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1 Inledning
1.1 Sammanfattande analys
2020 har inneburit stora utmaningar för hela samhället, för hela den offentliga verksamheten, för all
konst och kultur. För de konst- och kulturverksamheter som bedriver verksamhet med publika
möten har året inneburit en stor avsaknad av dessa över alla målgrupper.
Scenkonst Sörmland med sin breda verksamhet gentemot skola, äldreomsorg och offentliga publik
var efter årets inledande tre månader tvungen att ställa om sin verksamhet med kontinuerliga
uppföljningar och omvärderingar beroende på den för tillfället rådande situationen och utvecklingen
av pandemin, och för att möta gällande direktiv och råd.
Under hela året har verksamheten varit proaktiv och i en ständig kontakt med sina samverkan- och
samarbetsparter. Ett särskilt fokus i kontakterna har lagts på arrangörer och kontrakterade
konstnärer. Verksamheten har under hela året arbetat för att inte ställa in verksamhet utan att
planera om i närtid och till kommande år. Verksamheten har i kraft av att vara en offentlig
kulturinstitution kunnat stötta den stora frilansgruppen som verksamheten arbetar med, genom att
betala ut gager och ersättningar.
De mycket speciella förutsättningarna för en levande scenkonstverksamhet med att inte få möta sin
publik, har också påskyndat den digitala kunskapsutvecklingen inom institutionen. Verksamheten
har enskilt och i samarbete med andra regionala och nationella parter producerat och presenterat ett
offentligt innehåll på digitala plattformar.
Den pågående organisationsutvecklingen har påverkats av den rådande situationen men fortsatt i sin
planerade inriktning.
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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: Kulturverksamheten bidrar till ett hållbart samhälle och till
individens utveckling genom att vara en dynamisk utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund

Teater
I Anne Pajunens verk Salt i såret, vilket skapats för Strängnäs kommun, har intervjuer med kvinnor
utsatta för våld i nära relationer genomförts i samarbete med socialkontoret på Strängnäs Kommun.
Dessa kvinnors röster och berättelser, som av säkerhetsskäl sällan eller aldrig kan yttras offentligt,
utgör grunden till verket och frågor kring personlig trygghet i vårt samhälle lyfts i ett konstnärligt
sammanhang.
Dans
Under 2020 producerades två dansverk för offentlig publik. Det ena, Tillvaron, skapades efter en
dialog med tre kommuners enheter för hållbar utveckling/landsbygdsutveckling/stadsplanering.
Dialogen genererade kontakter med spelplatser/arrangörer som på olika sätt verkar för ett hållbart
samhälle; ETC solcellspark i Katrineholm, Hälleforsnäs bygderåd och Idéfarmen. Verket
skräddarsyddes för dessa spelplatser och temat för verket var gemenskapens natur och betydelse för
social hållbarhet. Det andra, Gläntan, skapades utifrån erfarenheter av att försöka ta sig ur drog och
alkoholberoende, i unga vuxnas liv. Erfarenheterna gavs av unga vuxna på ett HBV-hem i
Vingåker. Syftet med dansverket var att gestalta dessa erfarenheter på ett nyanserat sätt och ge
spegling till människor med direkt eller indirekt liknande erfarenheter samt att ge människor som
inte delar dessa erfarenheter en utmanande möjlighet till empati och vidgade perspektiv.
Film
Länets filmstudiogrupper där det fria medlemskapet samlar vuxna personer, avbröt sin verksamhet
under april månad och endast några få grupper gjorde tillfälliga försök att fortsätta under senhösten.
Film i Sörmland stöttade styrelserna under året och samlade alla till en heldag i slutet av september.
Behovet av att dela erfarenheter och framtida möjligheter är stort.
Skolbio, enligt modellen där elevmedverkan sker vid valet av film, hann inleddas i början på året i
två kommuner; Flen och Strängnäs, men avbröts sedan i mars. Vingåkers kommun fick hjälp att
söka stöd hos Svenska Filminstitutet för skolbioutveckling. I september skapades en variant av
skolbio i Strängnäs kommun där biografbesöken anpassades till en skola i taget och färre besökare
vid varje visning.
Under Folk och Kultur deltog Film i Sörmland med ett program om skolbio där en handläggare från
Svenska Filminstitutet, en kommunal kultursekreterare med skolbioansvar samt länets
filmkonsulent samtalade om svårigheter och möjligheter.
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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

Musik
Mitt under brinnande pandemi bestämdes att musikverksamheten skulle ställa om, och genomföra
projektet "Härifrån". Frilansande sörmländska musiker fick göra en kort presentation av sig själva
och framförallt av sin musik, vilket filmades och klipptes av ett sörmländskt produktionsbolag.
Projektet skapade arbetstillfällen för två branscher som lider svårt av pandemins effekter och
resultatet fick relativt stort genomslag på sociala medier där det kan nås av alla medborgare som har
tillgång till dessa plattformar.
Teater
Via Sörmlandsmodellen får alla barn mellan 5-15 år två scenkonstupplevelser om året i skolan.
Genom de konstnärliga upplevelserna, som både kan vara lärorika och känslofyllda, får barnen
möjlighet till att tänka, reflektera och känna. Vi har under året som gått kunnat erbjuda barn i
Sörmland olika scenkonstmöten. Tyvärr har pandemin stoppat en del av dem.
Sörmland består av många mindre orter på landsbygden. I samarbete med lokala
Riksteaterföreningar och bygdegårdar har vi kunnat erbjuda kvalitativa scenkonstupplevelser på de
olika orterna. Tyvärr avbröts turnén av teaterföreställningen ”Fly me to the moon” i förtid på grund
av pandemin.
Att möjligheten finns att få scenkonst till sin bygdegård eller föreningsgård, gör det attraktivt att bo
och verka även i de små orterna i Sörmland. De större orterna har sina scener och blir självklara,
men att kunna erbjuda även de allra minsta bidrar till en berikande livsmiljö.
Dans
Tillvaron spelades på platser och arrangerades av arrangörer som tidigare inte arrangerat dans med
målet att bredda tillgången på högkvalitativ dans till landsbygd och mindre samhällen. Återkoppling
från publiken på plats visar att detta mål nåddes. Gläntan turnerade med dagföreställningar vikta för
vårdtagare, personal och anhöriga inom beroendevården i tre kommuner. Detta för att erbjuda god
kultur med hör igenkänningsfaktor till grupper av människor som lever i en specifik utsatthet.
Det dansfrämjande projektet Tänka med musik (Marcus Doverud) genomfördes i Gnesta. Projektet
liknade en studiecirkel och var öppen för alla. Formen innebär att samlas kring favoritmusik och
genom den upptäcka hur den kan upplevas med fler sinnen och genom dans. Syftet var att öppna
upp och tillgängliggöra dans som konstform. Projektet var ett bildningsprojekt för att sänka ribban
för en potentiell publik att kunna fördjupa sin egen upplevelse av konstformen dans.
Film
Arbetet med Kuturcrew som inleddes 2019 hann aldrig komma igång ordentligt innan pandemin
slog till. Film i Sörmland fortsatte under våren ett samarbete med Gnesta kulturskola och en
ungdomsgrupp som planerade offentliga visningar som sedan ställdes in i slutet av mars.
I regionen finns tio biografer som drivas av både biografkedjor (Svenska Bio, Eurostar och
CinemaScen) och föreningar (Folkets Hus och Park, IOGT/NTO). Under året har Film i Sörmland
bistått biograferna att söka coronastöd från Svenska Filminstitutet.
Talangprogram - som samlar filmskapare på ungefär samma nivå med snarlika behov – har av lång
tradition planerats och genomförts i samarbete med andra filmregioner. Under våren pausades en
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kurs kring filmpitch för att sedan i september ställas in. Senare under hösten kunde talangsatsningen
Spektra starta, ett samarbete mellan filmverksamheten i Sörmland, Stockholm, Uppland och
Örebro. Andra planerade aktiviteter för filmskapare så som masterclasses och FilmLab ställdes in.
Frame, Sörmlands uttagning av unga filmare till SM-Novemberfestivalen, flyttades från våren till
september. Ett fylligt heldags program erbjöds för både unga- och etablerade filmare. Bland annat
deltog Konstnärsnämnden och hade en dragning av stöden som de annonserar ut. Dagen avslutades
med den årliga regionala visningen. Filmskapare som på något sätt fått stöd av Film i Sörmland
presenterade ”work in progress” eller färdiga filmer.
Två etablerade filmvisningstillfällen som ställts in på grund av Covid19 är, KomÅse
utomhusvisning av kortfilm som normalt genomförs i augusti som ett samarbete med Nyköpings
kommun samt Gnesta BarnFilmDag som var planerad till november.
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3 Verksamhetsperspektivet

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har kulturverksamhet som bidrar till individens
utveckling och ett hållbart demokratiskt samhälle
3.1.1

Verksamhetens mål: Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling, individens
möjlighet till skapande och deltagande i samhällslivet

Musik
Anne Pajunen skapade ett platsspecifikt verk för varje kommun i Sörmland, samt en publik
insamling av tankar, allt på temat sorg och förlust. 4 verk uruppfördes, och den publika
insamlingsaktiviteten kunde också genomföras. Annes process kan ses som ett slags konstnärlig
grundforskning, där ett förutsättningslöst insamlande av material leder fram till oväntade och
konstnärligt mer intressanta resultat än om processen varit mer styrd. En del av materialet tas fram i
individuella samtal och verken speglar olika perspektiv på invånarnas relation till den plats dom
befinner sig. I Trosa medverkade Trosa Stadsmusikkår, i Eskilstuna ett tangodansande par samt tre
statister, och i flera av verken återfinns inspelade röster från intervjuerna som genomförts. Att
presentationsformerna inte heller var bestämda på förhand gjorde också att det var möjligt att
hantera de långtgående pandemirestriktionerna för publik verksamhet på ett kreativt och
utvecklande sätt.
Projektet Rösträtt – sång i förskolan sjösattes tillsammans med 9 andra regionala
musikverksamheter. Rösträtt ska främja barns sång, samt genom kompetensutveckling ge verktyg
till förskollärare och barnskötare i deras arbete med barns sång. 3 sörmländska Rösträttscoacher
med bakgrund i olika genrer fick utbildning i den metod som börjar spridas bland förskolor i
Sörmland under kommande år.
I projektet Sörmlandsmodellen kunde viss verksamhet genomföras under året. Den danska
kvartetten Phönix interagerade under en vecka med skolelever genom fantastiskt medryckande
publikkontakt med dansk och nordisk folkmusik. I mötet med Commedia del Cembalo fick barnen
kliva in i italiensk commedia dell´arte, i AJNA mötte barnen en musikrobot och Fanfarone
presenterade barockmusik på ett lekfullt sätt. Produktionen Hitta Rätt arbetade med
barnkonventionen och den delvis sörmländska jazzkvartetten SE Quartet gav eleverna i
Katrineholm en pedagogisk resa in i jazzens värld. Uppskattade Shapes of sounds kombinerade ny
improviserad musik med liveteckning på iPad, vilket skapade stort intresse för eget skapande bland
eleverna som såg den. Flera skolproduktioner blev dock halverade eller helt inställda.
Teater
Till de flesta skolproduktionerna inom teater finns pedagogiska handledningar. När eleverna sett
föreställningarna har de möjlighet att tillsammans med klassen reflektera kring vad de upplevt. Det
kan vara genom att gestalta eller diskutera med andra. Vissa av produktionerna har också
interaktiva delar. Många av teaterföreställningarna speglar samhället på ett sätt som gör det
igenkännbart för barnen och därigenom föds diskussioner och delaktighet.
Scenkonst Sörmland har fördjupat arbetet med referensgrupper i skolorna genom ett treårigt
utvecklingsprojekt med Unga Klara. Under projektets sista år 2020 har vi producerat
mellanstadiepjäsen Manhattanprojektet i samarbete med Unga Klara som har en mångårig
erfarenhet av att arbeta med deltagande från olika målgrupper. Genom deltagande i referensgrupper
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ges barnen en demokratisk möjlighet att få sina erfarenheter och tankar speglade.
Den offentliga vuxenföreställningen Fly me to the Moon är en socialkritisk komedi med ett uttalat
klassperspektiv och skildrar en yrkesgrupp som sällan syns på teaterscenerna. Handlingen kretsar
kring två hemtjänstarbetare som på grund av bristande resurser ställs inför moraliska dilemman som
vi alla kan känna igen oss i.
Dans
Den dansfrämjande verksamheten genomförde för första gången ett danssommarjobbs-projekt.
Studenter vid dans-estetlinjen på St. Eskils gymnasium erbjöds möjligheten att skapa ett dansverk
för det offentliga rummet under ledning av två professionella koreografer. Sommarjobbet varade i
två veckor och verket visades fyra gånger på offentlig plast i Eskilstuna och Strängnäs. Målet med
projektet var att ge ett smakprov på hur professionellt dansarbete kan gå till och att uppmuntra fler
att överväga en utbildning och en yrkesbana som dansare.
Den dansfrämjande verksamheten planerade två communitydansprojekt. Det ena, som skulle
genomföras av Kim Gallardo i samarbete med Eskilstuna kommun och med vårdtagare inom
dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa, sköts på grund av pandemin fram till 2021.
Det andra genomfördes till stor del under och kommer att avslutas 2021. Det döptes till "Modet att
våga" och bjöd in personer över 70 år som hamnat i ofrivilliga ensamhet på grund av pandemin att
uttrycka sig i dans, med målet att skapa en föreställning och/eller film som kan visas för en publik..
Även detta projekt leddes av koreografen Kim Gallardo, som har specialkompetens inom fältet dans
för och med personer med psykisk ohälsa och dans för livsglädje.
Film
Filmläger i samarbete med hemslöjdskonsulenten var planerat till början av sommaren, målgruppen
var tjejer från socioekonomiskt utsatta områden i Eskilstuna, Flen och Nyköping. Svårigheter att
skapa intresse i kommunerna samt de utökade pandemirestriktionerna innebar ett tidigt beslut att
ställa in aktiviteten.
Barnkulturfestivalen i tre kommuner som skulle avsluta sommarlovet ställdes in med anledning av
covid-19.
Film i Sörmland kunde under våren starta tre seniorgrupper för eget skapande. Då deltagarna var i
riskgrupp pausades aktiviteten i mars. Under slutet av året fick en grupp med seniorer från våren
delta i filmundervisning i eget skapande i ett digitalt format (Teams).
Sedan 2014 har eget filmskapande för seniorer turnerat runt i länet. I samtal med Sörmlands
museum planerades en visning i början av året. Utställningstiden flyttades fram vid flera tillfällen
och därefter ställdes aktiviteten in.
Ett planerat filmläger för pedagoger knutna till kulturskolor pausades i februari men kunde
genomföras i september. Då också som ett samarbete med filmregionerna Uppland och Örebro.
Regionalt och nationellt genomfördes filmtävlingen Noomaraton som planerat under hösten.
Tävlingen genomföras med lika många deltagare som vanligt. Regional visning med föranmälan
kunde genomföras. Den avslutande riksfinalen gjordes digitalt och samlade stor publik hemma vid
datorerna.
Under våren fick elever på Ökna gymnasium skapa egna filmer enligt metoden ”digitalt berättande”
och utifrån temat barns rätt att bli lyssnade till i frågor som berör dem och med koppling till
barnkonventionens paragraf 12. Projektet avslutades med att filmerna visades i en utställning.
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Film i Sörmland har under höstterminen erbjudit Vingåkers och Katrineholms kommun att delta i
ett filmprojekt som även det utgick ifrån barnkonventionens artikel 12. I projektet har det
genomförts två lärarfortbildningar i filmkunnighet och fem klasser i åk 5 är involverade i projektet.
Avslutning av projektet har blivit förskjutet på grund av pandemin. Målet är att ge pedagoger och
elever verktyg för fortsatt filmarbete och samtal.
Film i Sörmland har under hösten anordnat en lärarfortbildning med regional inbjudan i Eskilstuna.
Under hösten har vi erbjudit kulturskolepedagoger som arbetar med film, fortbildning på två
webbinarier, som är speciellt framtagna för målgruppen och som initierats av Det Nationella
nätverket för film i kulturskolorna, Svenska Filminstitutet och föreningen Filmregionerna.
Film i Sörmland har under hösten tillsammans med lässatsningen på Eskilstuna Bibliotek genomfört
projektet ”5+bok=Film”. Personalen på förskolorna har fått fortbildning i filmskapande. De har i sin
tur arbetat vidare med barnen på förskolan. Projektet avslutades med en digital filmfestival där
barnen fick mötas och se varandras filmer.
3.1.2

Verksamhetens mål: Verksamheten lyfter fram mångfald och mångsidiga kulturarv,
arbetar med interkulturella perspektiv, håller hög kvalitet och är kunskapsbaserad

Musik
Inom ramen för Anne Pajunens musikresidens spelades minioperan Kaffetårar för sorg och saknad
på Eskilstuna Stadsmuseum. Verket baserades på intervjuer om sorg och saknad bland den första
generationens sverigefinska minoritet som flyttade hit under 1960-talet. Intervjuerna och
föreställningarna genomfördes i samarbete med Eskilstuna Finska Förening, Eskilstuna
Stadsmuseum och Eskilstuna Kommun Finska Förvaltningsområde.
Två nya soloverk beställdes av årets Unga Svenska Tonsättare. Rosali Grankull skrev för klassiska
slagverkaren Fia Forslund och Ivan Blomqvist skrev ett verk med sig själv som solist. På grund av
pandemin kunde verken inte uruppföras under året, uruppföranden kommer ske under 2021.
Två internationella gästspel/interregionala turnéer genomfördes i februari och mars. I februari
ingick Scenkonst Sörmland i en turné under ledning av Region Gävleborg, då den engelska Britten
Oboe Quartet gästade ett utsålt Nyköpings Folkhögskola. Och i mars producerade Scenkonst
Sörmland (i samarbete med tre regioner) en 7 dagar lång turné med den tyska Goldmund kvartetten.
Turnén omfattade sju kvällar i följd genom fyra regioner med avslutning på Musikens Hus
Katrineholm (samma dag som Covid-19 gjorde sitt ”genombrott” och detta blev kvartettens sista
liveframträdande under 2020 – samma eftermiddag ställdes deras slutsålda konserter in på
konserthusen i Stockholm, Paris, Madrid och Lissabon).
Teater
Barnen i de sörmländska skolorna kommer alla från olika delar av världen och har rätt att få vara
dem de är oavsett kön, klass eller sexuell läggning. Vi väljer därför noga ut vilka gästspel som
besöker skolorna i Sörmland och tillser att det i produktionerna finns skådespelare med olika
bakgrund. Temat i teatergruppernas föreställningar tar upp olika ämnen som med hög kvalitet både
är lärande, känslosamma och glädjefyllda.
Under året har tillexempel Teater Tropos spelat produktionen ”It´s all too beautiful”. En
föreställning med Hbtq- tema och om att få vara den man är.
Cirkusföreställningen Tvärslöjd med Kompani Giraff är exempel på där språket som talas med
kroppen är universellt. Likaså clownföreställningen Hunden med Dotterbolaget. Där berörs hur det
är att komma ensam till en ny plats och hur de på platsen behöver offra av sig själva för att hjälpa
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andra.
Scenkonst Sörmland har genom sitt treåriga utvecklingsarbete med Unga Klara fördjupat sitt
arbetssätt med research och arbete med referensgrupper som en förutsättning för att skapa
angelägenhet och relevans för barn och unga. Genom samarbetet med Unga Klara, där både ett
inkluderande synsätt och arbetssätt var en förutsättning, har scenkonst Sörmland ytterligare förstärkt
sitt interkulturella arbete och perspektiv.
Dans
Dansverket Tillvaron tog i sin form och tematik, avstamp i streetkulturens kärna, den sociala
gemenskapen och strävade efter att skildra den i sin essens. Det urbankulturella kulturarvet är
komplext och behöver belysas ur flera aspekter och med en medvetenhet om problematiken kring
kulturell appropriering. I Tillvaron engagerades dansare som är specialister inom olika former av
urban dans.
Dansföreställningen Gläntan bygger på noggrann och respektfull research kring
beroendeproblematik, och strävar efter att gestalta delar av den på ett värdigt och kunskapsgrundat
sätt. I Gläntan engagerades dansare från olika genrer, bland annat en flamencodansare som i den här
föreställningen använder flamencon utanför dess traditionella uttryckssfär.
Den dansfrämjande verksamheten gav produktionsstöd och köpte under året in föreställningen
Ajttega för turné i sex kommuner. Verket är den unga samiska dansaren Liva Airas första verk och
vill skildra ett modernt samiskt kulturarv i kroppens förhållande till naturen och jojken och ett arv
av förtryck.
Film
Tigerfestivalen, Film i Sörmlands skolfilmfestival, arrangerades som vanligt i två kommuner, under
året var det biograferna i Eskilstuna och Flen som fick ta emot besöken. Filmskaparna har varit
mellan 1–13 år.
Film i Sörmland genomförde under våren två enkätundersökningar med en uppföljande
undersökning i oktober kring regionens situation för biografer och filmvisningsarrangörer.
Rapporterna delgavs Scenkonst Sörmlands ledning samt Filminstitutet.
En inspirationsdag för kulturombud för äldre genomfördes i februari. Den årligen återkommande
dagen skapade som vanligt ett intresse från äldre- och demensboenden att se film i hemmiljö. Film i
Sörmland fortsatte under året att skapa terminsprogram och låna ut DVD till intresserade
institutioner.
Regionalt har länets filmtalanger erbjudits stöd i form av teknik, mentorskap, arbetsstipendium och
möjlighet att delta i talangprogram. Arbetet med att förtydliga stödstrukturen och förfarandet har
påbörjats.
Nytt initiativ under Covid19 var satsningen på kortfilmer där några av länets yrkesverksamma
filmarbetare presenterades under samlingsnamnet ”Sörmlänningar bakom kameran”. Filmerna
lanserades under hösten på Scenkonst Sörmlands nya webbsida.
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3.2 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering
3.2.1

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

Dans
Koreograferna Viktor Fröjd och Lotta Gahrton skapade tillsammans med producent på Scenkonst
Sörmland konstnärliga ensembler där särskild hänsyn togs till representationen när det gäller
hudfärg, sexuell läggning, nationell bakgrund, ålder och kön. Detta för att säkerställa konstnärlig
höjd genom bredast möjliga kompetens och mänsklig erfarenhet.
Film
Under september arrangerade Film i Sörmland en biografkonferens i samarbete med
filmverksamheterna i Uppland och Örebro. Med fokus på publiken erbjöds information om enkla
tekniska lösningar för syntolkning och små visningslokaler.
Filmklubbar på seniorboende fortsatte under våren men fick under hösten ställas in på flertalet
platser.

3.3 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
3.3.1

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

Dans
Kostymörer och scenografer i dansproduktionerna utgick från att handla majoriteten av material och
kläder på second handmarknaden. I Tillvaron användes lokala producenter av produkter som ingick
i föreställningen.

3.4 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
3.4.1

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

Musik
Inom musikverksamheten initierades ett internt arbete med digital utveckling vilket resulterade i ett
förslag och ett påbörjat arbete med en långsiktig digital strategi för Scenkonst Sörmland.
Imagine Swedens Riksfinal ställdes in som ett resultat av covid-19. Imagine Sörmland ställde om
tävlingarna till ett streamat event. Varje musikakt filmades och akternas medlemmar intervjuades
och spela sina låtar på fullt riggad scen. Det redigerade resultatet bedömdes därefter av en jury, som
sedan delgav de unga musikerna ett coachande omdöme och goda tips inför framtiden.
Teater
I samband med att många produktioner ställdes in under våren på grund av pandemin, så övergick
arbetet till att utveckla kunskapen kring digitala verktyg, hur vi kan arbeta framåt med
digitaliseringar av flera produktioner och evenemang.
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Film
Den enkätundersökning till biografer som Film i Sörmland gjorde under våren visade att det
rådande läget ingav stor osäkerhet kring framtiden och därmed också möjligheterna att satsa på ny
biografteknik. Film i Sörmland utvecklade under hösten nya former av digitala mötesstrukturer för
aktiva nätverk samt filmpedagogiska webbinarium som fortbildning för pedagoger.

3.5 Politikens mål: Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl
planerad verksamhet
3.5.1

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

4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare
4.1.1

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

Sedanhösten2019 då verksamheteninleddesitt arbetemed att implementeraden nya
ledningsorganisationen
har arbetetvarit inriktat på att stärkarelationenmellan ledareoch
medarbetare.
Tydliggöra institutionensfunktioneroch dessinnehåll,samtlångsiktigt verkaför en
planeringsom byggerpå allaskunskapoch deltagandeutifrån funktion och det egnaledarskapet.
Indikator
Andelenchefer/ledaresom
har en individuell
kompetensutvecklingsplan
för chefs-/ledarrollen.

Utfall

Målvärd
e

0%

100 %

Kommentar
I anledningav
organisationsförändring
inom
ledningsstrukturenför Scenkonst
Sörmlandsom genomfördesmed
fullständigverkan2019-10-10,
har inte nya
kompetensutvecklingsplaner
upprättats.Nya
kompetensutvecklingsplaner
upprättasunderhösten2020,
medslutdatum20201220.
Nytt slutdatum20210228.

Andelenmedarbetaresom
utifrån verksamhetens
behovhar en individuell
kompetensutvecklingsplan.

0%

100 %

I anledningav
organisationsförändring
inom
ledningsstrukturenför Scenkonst
Sörmlandsom genomfördesmed
fullständigverkan2019-10-10,
har inte nya
kompetensutvecklingsplaner
upprättats.Genomgångav
samtligafunktionsbeskrivningar
slutförsunderhösten2020
varefter
kompetensutvecklingsplanerna
upprättasmed slutdatum
20201220.
Nytt slutdatum20210228.
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Indikator
Sjukfrånvarotidi relation
till ordinariearbetstid

Utfall

Målvärd
e

4,73 %

Max 5 %

Kommentar

4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
4.2.1

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

ScenkonstSörmlandsöverskottskasesi ljuset av de påfrestningarsom pandeminhar inneburitför
bådeplaneringoch genomförandeav verksamheten.Trots det tidiga beslutetatt ersätta
kontrakteradescenkonstnärer
och organisationervid inställdaoch framflyttade
föreställningar/konserter
och verksamhet,såhar de planeradekostnadernasom ligger koppladetill
produktionoch projekt inte fullt ut kunnatiakttas.Till dettakommeren särskilduppmärksamhet
med ekonomiskförstärkningav den regionalakulturenfrån denstatliganivån.
ScenkonstSörmlandredovisar ett överskottpå knappt2,5 miljoner kronor. Det storaöverskottet
förklarasav att pandeminhar tvingat verksamhetenatt helt ställain eller kraftigt begränsasina
produktioner,medlägre kostnadersom konsekvens.De frilansaresom verksamhetenhar anlitat har
fått betalttrots inställdaproduktioner,dettai linje med ett besluti regionstyrelsen,menövriga
kostnaderkoppladetill produktionerhar blivit väsentligtlägreän budgeteratoch jämfört med
föregåendeår. Exempelvisvar kostnadernaför resor och logi omkring en halv miljon kronor lägre
jämfört medföregåendeår och sammasak kan sägasom kostnadernaför kommunikationoch
annonsering.Pandeminhar ocksåfått en påverkanpå intäktssidansåtillvida att entré- och
arrangörsavgifterna
har blivit lägreän budgeterat.
Verksamhetens
slutgiltiga ekonomiskaresultatavviker kraftigt från den senastlagdaprognosen.
2021 är ScenkonstSörmlandsbudgetlagd på ett sättsom,jämfört med 2020,kommergöra
uppföljningsarbetetoch prognosläggningen
lättare.Målsättningenär att till 2022ävengöra
förändringari verksamhetens
kodplanestrukturför att ytterligareunderlättaplanerings- och
uppföljningsarbetet.
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5 Resultaträkning
Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff
helår

Ack
utfall fg
år

2 714tkr

-432tkr

2 714tkr

2 442tkr

-272tkr

3 282tkr

27
365tkr

27
185tkr

180tkr

27
185tkr

27
192tkr

7tkr

26
661tkr

Övriga intäkter

18
615tkr

20
155tkr

-1 540tkr

20
155tkr

20
598tkr

443tkr

19
980tkr

Verksamhetens
intäkter

48
262tkr

50
054tkr

-1
792tkr

50
054tkr

50
232tkr

178tkr

49
923tkr

Personalkostna
der

-33
058tkr

-32
874tkr

-184tkr

-32
874tkr

-34
139tkr

-1 265tkr

-34
532tkr

-651tkr

-2 640tkr

1 989tkr

-2 640tkr

-853tkr

1 787tkr

-1 302tkr

Lokalkostnade
r

-4 438tkr

-4 412tkr

-26tkr

-4 412tkr

-4 440tkr

-28tkr

-4 366tkr

Övriga
kostnader

-6 825tkr

-9 373tkr

2 548tkr

-9 373tkr

-9 730tkr

-357tkr

-8 523tkr

Avskrivningar

-745tkr

-684tkr

-61tkr

-684tkr

-684tkr

0tkr

-872tkr

Verksamhetens
kostnader

-45
715tkr

-49
983tkr

4 268tkr

-49
983tkr

-49
846tkr

137tkr

-49
594tkr

Verksamhetens
nettokostnader

2 547tkr

71tkr

2 476tkr

71tkr

386tkr

315tkr

328tkr

-59tkr

-71tkr

12tkr

-71tkr

-46tkr

25tkr

-68tkr

2 488tkr

0tkr

2 488tkr

0tkr

340tkr

340tkr

260tkr

Ack
utfall

Ack
budget

2 282tkr

Erhållen intern
uppdragsers

Tkr
PatientTrafikant o
andra avg

Köpt
verksamhet

Finansiella
kostnader
Årets resultat
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6 Uppföljning handlingsplan
6.1 Medborgarperspektivet
Handlingsplan

start - och
slutdatum

Producera Fly me to the moon, en offentlig
teaterföreställning som speglar klassperspektiv.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

2020-01-01
Julia Kraus (koreograf) producerar en
dansföreställning som speglar patienters upplevelseav 2020-12-31
vård.

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Produceradmen mötte ej sin publik beroendepå
pandemin.

Producera en skolföreställning, i ett samarbetemed
Unga Klara, som bygger på referensgruppsarbete
med den tilltänkta målgruppen (åk 4-6).

Ansvarig

Produceradmen mötte baradelvis sin publik beroendepå
pandemin.
Planerassom digital produktionunder2021.

Lotta Gahrton (koreograf) producerar en
dansföreställning som ökar medvetenhetenkring
drog- och alkoholberoendeskamp utifrån
tolvstegsmetoden.
Producerades
men mötteinte sin publik beroendepå
pandemin.

Producerades
inte. Produktionenövergicki annat
innehåll!
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Handlingsplan

start - och
slutdatum

Ansvarig

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Marcus Doverud möter ungdomar och förkroppsligar
"favvolåten" på fritidsgårdar.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Genomföra två communitydansprojekt.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Genomföra två communitydansprojekt.
Genomfördesendastdelvis beroendepå pandemin.

Spelateaterföreställningen Fly me to the moon på
turné på bygdegårdar i länet.
Ej genomförtberoendepå pandemin.

6.2 Verksamhetsperspektivet
Handlingsplan
Genomföra ett musikresidensmed
performanceartisten Anne Pajunen, som ska mynna
ut i ett verk på temat sorg och förlust.

start - och
slutdatum
2020-01-01
2020-12-31

Ansvarig
Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Genomfördesdelvis beroendepå pandemin.
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Handlingsplan

start - och
slutdatum

Ansvarig

Slutförsunder2021.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Producera ett dansverk som tar avstamp i
tolvstegsmetodenscirkel för samtal kring drog- och
alkoholberoendepå ett behandlingshem.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Producera ett streetdansverk utifrån spelplatserna.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Spelaföreställningen Fly me to the moon på
inspirationsdagenför kulturombud inom
äldreomsorgen.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Uruppföra två beställda verk i musikserien Musik på
Sörmländska Slott och Herresäten.
Ej genomförtberoendepå pandemin.

Lyfta fram den sverigefinskaminoritetskulturen i
produktionen Fly me to the moon.
Produktionenproduceradmen mötteinte sin publik
beroendepå pandemin.

Scenkonst Sörmland, Verksamhetsberättelse 2020

19(27)

Handlingsplan

start - och
slutdatum

Ansvarig

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Producera dansverk för stora rum och mindre
offentliga rum i länet.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

Arbeta med egetskapandeför barn kring
Barnkonventionen med filmen som verktyg.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund,
Jörgen
Lindvall

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund

Utveckla och hitta ramar för arbete med
referensgrupper under produktionen av den
skolföreställning som ska spelasunder hösten.
Genomfördesdelvis beroendepå pandemin.

Delvis genomförtberoendepå pandemin.

Genomföra två läger för pedagogeroch elever som
arbetar med film i Kulturskolorna.
Delvis genomförtberoendepå pandemin.

Ge konserten Sommarnattenslycka är min egeninom
Musik i vård och äldreomsorg som gespå en
blandning av finska och svenskaoch lyfter finsk
låtskatt och poesi.
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Handlingsplan

start - och
slutdatum

Ansvarig

Genomföra filmskapande för barn med
funktionsvariationer, för att lyfta deras berättelser.

2020-01-01
2020-12-31

Cecilia
Zetterlund

6.3 Resursperspektivet
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7 Fakta - Statistik
7.1 Utbildning
7.2 Musik, teater, dans
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Skolföreställning
musik, antal
produktioner

20 st

13 st

19 st

11 st

21 st

Skolföreställning
musik, antal
föreställningar

396 st

322 st

381 st

249 st

143 st

Offentliga
konserter, antal
produktioner

41 st

44 st

45 st

44 st

17 st

Offentliga
konserter, antal
föreställningar

53 st

55 st

48 st

56 st

18 st

Skolföreställningar
teater och dans,
antal produktioner

30 st

30 st

26 st

21 st

17 st

Skolföreställningar
teater och dans,
antal
föreställningar

648 st

774 st

723 st

885 st

501 st

Offentliga
föreställningar
teater och dans,
antal produktioner

8 st

4 st

7 st

4 st

5 st

Offentliga
föreställningar
teater och dans,
antal
föreställningar

37 st

48 st

49 st

47 st

20 st

Antal
kulturupplevelser/e
lev och år

2 st

2 st

2 st

2 st

2 st
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Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal
föreställningar/kon
serter i vården

195 st

166 st

174 st

181 st

129 st

7.3 Dansfrämjande verksamhet
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel extern
finansiering

22 %

22 %

22 %

23 %

21 %

Antal personer
nådda av
dansverksamheten,
varav skolelever
(inklusive särskola)

1 501 st

560 st

780 st

320 st

13 144 st

Andel personer
nådda av
dansverksamheten,
varav
särskoleelever

273 st

260 st

244 st

0 st

135 st

Antal personer
nådda av
dansverksamheten,
varav lärare

85 st

36 st

16 st

10 st

0 st

Antal personer
nådda av
dansverksamheten,
varav offentliga
arrangemang

430 st

3 500 st

2 200 st

2 300 st

587 st

7.4 Filmkulturell verksamhet
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel extern
finansiering

42 %

42 %

42 %

42 %

41 %

Film i skolan, antal
barn i pedagogiska
projekt

1 502 st

1 642 st

608 st

478 st

245 st
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Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Film i skolan, antal
publik på visning
av filmer skapade
av barn

738 st

689 st

383 st

156 st

247 st

Film i skolan, antal
lärare i
filmfortbildning

411 st

551 st

177 st

141 st

137 st

Film i skolan, antal
lärare i
pedagogiska
projekt

182 st

227 st

71 st

74 st

103 st

Film i skolan, antal
seniorer (+65) i
filmskapande

205 st

58 st

0 st

20 st

12 st

Växthus/talang,
antal filmtalanger
som fått stöd

26 st

41 st

125 st

23 st

9 st

Växthus/talang,
antal filmtalanger
som fått stöd, varav
under 26 år

14 st

17 st

6 st

4 st

3 st

Växthus/talang,
antal filmtalanger
som fått stöd, varav
över 26 år

12 st

24 st

119 st

19 st

6 st

Visning/spridning,
antal personer
mötta i
visningsfrågor

10 st

57 st

58 st

188 st

98 st

Visning/spridning,
antal publik på
öppna visningar

1 003 st

928 st

1 176 st

1 176 st

165 st

Visning/spridning,
antal offentliga
visningar
arrangerade/samar
rangerade

18 st

27 st

16 st

16 st

7 st
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7.5 Musik och teater
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel extern
finansiering totalt
SKS

47 %

48 %

46 %

46 %

43 %

Andel extern
finansiering
exklusive film, dans

48 st

49 st

47 st

47 st

43 st

Offentliga
konserter, antal
besökare

4 174 st

11 162 st

7 864 st

6 573 st

802 st

Skolföreställningar, 30 999 st
antal besökare
musik

25 807 st

33 427 st

19 429 st

10 862 st

Skolföreställningar, 40 000 st
antal besökare
teater och dylikt

47 071 st

45 232 st

54 474 st

24 117 st

Offentliga
föreställningar,
antal besökare
teater och dylikt

1 326 st

4 552 st

3 345 st

2 890 st

587 st

Antal besökare
totalt (exklusive
vården)

76 499 st

88 592 st

89 868 st

83 366 st

36 386 st
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Bilaga 1
Rapportering 2020

Investeringsspecifikation

Förvaltning:

Period:

Kultur & Utbildning Sörmland
Scenkonst Sörmland
(tkr)

Bokslut
Helår
Utfall
2019

INVESTERINGAR
Övriga maskiner och inventarier
SUMMA INVESTERINGAR

Budget
2020

Utfall
2020

345
345

400
0

625
625

SUMMA FÖRSÄLJNINGAR

0

0

0

SUMMA UTRANGERING

0

0

0

SUMMA NYLEASING

0

0

0
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Bilaga 2
Förmögenhetsskada, arbetsskada
och tillbud

Bokslut 2020

Period

Verksamhetsområde/verksamhet:

Kultur & Utbildning Sörmland
Skadans art

Bokslut

Antal händelser
Förmögenhetsskada
(regionens
egendom)

Arbetsskada
Arbetsskada
Med
Utan
sjukfrånsjukfrånvaro
varo

Summa
arbetsskador

Tillbud

0

0

Bemanning
Allergisk reaktion
Skada på grund av lokal/utrustning
Direktkontakt med kroppsvätskor
Fukt och mögel
Fysisk belastning
Färdolycksfall
Hot
Våld
Kemikalier/värme/kyla
Klämskada
Konflikt
Mobbing
Psykisk belastning
Skada vid fall/halka
Skada vid lyft
Skada annat
Stick/skärskador
Trakasserier
Brand
Inbrott
Stöld
Miljö

TOTALT

0
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