaren har provat på många utomhus aktiviteter och verksamheten har noterat ett mycket
högre besöksantal ute i reservatet. Det har inneburit en förändring gällande bemanning och
underhåll i reservatet för att bibehålla servicegraden till besökaren. Restaurang Nynäs har
arbetet med en meny där en säsongsbaserad smörgåsar har serverats under sommaren.
Råvaror har använts från den egna trädgården samt egen köttproduktion och återtag där
Sörmlands museum har tagit tillvara de produkter som verksamheten inte kunde använda
själva. Mathantverk i samarbete med museets restaurang har skett via råvaror och
säsongbetonade menyer samt i samarbete med lokalproducenter och deras råvaror.
Besöksmålet Gisesjön - Prins Alexanders plats har varit mycket välbesökt under
sommarmånaderna. Platsen har bjudit in till god tillgänglighet och förbättrade
parkeringsmöjligheter för funktionsnedsatta och internationella gäster med information
översatt till tre olika språk. Vandrarhemmets beläggning har under våren varit väldigt låg
men under sommarmånaderna noterades en ökad efterfrågan kring stugor som hyrs ut för
korttidsboende. Beläggningen på vandrarhemmet Covid anpassades med endast 8 enkelrum
för att minska antalet personer och också minska risken för smittspridning.

2.2 Politikens mål: Region Sörmland är en livskraftig och levande region
2.2.1

Verksamhetens mål: Verksamheten bidrar till en attraktiv livsmiljö med god och
jämlik tillgång till bildning och kultur

Verksamheten bidrar till ökad kompetens och ökade försörjningsmöjligheter, och en attraktiv fritid
genom en ökad samverkan/samarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta sker
genom olika samverkans projekt inom hållbar utveckling. Under 2020 har mycket av detta arbetet
pausat men kommit igång igen under hösten 2020. En omställning kring digitala möten och
konferenser har genomförts. Samarbetet med länsstyrelsen och olika lokala föreningar har fokuserat
på besökaren och dess upplevelser. En omställning från inomhus aktiviteter och guidade visningar
till utomhus aktiviteter och utomhus guidningar i mindre grupper. Genom LIFE projektet så har
livsmiljöer förbättrats genom naturvårdande insatser samt skapar en långsiktigt hållbar förvaltning.
Det leder på sikt till en ökad biologisk mångfald inom reservatet. Dessa projekt bidrar också till en
ökad lokal och regional försörjningskraft genom ett ökat antal besökare i området.

Sörmlands Naturbruk, Verksamhetsberättelse 2020

11(34)

3. Verksamhetsperspektivet
2.3 Politikens mål: Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till
att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning
2.3.1

Verksamhetens mål: Utbildnings - och folkbildningsverksamheten bidrar till att
individen utvecklas, förvärvar kunskaper och påverkar sin livssituation

Verksamhetenbidrar till att individen utvecklassom personoch kan påverkasin livssituationoch
möjlighetenatt aktivt delta i samhällsutvecklingen
genomatt arbetameddet önskadeläget.
Det önskadeläget inom målområdetIndividensutvecklingär följande
1. en hälsofrämjandeverksamhetsom bidrar till individensutvecklingav att ingå i ett socialt
sammanhangoch att därmedväxasom individ,
2. att alla blir seddaoch hördasom individ och därigenomfångasupp och stödsi sin
utveckling
3. ett arbeteför att aktiveraoch integreraalla eleveri samhället.
Utgångslägeoch utveckling
För att nå och bibehålladet önskadelägetunder2020 såhar skolanvidareutvecklatdet systematiska
kvalitetsarbetetdär personalentar del av verksamheten,denarbetsmiljöskolanerbjuderoch stödet
till kunskapsutvecklingstår i fokus. Kvalitetsarbetethar tre huvudområdensomhar identifieratsi
samarbetemedpersonalen:Kunskaper,Normeroch värdensamtArbetsmiljö och delaktighet.
Dessakopplasi sin tur mot ett antalindikatorersom stämsav mot denårliga medarbetarenkäten.
Dessutomhar den pedagogiskautvecklingenhamnati fokus genomriktade insatserför personalen
genomskolansförstelärare.Det områdesom fokuseratsunder2020 har varit klassrumsdesign
och
lärarensom ledare.Detta områdekommeratt utvärderasi juni 2021.
Lägetinom skolanvisar fortsattutifrån utvärderingar och de måttsattamålen(indikatorerna)att
arbetetmed nya anmälningsrutinergällandekränkningarhar gett resultat.Det finns en större
benägenhetatt anmälakränkningarsamtatt reageraoch ageradär och då. Elevernasdelaktighetoch
engagemang
i skyddsråd,skyddskommittésamti elevrådoch skolkonferenssamtboenderådpå
internatethar ökat. Arbetet medvärdegrundsfrågor
är ständigtaktuell. Under 2020har
värdegrundsarbetet
fokuseratsytterligaregenomkompetensutveckling
för personalen.Kunskapom
diskrimineringsgrunder,
att få verktyg att lösakomplexasituationersamtatt identifiera
arbetskulturerpå arbetsplatserär exempelpå områdendär personalengivits fortbildning.
Utmaningenligger främsti att hjälpaelevernaatt växain i en god vuxenroll.
Aktiviteternanedanär måttsattaför att i framtidenkunnautrönaelevernasupplevelsekring egen
utvecklingsamtstöd till utvecklingunderstudietiden.
Indikator
Utfall av utvärderingav studier
och vistelseför elever/deltagare
som angeratt de utvecklatssom
individ understudietiden(skala
1-7)

Utfall

Målvärde

4

5
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2.3.2

Verksamhetens mål: Utbildnings- och bildningsverksamheten erbjuder
demokratiska arbetsformer

Det önskade läget inom målområdet Trygghet och vistelsemiljö är följande.
Verksamheten:
1. är välkomnande och ger elever/deltagare positivt bemötande genom likabehandling och
respektfullt bemötande mellan alla personer som vistas inom skolans miljö,
2. är präglad av demokratiska arbetsformer och delaktighet som stärker elevernas inflytande
och ökar förståelsen för demokratiska processer,
3. är baserad på ett dialogbaserat arbetssätt som skapar och främjar öppna och respektfulla
möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenhet,
4. är säker och fri från hot och våld,
5. är fri från användning av alkohol och andra droger
6. är öppen och främjar utbyte av erfarenhet och kunskap via möten och mötesplatser samt
7. har internatboende som utgör en utvecklande miljö och kännetecknas av trivsel, trygghet,
respekt och gemensamt ansvar.
Utgångsläge och utveckling
Skolan har under 2020 fortsatt det systematiska arbetet inom följande områden:








Säkerhetsarbetet som genomsyrar hela Sörmlands Naturbruk med fokus på personsäkerhet
framför allt inom utbildningssektorn. Fokus har varit att skapa en trygg skola och
verksamhet i övrigt där värdegrunden ligger som bas. Detta för att skapa en trygg
arbetsmiljö och boendemiljö för samtlig personal och elever. För att uppnå detta har
personalen haft fortbildning på området från regionen i form av föreläsning och dialog med
Joakim Strand på regionens säkerhet- och beredskapsenhet. Även eleverna har gjort ett
arbete och kartläggning tillsammans med Joakim Strand. Detta arbete fortsätter under 2021.
att tydliggöra kommunikationsvägar, roller, ansvar och mandat samt att genomföra
krisövningar gemensamt med elever och personal. Detta säkerhetsarbete har kopplats till
skolans övergripande mål gällande etik och moral under 2019. Det har bidragit till en större
helhet och förståelse för värdegrundsarbetet. Aktiviteter som genomförts är
värdegrundsarbete, föreläsningar om hot och våld samt fortbildning kring psykosocial
arbetsmiljö. Dessa är delar av en handlingsplan gällande arbetsmiljö som implementeras
under läsårer 2020/2021.
Verksamheten har under 2020 fortsatt att arbeta med regelbundna skolkonferenser,
personalkonferenser, elevråd, skyddsråd, och skyddskommittéer. Detta för att skapa
möjligheter till att påverka sin vardag och utbildning samtidigt som det ger skolledningen
återkoppling och utvärdering av verksamheten. Särskilt fokus och arbete har lagts vid att få
god elevrepresentation i skyddsråd och elevråd. Personalens närvaro och aktiv styrning av
arbetet ska fortsätta under 2021. Barnrättspilotsarbetet har vidareutvecklats under 2020 för
att skapa en tydlighet och trygghet för eleverna gällande deras inflytande och talan inom
verksamheten. Skyddsrådet fortsätter arbetet med elevernas psykosociala arbetsmiljö under
2020 genom identifiering av otrygga zoner på skolan samt inventering av elevernas
psykosociala arbetsmiljö.
Elevenkäter har genomförts under 2020, dessa enkäter ger eleverna en möjlighet att ge
feedback på boende och trivsel faktorer som i sin tur ger en indikation på
skolans/verksamhetens kvalitet. Enkäterna är av särskild vikt vid framtagandet av planen
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mot diskrimineringoch kränkandebehandlingsamti det förebyggandearbetetmed trygghet
och studiero.
Verksamhetenhar arbetatvidaremed hälsofrämjandeinsatser
till eleverna via elevhälsan
med olika former av aktiviteterrörandelikabehandling.Drogplanensom är gemensamför
alla gymnasieri Nyköpingskommunär färdigställdoch tageni bruk. Detta kopplassamman
med arbetetkring värdegrundoch säkerhetför att lyfta kunskaper och bidra till att varje
enskildelev utvecklasoch växer för att aktivt kunnapåverkasin livssituationoch bidra till
samhällsutveckling.
En uppdateradrökpolicy har tagits fram under2020.
Fritidspersonalens
kompetensutvecklingsarbete
under2020har haft fokus på arbetsmetoder
och kollegialt lärande/stödsamtdiagnoser/beteende
kunskapkopplattill individensbehov
och förutsättningar.Dennainsatsger elevenen tryggareboendemiljöoch bättrestöd i
vardagen.
Elevhälsanoch Bachmanska(gymnasiesärsko
lan) personalär representerade
tre kvällar i
veckansom boendestödvid fritidsaktiviteter på internatetför att skapaen högre
vuxennärvarooch därmedökad trygghetför eleverna.
Indikator
Utfall av utvärderingav studier
och vistelsegällande
elever/deltagare
som upplevtatt
de har haft möjlighet att påverka
arbetetoch studierna(skala1-7)

2.3.3

Utfall

Målvärde

4

5

Kommentar
Pågåendepandemioch
distansundervisning
påverkarresultatet
läsåret20/21.

Verksamhetens mål: Utbildnings - och folkbildningsverksamheten ger alla en
möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och
bildning utifrån egna förutsättningar

Önskat läge
Verksamhetenerbjuderen verksamhetsom:
1. ger bra och utökadmöjlighet till sysselsättning,att konkurrerapå arbetsmarknaden
och/eller
gå vidare till högreutbildningar,
2. erbjuderelevernaindividuella studieplaneroch elevrådgivare,
3. har tillgång till pedagogiskstödstruktur,
4. ger godakunskapergenomsynergiav teoretiskastudieroch praktisktarbetedär såär
lämpligt och möjligt,
5. har en verksamhetsom lever upp till verksamhetens
och samhälletskrav på digitalisering,
6. har ändamålsenliga
lokaler som uppfyller verksamheternas
krav och behov.
Utgångslägeoch utveckling
Skolanutvecklarverksamhetenför att nå det önskadeläget beskrivetundermedborgarperspektivet
genomatt:
Utbilda eleversom speglaren representationav befolkningen,
Utvecklaroch erbjuderverksamhetsom stödjerindividensbehovav grundläggande
kunskapersamterbjudermotivationsskapande
verksamhet.
arbetarefter regionenshållbarhetspolicyför att främja miljöperspektivet,det socialaoch
ekonomiskaperspektivet.
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i samarbete med huvudmannen Region Sörmland arbeta för ett verksamhetsutbud som även
främjar utvecklingen av regionen som helhet och kärnverksamheternas behov av
kompetensutveckling för att nå målet Sveriges friskaste län 2025.
vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet där personen som tar del av verksamheten,
den arbetsmiljö skolan erbjuder och stödet till kunskapsutveckling står i fokus.

Öknaskolan har under 2019 fortsatt arbetet med att uppnå en hög andel av elever inom
gymnasieskolan som kvalificerar sig för en yrkesexamen och även uppnår högskolebehörighet. Det
är en stor utmaning för skolan eftersom kravet på ökad behörighet i flera ämnen i kombination med
fler elever som har ett ökat behov av stöd börjar utbildningen. Öknaskolans fokus är att ge eleverna
en yrkesutbildning med hög anställningsbarhet efter avslutade studier.
Utgångsläget för Öknaskolans utbildningsnivåer är relativt gott. 2020 var den procentuella andelen
elever som avslutat sina studier med examen 83 %. Den procentuella andelen som avslutat sina
studier med examen inom tre år var 2019, 77,2% vilket är något lägre än 2018 då andelen elever,
var 84 procent. De som inte uppnår ett yrkesexamensbevis saknar oftast godkänt i de
programgemensamma och gymnasiegemensamma kurserna, dvs de saknar godkända betyg endast i
ett fåtal kurser och mycket sällan i några yrkeskurser. Skolan arbetar efter nya rutiner för att fler
elever ska nå examen. Riktade insatser med speciallärare i klasserna som extra pedagog i
exempelvis matematik förväntas ge resultat och hjälpa en än högre andel av eleverna att nå
yrkesexamen.
Skolan har däremot en relativt låg andel med elever som läser in högskolebehörighet. I år var det
glädjande 49 %. Här har skolans arbete med att nå godkända resultat gett positiva effekter.
Utveckling av stöd till elevernas kunskapsinhämtning
Under 2020 har vidareutveckling med fokus på extra stöd och insatser i klassrummet förstärkts
genom att specialläraren har arbetat med fokus på kollegialt stödjande genom att ge stöd för andra
lärare att skapa bättre klassrumsmiljöer och ge andra lärare verktyg att använda under
undervisningen. Speciallärare har även en aktiv och coachande del i det pedagogiska
utvecklingsarbetet på skolan. Läxhjälp finns tillgänglig i skolhuset för att bättre integrera elever i
studiesammanhanget. Detta har gett goda resultat genom att integrera ett socialt sammanhang.
Skolans utjämnande effekt har märkts tydligt i spåren av Coronapandemin och det blir kännbart för
många elever att inte befinna sig och ta del av undervisningen på skolan. För att hjälpa elever som
kommit efter under distansundervisningen ordnades höstterminen 2020 två resursveckor enbart för
att låta elever ta igen rester från olika kurser som uppstått under distansundervisningen. Under den
andra omgången distansundervisning har personalen tillsammans gjort en inventering av hur elever
i behov av stöd kan få hjälp även på distans. Prognosen ser därför betydligt bättre ut under höstens
distansundervisning gällande elevernas måluppfyllelse. Dock bör det tas med i beräkningen den
ökade psykiska ohälsa detta leder till hos många ungdomar och detta arbetas nu med en beredskap
för att ta hand om under 2021.
Bibliotekets aktiviteter har varit att vara mer uppsökande genom minibiblo som aktivt arbetar ute i
verksamheten. Minibiblo lägger fokus på det aktuella innehållet i undervisningen och matchar detta
genom besök och gestaltningar där böckerna och möjligheterna når ut i det praktiska arbetet. Detta
för att skapa ett ökat intresse och tillgänglighet för eleverna. Vi ser ett ökat elevantal som använder
sig av biblioteket på fritiden. Sedan höstterminen 2020 undervisar bibliotekarien i svenska för
årskurs 1 vilket möjliggjort en ännu närmare koppling till biblioteket i det dagliga skolarbetet.
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Simulatorernahar haft som mål att bidra till såvälbättrefärdigheterhoselevernasamttill minskade
koldioxidutsläpp.I arbetetmedden fortsattadigitaliseringhar gymnasiesärskolan
under2020
arbetatvidaremed simulatoreri bland annatkörkortshantering.Digitalisering ingår som ett inslagi
samtligayrkeskurser.
Digitaliseringenhar kommit att bli en centraldel av det dagliga pedagogiskaarbeteti och med de
två övergångartill distansundervisning
som varit nödvändigaunderåretmed koppling till Coronapandemin.Här har frågor som den likvärdiga undervisningenoch skolansutjämnandeeffekt fått
fokus och arbetethar haft en progressionunderåret.Dock finns behovav ytterligare
kompetensutveckling
på områdetför framtidasituationer.
Övergripandefokus för yrkesverksamhet
inom den grönasektorn
Fokusområdenför 2020 har varit:
Framtidensgrönasektor,satsningarfram ti ll och med 2030,framtidenslantbruk,hur serden
grönasektornut om 10 år? resurser,kompetensbehov
inom sektorn,hur rustarvi
morgondagens
arbetskraft?
Hur ser vårt samhälleut 2030?omvärldsbevakning,
demografi,utbildningsnivåer,
hållbarhetsfrågor,klimatförändring,mm.
Verksamhetenhar arbetatvidaremed att höja kompetenseninom denegnaverksamhetenför att
kunnavidareutvecklasoch utbilda arbetskraftmed godakunskaper:
Vidareutvecklingav inriktningarnahäst,djur, trädgård,lantbruksker fortsatt samtny
utbildning naturturismimplementerasunder2021.
Arbetslagsutvecklingoch kompetensutveckling
av personaloch instruktörermedfokus på
utbildningensmål.
Fortsattsamarbeteunderplanperioden,med LRF ungdom,arbetsförmedlingen
samt
länsstyrelsenoch andraaktörerför kartläggaoch skapaförståelseinför kommande
kompetensbehov
inom dengrönasektorn.
Fortsattvidareutvecklingkring det internaarbetetmed rättssäkerheti betyg och bedömning.
Fortsattarbetemedförstelärareoch att dessablir en aktiv och drivandedel i skolans
pedagogiskaarbete.
SörmlandsNaturbrukhar under2020fortsattsamarbetetmed arbetsförmedlingen,
länsstyrelsen,
Lantbrukarnasriksförbund,EkologiskaLantbrukarnasamtNaturbruksskolornas
föreninggällande
arbetskraft,attraktionskraft,utbildning/tillgångtill arbetsmarknaden
inom den grönasektorn.
Genomsamarbetemedolika aktörerhar ävenaktiviteterfokuseratatt väckaintresseför de gröna
näringarnaoch tillhörandeutbildningarmot målgruppennyanländasamtungdomar med
invandrarbakgrund.
Dessaaktiviteterhar genomförtsdigitalt.
Indikator

Utfall

Målvärde

Öknaskolan:Andel eleverinom
gymnasieskolanmed
yrkesexamensbevis

83 %

90 %

Andeleneleverinom gymnasieskolan
medyrkesexamensbevis
var 83%
gällande2020.

Öknaskolan:Andel eleversom
har valt att läsakursersom
bidrar till högskolebehörighet
(åk 3)

59%

35 %

Andeleneleversom har valt att läsa
kursersom bidrar till
högskolebehörighet
var 59% under
2020.

Genomsnittligbetygspoäng
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Indikator

Utfall

Målvärde

Kommentar

Genomsnittligbetygspoängska
inte avvika från riksgenomsnittet
med mer än 5 procent.

13,2

14,5

Öknaskolanavviker i jämförelsemed
riksgenomsnittet.Troligtvis kopplat till
distansstudierunderhelavåren.

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

91,4 %

50 %

Ett positivt resultatgällande2020.

Öknaskolan:Andel eleversom
har slutfört yrkesintroduktion

100 %

100 %

Ett positivt resultatgällande
yrkesintroduktionselever
2020.

2.4 Politikens mål: Region Sörmland har friluftsverksamhet med god tillgänglighet
till natur- och kulturmiljöer för alla
2.4.1

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

Under2020 har verksamhetentillsatt ytterligareen heltidstjänsti reservatetkopplat till
förvaltningsuppdraget.
Detta för att utföra uppdragetsamtatt fortsättapåbörjadenaturvårdsinsatser
inom ramenför LIFE-projektet(EU-projekt), t.ex. rörandeatt medett historiskt perspektivöppna
upp fler kulturbetesmarkeroch fokuserapå våtmarksåtgärdersamthanteraGranbarkborreangrepp.
Med utgångspunktfrån föreskrifternaför naturreservatet
och övrig regleringhar en reviderad
skötselplanutarbetasav länsstyrelsen,för områdetunderåret.Den fattadesbeslutom under2020.I
dagslägethar den överklagatsoch inväntarunder2021 regeringensbeslut.
Verksamhetenfortsätteratt tillsyna kanotleder:
KanotledenNyköpingsån,95 km, (Ändebol-Katrineholm-Nyköping).
KanotledenÅker-Vagnhärad,40 km (Åker-Vagnhärad).
RegionSörmlandär huvudmanför dessakanotlederoch det innebäratt tillsyn och rapporteringsker
till kommunersomansvararför att genomföraunderhåll.Tillsyn sker vid två tillfällen per år. Längs
kanotledernahar rastplatseroch iläggningsplatseriordningställtsför allmänheten.
Vandringslederi naturreservatet
sker i samarbetemedSörmlandsleden
som har etappansvariga
för
ca 40 km led genomreservatet.Övriga leder förvaltasoch underhållsav verksamhetenför att
säkerställagod tillgänglighetför allmänheten.Naturreservatetsamtövriga kanotlederhar upplevt
ett högt besökstrycktroligtvis kopplattill pandemitider.Det har underåret lett till ett ökat behovav
tillsyn och underhåll.Dessaresurserger allmänhetengod tillgång till naturoch kringservicevid
derasbesök.
Samarbetetmed Stendörrensnaturreservatsom påbörjadesunder2019 har under2020 tagit ett
uppehåll.Dettatog form i gemensamma
aktivitetsdagarunderskollov och gemensam
marknadsföring.Syftet är att fortsattatt nå vår yngremålgruppmedolika naturupplevelserkopplat
till pedagogik.Dettapå sikt skaparen ökadmiljömedvetenhet.Implementeringav dennya
inriktningennaturturismunder2021förväntasleda till utökademöjlighetertill nyttjandeav Nynäs
som besöksmålmed naturreservatets
möjligheteroch resurser.Vi sätterfokus på 2021då vi firar
friluftslivets år. Detta i ett samarbetemedSörmlandsMuseumoch Länsstyrelseni en gemensam
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utställning om Östersjön och dess hälsa.
Byggnadsminnesförklaringen är genomförd dec 2020 och nu inväntar vi en period gällande
överklagan. Verksamheten ser positivt på detta då det innebär andra möjligheter till
byggnadsvårdsplanering och bidragsansökningar för att på ett hållbart sätt fortsätta med långsiktiga
underhållsplaner samt ökad kunskap och kompetens gällande inomhusmiljöer i kultur byggnader.
Fastigheter och underhåll redovisas i separat bilaga.

2.5 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering
2.5.1

Verksamhetens mål: Staben stödjer verksamheternas arbete att säkerställa att
arbetssätt, utbud och innehåll tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna

Verksamheten 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.
Verksamheten fortsätter arbetet med att uppmuntra och ta tillvara den blandning av kompetenser,
egenskaper, erfarenheter och kvaliteter som varje människa har. Ingen blir diskriminerad eller
trakasserad utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Skolan arbetar aktivt och medvetet med att påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt
samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
Skolans mål är att varje elev:







kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
respekterar andra människors egenvärde och integritet,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar
till att hjälpa människor,
kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor,
kultur, språk, religion och historia,
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också
med deras bästa för ögonen, och
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Alla som arbetar i skolan ska:





medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen,
i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt
land,
aktivt främja likabehandling av individer och grupper,
uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra
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alla former av diskriminering,trakasserieroch kränkandebehandling,
visa respektför denenskildaelevenoch ha ett demokratisktförhållningssätt,och
i skolansarbetemed normer och värdenuppmärksamma
de möjligheteroch risker somden
ökandedigitaliseringenmedför.
Lärarenska:
klargöradet svenskasamhälletsgrundläggandedemokratiskavärdenoch de mänskliga
rättigheternasamtmed elevernadiskuterakonflikter som kan uppstå mellan dessavärden
och rättigheteroch faktiska händelser,
öppetredovisaoch tillsammansmed elevernaanalyseraolika värderingar,uppfattningaroch
problemställningarsamtkonsekvenserna
av dessa,
klargöraskolansnormeroch regleroch hur dessaär en grundför arbetet,och
tillsammansmed elevernadiskuteraoch utvecklareglerför arbetetoch samvaroni gruppen.
Verksamhetenbedrivsmed en medvetenhetom vilka sårbaragrupperdet finns i befolkningensamt
arbetarför att motverkadiskrimineringoch kränkandebehandlingutifrån kön, könsöverskridande
identiteteller uttryck, etnicitet,religion eller annantrosuppfattning,funktionsnedsättning,
sexuell
läggningeller ålder.Kompetensutvecklinghar skettför all personalpå dettaområdeunder2020och
f örväntasge effekterute i det dagligaarbetetmed implementeringav värdegrunden.
Indikator
Utfall av utvärderingav studier
och vistelseav elever/deltagare
som uppleveren jämlik, icke
diskriminerande,normmedveten
och inkluderandeverksamhet
(skala1-7)

Utfall

Målvärde

4

5

Kommentar
Ett systematisktvärdegrundsarbete
pågårlångsiktigtinom skolans
systematiskakvalitetsarbetet.Under
läsåret20/21 ligger fokus på
normmedvetenhet
och inkludering.

2.6 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
2.6.1

Verksamhetens mål: Verksamheten har ambitionen att tillämpa ett cirkulärt
förhållningssätt till produktion och konsumtion och gör medvetna val som stödjer
hållbarhet

Verksamhetenarbetarfortsatt för att minskaklimatpåverkani fastigheter,drift och verksamhet.
Arbetetunder2020har fokuseratspå att ersättafossila drivmedelmed klimatneutralaalternativ
samtomställningav fordonspark.Verksamhetengör aktiva bränslevalsamtavroparfordon som
drivs medfossilfria drivmedel,ersätterbilresormed digitala mötenoch cykel där såär möjligt.
Energieffektiviseringsåtgärder
genomförsoch verksamhetenarbetarför att reducerautsläpp.
Pågåendepandemihar visat att utvecklingstaktenkring digitaliseringhar varit snabboch
kompetensinhämtninghar sketti sammatakt.
Verksamhetenarbetarför att nå hållbaraarbetssätt,produktionsmetoder
samtuppvärmningssätt
för
byggnader.Nynässlottsinomhusklimathar fortsattett behovatt utredasför att underkommandeår
hitta en klimatsmartlösning för underhållsvärmesamtmöjlighetenatt bibehållainventariernavid
gott skick.
Samarbetetmellan restaurangerna
inom SörmlandsNaturbruk,Åsa Folkhögskolaoch Sörmlands
museumhar fortsattunder2020.Leveranserav grönsakertill museetfastställdesundersenaredelen
av sommaren.
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Hållbarhetsprogrammet
2019-2023 har i samarbetemedmiljö och klimat tagit ett nytt avstamp
under2020.Aktiviteter som genomförsenligt handlingsplanär:
Arbetemed kolsänkningoch hållbaraarbets- och brukningsmetoderför att minska
klimatpåverkan.
Fortsattutvecklingav lantbruket,skogsbruketoch trädgårdinom verksamheten,arbetemed
bibehållencertifiering inom jord och skog.
Fortsattutvecklingav projektet"Blå infrastruktur"för att säkerställaen långsiktigoch
hållbar framtidaförvaltning av reservatet.Fokusligger på våtmarksåtgärder.Detta för att
bibehållavatteni landskapet.
FortsattaGranbarkborreåtgärdernu och framåt.Målet är att öka andelen% lövskog för att
skapaen blandskogmed ökadbiologisk mångfald.
Påbörjadutredningkring förutsättningarnaför regionenatt köpain livsmedelproducerade
inom regionensnaturbruksamtta fram en handlingsplanför fortsattarbete.Dettainkluderar
återtagav kött (nöt, vilt) samtgrönsaker.
Indikator
Andel livsmedelsom är
ekologisktproduceradeför
Kultur & Utbildning
Andel egenproducerade
livsmedeli verksamheternas
kök

Utfall

Målvärde

Kommentar

65,14%

60 %

Andelenlivsmedelsinköphar markant
påverkatsav pågåendepandemi.
Preliminärasiffror 2020.

20 %

10 %

Pågåendepandemipåverkarantalet
eleverpå platspå skolan.Preliminära
siffror

2.7 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
2.7.1

Verksamhetens mål: Verksamheten har en organisation och ett arbetssätt som
främjar digital utveckling

SörmlandNaturbrukarbetarmedfortsattvidareutvecklinggällandeutbyggnadav fiber inom Nynäs
områdeti samarbetemedövriga RegionSörmlandgällandefinansiering.Fortsatt
implementering/anpassning
av våra IT -komponentertill dennya dataskyddsförordningen.
Verksamhetenarbetarvidaremed att kartläggaframtidaanpassningar
gällandeövergångentill
RegionSörmland.Vidareutvecklingav marknadsföring/sociala
medierkopplat till attraktionskraft
för dengrönanäringen.Kartläggningav framtida behov inom utbildningenkopplattill
digitaliseringskrav.Under2020 har verksamhetentillsammansmed övriga verksamhetersettöver
behovetav ett gemensamtbokningssystemsamtsettöver kassasystemet
PLUTO och möjligheten
kring integrationmed Raindance,detta för att minskaarbetsmomentoch dubbelhanteringinom
verksamheten.
Verksamhetenhar anpassatsig i snabbtakt gällandedigitalutvecklingpå grund av pandemin.En
positiv utvecklinggällandehelaverksamheten.
En frågeställningkring implementeringav swish förväntasverkställasunder2021.Dettaskulle
underlättaför besökarnapå Nynäs.
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2.8 Politikens mål: Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl
planerad verksamhet
2.8.1

Verksamhetens mål: Staben stödjer Kultur & Utbildnings verksamheter för en
effektiv och väl planerad verksamhet

Styrning
Verksamheten arbetar enligt den regionsgemensamma styrmodellen.
Sörmlands Naturbruk arbetar fortlöpande med utveckling av verksamhetsinnehåll samt med
organisation, rutiner och processer för planering, uppföljning och utvärdering, för att säkerställa
kvalitet, kompetens och utveckling av verksamhetens innehåll.
Organisation
Organisationsförändringen har fortsatt att genomföras under 2020 och får positiva effekter som:




Tydligare ansvarsroller och uppdrag.
Tydligare kommunikationskanaler, vilket bidrar till en ökad effektivitet.
Ökad nyttjandegrad av gemensamma resurser genom att utbildningen agerar som paraply för
produktionen som svarar upp till verksamhetens gemensamma mål.
Gymnasie- och gymnasiesärskola


Arbeta för att samtliga elever på naturbruksprogrammet går ut med yrkesexamen och en god
andel av dessa med grundläggande högskolebehörighet.
 Driva utvecklingen av yrkesintroduktion vidare och förfina och förbättra dess koncept.
Skapa ett tydligare program med kurser som alla elever deltar i på yrkesintroduktion, detta
för att öka anställningsbarheten efter avslutade studier samt ge synergieffekter i
undervisning tillsammans med elever på naturbruksprogrammet.
 Elevhälsan får fortsatt handledning med fokus på arbetsätt och kollegialt lärande. Översyn
och dokumentation av riktlinjer och ansvarsfrågor för arbetet inom elevhälsan.
 Förtydligande av roller, ansvarsfördelning och mandat gällande verksamhetschef, rektor,
utbildningsledare samt arbetslagsledare. Under 2020 har befattningsbeskrivningar för
samtliga medarbetare färdigställts vilket leder till en ökad tydlighet i
kommunikationsvägarna. Personalansvaret har under 2020 koncentrerats till
verksamhetschef och rektor för en än tydligare fördelning av arbetet.
Yrkeshögskola, uppdragsutbildningar


Under 2020 har ett intensivt arbete gjorts för att ansöka om att få anordna YH-utbildning
inom trädgårdsområdet, detta i samarbetet med Campus Nyköping. Svar på denna ansökan
erhålls i januari 2021. Parallellt med detta utreds möjligheterna till att anordna
vuxenutbildning, möjligheten att erbjuda yrkespaket på gymnasienivå till nyanlända
ungdomar samt kartläggning av möjliga samarbeten med andra skolor.
 Vidareutveckla möjligheterna kring utbildning/integration inom den gröna sektorn med
fokus på yrkeskompetensbedömning samt fortbildning.
Internat och service



Kompetensutveckling av personal gällande ökat behov kring diagnoser kopplat till
individens förutsättningar. Ett arbete har också påbörjats kring medarbetarskap och
personlig utveckling på enheten.
Nya arbetssätt och rutiner gällande fritidsaktiviteter kopplat till utbildningsverksamhet för
att knyta ihop elevernas skoldag med fritid och därigenom skapa en helhet för eleverna.
Rektor har varit chef för internatet från 2019.
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Kartlägger möjligheter till ökat sommarutbud på Ökna genom lägerverksamhet,
kursverksamhet mm.
 Kartlägga ökat sommarutbud med fokus på integration samt möjliga samarbeten med
länsstyrelsen och Stendörren.
Nynäs publika verksamhet och Nynäs naturreservat


Förstudie gällande mathantverk, från jord till bord åter till jord, samarbete med Sörmlands
museum 2018-2021.
 Fortsatt samarbete med Sörmlands Museum och Scenkonst Sörmland med utbudet på
Nynäs.
 Fortsatt utveckling av projektet "Blå infrastruktur" gällande krisberedskap för att motverka
negativa konsekvenser vid extrema väderhändelser.
 Fokus på skog och våtmarksåtgärder 2020, kopplat till de LIFE Coast benefit åtgärder som
utförs inom reservatet fram till och med 2019.
 Fortsatt arbete med handlingsplaner kopplade till den strategiska utvecklingen inom Nynäs
Naturreservat.
 Fortsatt arbete med implementering av skötselplan och framtida arbete med länsstyrelsen.
 Fortsatt arbete med projektet "allemansrätt för alla" vid Gisesjön, fokus på
tillgänglighetsanpassning.
Förvaltning av jord och skog



Mathantverk samarbete med Sörmlands museum.
Fortsatt arbete med regionens restauranger och möjligheten att kunna servera
egenproducerat kött från Nynäs. Detta kopplat till handlingsplanen inom
hållbarhetsprogrammet.
 Fortsatt förvaltning av åtgärder kopplade till LIFE Coast benefit aktiviteter
 Fortsatt arbete med naturvårdande åtgärder gällande betesdjur nöt/får genom LIFE projektet.
 Ny skötselplan färdigställs under 2020. Beräknad giltighet fram till och med 2030.
 Fortsatt arbete med klusterutveckling genom Agro Sörmland i samarbete med länsstyrelsen
och andra aktörer.
Fastighetsförvaltning





Fortsatt långsiktigt underhåll 2020. Under 2018 påbörjades det långsiktiga strategiska
underhållsarbetet för alla fastigheter i samarbete med FM enheten och Sörmlands Museum
(kulturbyggnader) och länsstyrelsen och National museet. Grunden till detta arbete ligger i
de planer som formades under 2016.
Under 2020 kommer hyrorna för permanentboende hyresgäster att justeras i samarbete med
FM-enheten. Den framtida planen är att under 2021 justera hyror för fritidsboende
hyresgäster.
Fortsatt strategisk planering från och med 2020 - 2023 gällande fastigheter kopplade till
kulturarvsuppdrag och framtida behov av underhåll för att säkerställa uppdraget att förvalta
Nynäs egendom genom:
o bevarandeplan Nynäs slott och byggnader samt kulturmiljöer inom naturreservatet
o kartläggning åtgärder inomhusklimat Nynäs slott
o underhållsplan Nynäs slott och byggnader
o underhålls- och utbytesplaner gällande inventarier
o Se separat bilaga gällande fastigheter och fastighetsförvaltning
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Utveckling av rutiner och processer i verksamheten
 Vidareutveckling av kommunikationsprocesser skapar en möjlighet för chefer att bygga in
tid för reflektion, och strategisk planering genom handledning och ledarskapsutbildning för
enhetschefer.
 Ytterligare vidareutveckling av social media samt marknadsföring Nynäs och Ökna. Arbetet
med en tydligt fokus på sociala medier för Öknaskolan har gett resultat och är idag
välbesökta kanaler och en mycket viktig källa för rekrytering av elever.
 Fortsatt kartläggning och dokumentation av huvudprocesser inom verksamheten. Detta
bidrar till en ökad tydlighet och målkvalitet.
Extern kommunikation/marknadsföring


Vidareutveckling av en gemensam marknadsföring gällande alla Naturbruksgymnasium,
Naturbruksskolornas förening står som avsändare för att skapa attraktionskraft för ungdomar
som ska välja gymnasieutbildning.
 Vidareutveckling av social media samt marknadsföring, Nynäs och Ökna. Öknaskolan har
under 2020 uppdaterat sin hemsida.
 Ny hemsida gällande Nynäs beräknas implementeras under 2021.
 Medverkan vid Folk och Kultur 2020.
 Fortsatt kompetensutveckling gällande omvärldsbevakning och framtiden samt planering
inför hur morgondagens behov av arbetskraft ser ut.
IT/telefoni


Vidareutveckling av fiber till byggnader inom Nynäs egendom, slottsområdet, driften och
övriga lokaler.
 Utbyggnad av tjänster på Ökna och Nynäs, gästnät. Kartläggning av framtida IT behov
kopplat till utbildningen, strategisk plan för 2019-2021 arbetas fram. Ökade krav på
digitalisering har uppstått i pandemins spår. Detta har dels lett till en ökad kunskap hos
samtliga medarbetare men också väckt behov av en mer komplett IT-lösning för framtida
liknande situationer.
Säkerhet


Arbetet med Hot, våld och säkerhet (personsäkerhet) fortskrider under 2020 med förankring
hos personalen och elever genom vårt MABS arbete. Personalen har kompetensutvecklats
genom mångahanda utbildningar under 2020 kopplat till området.
 Planering och kartläggning gällande möjligheten till lockdown av skolan har genomförts
under 2020. Skolhuset har idag möjligheten till detta vid en hotbild. Under 2021 genomförs
även denna anpassning till maskinhallen, under renoveringstiden.
 Under 2020 har verksamheten i samarbete med säkerhetsenheten uppdaterat handlingsplaner
och rutiner kopplat till personsäkerhet.
 Kartlägger brandsäkerhet, plan för inventarier vid Nynäs slott i samarbete med National
museet.
Verksamhetslokaler




Ett större projekt rörande renovering av maskinhallen på Öknaskolan väntas ta sin början i
maj 2021. Detta medför behov av extra undervisningslokaler under den tid renoveringen
pågår. Detta genomförs i samarbetet med fastighetsförvaltningen regionalt.
Behovsanalys genomförs på Ökna egendom kopplat till framtidens behov inom/med fokus
på utbildningens behov 20/21.
Kartläggning av verksamhetslokaler och framtida behov from 2019 och framåt.
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 Kartläggning av nyttjandegrad av lokaler på Öknaskolan kopplat till framtida behov.
 Genomföra en genomgång av lättavhjälpta hinder rörande lokaler mm.
Dokumenthantering
Verksamheten ser över det nuvarande dokumenthanteringssystemet, lokalt används Centuri, och
kartlägger möjligheterna kring en eventuell framtida central dokumenthantering där möjligt.
Personal
Verksamheten har under 2020 tagit hänsyn till det anställningsstopp gällande administratörer inom
Region Sörmland. Verksamheten har haft en administratör som sökt anställning på staben för Kultur
och utbildning och har då behövt anställa en ny administratör för kärnverksamheten. Tillsättning av
denna tjänst genomfördes under augusti månad inom befintlig ekonomisk ram. Ingen reducering av
tjänster kopplade till administration har kunnat genomföras under året 2020.
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3 Resursperspektivet
3.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare
3.1.1

Verksamhetens mål: Verksamheten ska präglas av ett engagerat ledar- och
medarbetarskap

Verksamheten fortsätter arbetet med tydligt och inkluderande ledarskap/medarbetarskap som skapar
engagemang och vidgar vyer så att alla medarbetare tar ett eget ansvar för att vidareutveckla
verksamheten.



Skapa tydligt ledarskap genom komptensutveckling för chefer.
Skapa inkludering genom kompetensutveckling för samtlig personal gällande övergripande
mål och helhetsperspektiv. Detta genomförs via måndagsmöten samt schemalagda insatser
under fredageftermiddagar.
 Skapa engagemang genom att känna sig delaktig och förstå sin del i helheten genom tydliga
målsättningar samt uppföljning och utvärdering. Under 2019 har fortsatta satsningar på att
varje enhet ska genomföra en tydligare uppföljning och utvärdering av mål. Alla
medarbetare tar ansvar för att utveckla verksamheten genom tydliga mål och aktiviteter.
Under 2020har varje enhetschef arbetat med att tydliggöra och följa upp mål. Utvärderingar leder
till nya mål och aktiviteter för perioden 2020-2021.
Utvecklat ledarskap
Under 2019 har fokus varit på kompetensutveckling för enhetschefer inom ledarskapsutveckling.
Verksamheten fokuserar på:
 arbetssätt som skapar ett tydligt och inkluderande ledarskap/medarbetarskap
 metoder som skapar inspiration och engagemang hos våra ledare
 arbetssätt som skapar hållbara chefer och hållbara medarbetare
Utvecklat medarbetarskap
De olika enheterna arbetar under 2020 vidare med fokus på ökat engagemang, delaktighet och mål
kvalitet genom:
 Medarbetarenkäten
 Värdegrundsarbetet inom verksamheten
Identifiera arbetssätt som skapar förutsättningar för att medarbetarna tar ansvar för att
vidareutveckla verksamheten
Vi arbetar med att skapa förståelse för den egna rollen i helheten, möjlighet att påverka och ha
inflytande, ha ett väl fungerande samråd samt vidareutveckling av arbetet med värdegrunden.
Värdegrundsarbetet är av yttersta vikt för att verksamheten ska lyckas med arbetet gällande rådande
kultur på skolan och i samhället i övrigt.
Verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter
Verksamheten fortsätter sitt systematiska arbete med ständiga förbättringar gällande arbetsmiljö ur
alla dess aspekter. Vi arbetar vidare med fokus på att främja och förebygga samt att återskapa en
god och trygg arbetsmiljö. Under 2019 har vi lagt fokus på värdegrundsarbetet i vardagen samt
fortsatt uppföljning av korttidsfrånvaro kopplat till förebyggande insatser.
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Fysisk arbetsmiljö
Under 2020 antogs en aktivitetsplan för att ytterligare förstärka vårt integrerade miljö, arbetsmiljö
och brand (MAB) arbete kopplat med säkerhet (MABS). Detta innebär ett tydligare ansvarsområde
tillsammans med vidare kompetensutveckling för enhetschefer. Målet är att få en tydligare röd tråd
genom alla enheter. Det har även inneburit kompetensutvecklande aktiviteter riktad mot all personal
i organisationen.
Uppgradering av Centuri (SNB- dokument hanteringssystem) för att skapa tillgänglighet,
delaktighet, kunskap om verksamheten. Ett förtydligande kring enhetschefernas ansvar.
Verksamheten arbetar med att utveckla IT miljöerna för personal med ett påbörjat projekt för lärare
och instruktörer med övergång från fasta datorer till bärbara datorer. Ett steg i digitaliseringen och
nya krav gällande verksamheten.
Psykosocial arbetsmiljö
Värdegrundsarbetet fortskred under 2020 med tydliga mål och aktiviteter kopplat till verksamhetens
behov. Fokus ligger på kommunikation, rutiner, policys vid konflikthantering och
diskriminering/mobbing/trakasserier och kränkande behandling. Detta i ett förebyggande syfte samt
att skapa en trygg miljö där elever och personal känner att de kan rapportera eventuella situationer.
Förebyggande arbete inom hot, våld och säkerhet, detta arbete integreras med nuvarande MABS
arbete.
Arbetet med medarbetarenkäten och resultats återkoppling vidareutvecklas inom verksamheten.
Resultaten från medarbetarenkäten kopplas ihop med värdegrundsarbetet med tydliga mål och
aktiviteter kopplat till verksamhetens behov som gemensamt bidrar till en övergripande
handlingsplan som följs upp under året.
Verksamheten vidareutvecklar det systematiska arbetet med rehabilitering, friskvårdsinsatser
kopplat till det centrala utbudet/resurser. Under 2020 fortsätter verksamheten att inspirera till hälsa
genom en förbättrat nyttjande av centrala resurser. Personal inom dessa områden bjuds in till
arbetsplatsträffar och personalkonferenser för att informera personal kring utbud och möjligheter.
Under 2020 har dessa aktiviteter genomförts digitalt.
Formulerade kompetenskrav för lika roller/funktioner
Under 2020 fastställdes befattnings/funktionsbeskrivningar för alla funktioner i samband med
omorganisationen. Uppdatering kring kompetenskrav har skett löpande under 2019. Ett omfattande
arbete med kartläggning av kompetenser hos personalen har gjorts. Då framför allt skolan nationellt
står inför stora utmaningar kring rekrytering av behörig kompetens bör det även ses över
möjligheter att internutbilda befintlig personal för att säkra upp framtida kompetensförsörjning.
Mall/struktur för individuell kompetensutvecklingsplanering
Med individuell kompetensutvecklingsplan menar vi:




Den har sin utgångspunkt i verksamhetens behov.
Den beskriver ett nuläge för den anställde.
Den innehåller vilka utbildnings-/utvecklingsområden som är aktuella för den anställde. Det
kan exempelvis röra sig om introduktionsprogram, verksamhetsspecifik utbildning,
utveckling av social kompetens mm.
 Den innehåller en plan för hur och när kompetensutvecklingen ska genomföras.
Den innehåller formerna för uppföljning.
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Framtagnakompetensutvecklingsplaner
för alla medarbetare
Det finns kompetensutvecklingsplaner
för samtligamedarbetareinom de olika
verksamhetsområdena.
Under 2020 arbetadeverksamhetenvidare med det systematiskaarbetetgällandemedarbetare,
egen
utvecklingoch kompetensbehovmedfokus på verksamhetens
behov.Någrakompetensområden
som har identifieratsoch är i fokus underåret är:
handledningtill personal som arbetarnäraelevermed psykiskohälsa,behovav att som
personalarbetamed gränssättningoch tydliga ansvarsområden.
fritidspersonalenskompetensutvecklingsarbete
med fokus på diagnoser/beteende
kunskap
kopplat till individensbehovoch förutsättningarsamtkompetensutveckling
kring
medarbetarskapet.
fortsattarbetemedfokus på hot, våld och säkerhetinom utbildningssektornkopplattill
övrig verksamhet.
fokus på implementeringav rutinenför krisstöd.
samordnare/arbetslag/lärare
och instruktörerutveckling/kompetensutveckling
med fokus på
ledarskapoch ledakollegor utanatt ha personalansvar.
värdegrundsarbete,
fokus på bemötande,gränssättningar
och konsekvenser.
Indikator

Utfall

Målvärde

Andelenchefer/ledaresom har
en individuell
kompetensutvecklingsplan
för
chefs-/ledarrollen.

100 %

100 %

Samtligahar en
kompetensutvecklingsplan.

Andelenmedarbetaresom
utifrån verksamhetens
behovhar
en individuell
kompetensutvecklingsplan.

95 %

100 %

Vissaorganisationsjusteringar
pågår
inom SörmlandsNaturbruk.
Kompetensutvecklingsplaner
sesöver i
sambandmeddessa.

6,21 %

Max 5 %

Pandeminseffektersynliga under
marsmånadsamten förändring
gällandeåterkomsttill arbete/studier
underaugustimånad.

Sjukfrånvarotidi relationtill
ordinariearbetstid

Kommentar

3.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
3.2.1

Verksamhetens mål: Verksamheten arbetar för att behålla en stabil och långsiktig
ekonomisk utveckling.

Verksamhetenarbetarför att skapaen l ångsiktigthållbar ekonomiskutveckling.Under 2020har vi
arbetatmed att:
Öka antaletelevertill vårautbildningarsamtbibehållaett årligt intag på 80 elever.
Arbetaför att varaen attraktiv skolaav högstakvalitet, genomatt utbilda kompetent
arbetskraft inom den grönasektorn
Arbetavidare medfokus på att mötaelevernadär de befinnersig gällandemarknadsföring.
Under2020 har det kunnatskönjasen förändringi ungdomarsvägartill att göra
gymnasieval.I och med en starkt ökadnärvaropå socialamedierhar vi idag dettasom en av
de viktigasterekryteringskanalerna
för nya elever.
Effektiviseravår verksamhetgenomen bättreresursfördelningoch hållbartnyttjande.
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Arbetaför att öka attraktionsvärdetav Nynässlott och kringliggandenaturreserva
t.
Arbetaför att öka förståelsenför SörmlandsNaturbruksom regiongemensam
framtida
resursgällandefolkhälsa,regionalutveckling,arbetskraftoch livsmedelsförsörjningsamt
ökad besöksnäring.
Utmaningarunderåret2020 har varit:
Pandeminoch olika former av distansundervisning,
svårtatt sehur dettaåretkommeratt påverka
elevernaoch derasstudieresultatpå lång sikt. Ekonominpåverkasav pandeminpå olika sätt,ökad
lokalvårdoch bemanning,förloradeintäkter gällnadeinternatoch aktiviteterkoppladetill Nynäs.
Ökadsjukfrånvaroi börjanav pandemin.
Fortsattaeffekterav Granbarkborreangrepp
i skogarnapå Öknaskolanoch storaytor av angrepp
inom Nynäsnaturreservat.
Det som har varit mycketpositivt och utvecklandeunderåret är;
Effektenav pandeminsom har skapaten snabbdigital utvecklingbland elever,personaloch
besökare.
Ett ökat antal besökareute i reservatetkopplat till utomhusaktiviteter.
Byggnadsminnesförklaringen
genomförd.
Besluttagetkring revideradskötselplan
Miljödomstolenstillstånd att anläggavåtmarkvid Litselby.

Indikator
Öknaskolan,totalt antal elever

Utfall

Målvärde

73 st

80 st

Sörmlands Naturbruk, Verksamhetsberättelse 2020

Kommentar
Antalet eleversomantogsaugusti2020
var 73. 8 st lägre än planerat.

28(34)

4 Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Patient- Trafikant
o andra avg

47tkr

222tkr

-175tkr

222tkr

103tkr

-119tkr

Försäljning inom
reg verksamh.

58 069tkr

59 194tkr

-1 125tkr

59 194tkr

57 860tkr

-1 334tkr

Erhållen intern
uppdragsers

14 427tkr

14 310tkr

117tkr

14 310tkr

14 310tkr

0tkr

Övriga intäkter

23 634tkr

23 300tkr

334tkr

23 300tkr

23 070tkr

-230tkr

Verksamhetens
intäkter

96 178tkr

97 025tkr

-847tkr

97 025tkr

95 343tkr

-1 682tkr

Personalkostnader

-55 404tkr

-53 532tkr

-1 872tkr

-53 532tkr

-54 316tkr

-784tkr

Köpt verksamhet

-1 087tkr

-481tkr

-606tkr

-481tkr

-1 300tkr

-819tkr

-3tkr

0tkr

-3tkr

0tkr

0tkr

0tkr

Lokalkostnader

-21 328tkr

-20 209tkr

-1 119tkr

-20 209tkr

-20 283tkr

-74tkr

Övriga kostnader

-18 580tkr

-18 827tkr

247tkr

-18 827tkr

-19 616tkr

-789tkr

-3 602tkr

-3 694tkr

92tkr

-3 694tkr

-3 710tkr

-16tkr

Verksamhetens
kostnader

-100
004tkr

-96 743tkr

-3 261tkr

-96 743tkr

-99 226tkr

-2 483tkr

Verksamhetens
nettokostnader

-3 826tkr

282tkr

-4 108tkr

282tkr

-3 883tkr

-4 165tkr

Finansiella
intäkter

188

50

138

50

50

0

Finansiella
kostnader

-318tkr

-332tkr

14tkr

-332tkr

-327tkr

5tkr

-3 956tkr

0tkr

-3 956tkr

0tkr

-4 160tkr

-4 160tkr

Tkr

Läkemedel

Avskrivningar

Årets resultat

Ack utfall
fg år

Sörmlands naturbruk redovisar ett underskott på knappt 4 miljoner kronor. Coronapandemin har till
stor del bidragit till verksamhetens ekonomiska underskott. Pandemin har tvingat verksamheten till
att stänga stora delar av internatverksamheten. Enbart internatet för särskolan har kunnat bedrivas
som vanligt. Detta har inneburit ett intäktsbortfall på nästan två miljoner kronor. Pandemin har även
inneburit ökade kostnader för städning, inköp av städ- och hygienartiklar och personal som har
tillsett att trängsel inte uppstår. Vandrarhemmet, restaurangen och konferensverksamheten har haft
lägre intäkter än budgeterat. Ett lägre elevantal än budgeterat, med lägre intäkter som konsekvens,
bidrar också till underskottet.
Underskottet har till viss del vägts upp av lägre kostnader för livsmedel och resor samt lägre
avskrivningar än budgeterat.
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5 Uppföljning handlingsplan
5.1 Medborgarperspektivet
Handlingsplan
Valborg på Nynäs

start - och
slutdatum

Ansvarig

2019-10-16
2021-05-01

Lotta LindbergThompson

start - och
slutdatum

Ansvarig

Planeringeninför våren2021pågårenligt plan.

5.2 Verksamhetsperspektivet
Handlingsplan
Samverka med respektive hemkommun och näringslivet.

2012-01-01
2021-07-01

Ingvar Ryd

2016-01-01
2021-07-01

Lotta LindbergThompson

2016-01-01
2020-12-01

Lotta LindbergThompson

start - och
slutdatum

Ansvarig

2014-01-01
2021-07-01

Lotta LindbergThompson

Arbetetpågårenligt plan.

Återkommande värdegrundsaktiviteter och aktivt tydliggör
skolansvärdegrund samt demokratiska undervisningsformer
Arbetetpågårenligt plan.

Medverka i arbetet att ta fram skötsel plan för Nynäs
naturreservat tillsammans med Länsstyrelsen
Revideradskötselplanframtagenoch beslutad5 oktober2020.Just
nu pågåren överklagansprocess.Beräknasvaraklar under2021.

5.3 Resursperspektivet
Handlingsplan
Utveckla rutiner för att söka externa bidrag.
Arbetetpågårenligt plan.
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6 Fakta - Statistik
6.1 Utbildning
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal elevveckor på
Öknaskolan

8 815 st

9 099 st

9 446 st

9 724 st

9 575 st

Antal elevveckor på
Öknaskolan,
naturbruksprogramme
t

8 408 st

8 695 st

8 956 st

7 697 st

7 463 st

Antal elevveckor på
Öknaskolan, särskolan

370 st

404 st

490 st

553 st

528 st

Andel elever med
godkänt slutbetyg,
naturbruksprogramme
t

90 %

82 %

85 %

77,2 %

83 %

Andel elever med
godkänt slutbetyg, med
grundläggande
högskolebehörighet

41 %

44 %

33 %

50 %

49 %

6.2 Friluftsverksamhet
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Bostäder, antal uthyrda

64 st

63 st

62 st

67 st

62 st

Bostäder,
uthyrningsgrad

98 %

100 %

98 %

100 %

100 %

Båtplatser, antal
uthyrda

96 st

111 st

92 st

105 st

92 st

Båtplatser,
uthyrningsgrad

63%

76%

95%

81%

85%

Båtar och kanoter,
antal uthyrda
(tillfällen)

65 st

50 st

35 st

64 st

42 st

Antal gästnätter,
Bränneriet

2 175 st

1 751 st

1 383 st

2 289 st

1 734 st

Antal gästnätter,
Sandviks camping

1 439 st

1 656 st

1 095 st

1 127 st

2 361 st

Antal besökare, totalt
gårdsområden

36 983 st

43 200 st

59 290 st

77 022 st

38 626 st

Antal besökare, Nynäs
slott

4 792 st

6 050 st

2 506 st

3 981 st

315 st

Antal besökare,
Evenemang Nynäs

9 792 st

3 833 st

26 850 st

29 512 st

1 068 st

Antal besökare,
Långmaren

1 120 st

2 419 st

2 500 st

1 593 st

1 000 st
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Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal fordon,
fordonsräknare
besöksparkering nord

16 567 st

21 900 st

21 106 st

17 014 st

12 178 st

Antal fordon,
fordonsräknare
besöksparkering syd

20 416 st

21 300 st

11 334 st

19 816 st

14 604 st

Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel extern
finansiering,
Öknaskolan

93 %

95 %

97 %

99 %

95 %

arrangemang och
ströbesökare

6.3 Utbildning

6.4 Friluftsverksamhet
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel extern
finansiering

41 %

44 %

50 %

53 %

50 %

Antal bostäder

65 st

63 st

63 st

67 st

62 st

Antal båtplatser

153 st

146 st

128 st

151 st

143 st

Antal campingnätter

1 439 st

1 656 st

1 095 st

1 527 st

2 361 st
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Bilaga1.
Rapportering 2020

Investeringsspecifikation

Förvaltning:

Period:

Kultur & Utbildning Sörmland
Sörmlands naturbruk
(tkr)

Årsbokslut
Helår
Utfall
2019

INVESTERINGAR
Markanläggningar
IT
Övriga maskiner och inventarier
SUMMA INVESTERINGAR
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR

Budget
2020

Utfall
2020

0
251
2 852
3 103

200
600
2 600
3 400

0
813
2 435
3 248

92

0

378

SUMMA UTRANGERING

0

0

0

SUMMA NYLEASING

0

0

0
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Bokslut 2020

Bilaga 2
Förmögenhetsskada, arbetsskada
och tillbud

Period

Verksamhetsområde/verksamhet:

Sörmlands Naturbruk
Skadans art

Bokslut
Antal händelser
Förmögenhetsskada
(regionens
egendom)

Summa
arbetsskador

Tillbud

1
3

1
4

3
2

3

3

2

3
1
1

3
1
1

4

1
4

3
3
1

3
3
1

1

1

3
2
5
34

3

Arbetsskada
ArbetsskadaUtan
Med
sjukfrånsjukfrånvaro
varo

Bemanning
Allergisk reaktion
Skada på grund av lokal/utrustning

1

Direktkontakt med kroppsvätskor
Fukt och mögel
Fysisk belastning
Färdolycksfall
Hot
Våld
Kemikalier/värme/kyla
Klämskada

1

Konflikt

1

Mobbing
Psykisk belastning
Skada vid fall/halka
Skada vid lyft

2

Skada annat
Stick/skärskador
Trakasserier
Brand
Inbrott
Stöld
Miljö

TOTALT
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2

2

5

36

12
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