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1 Inledning
1.1 Sammanfattande analys
Året har varit mycket händelserikt och intensivt för de flesta verksamheterna inom Kultur &
Utbildning. Till stor del har verksamheten inte utvecklats enligt verksamhetsplan, då pandemin
påverkat samtliga verksamheter att gå in i ett slags beredskaps- och omställningsläge, särskilt vad
gäller de publika aktiviteterna. Många aktiviteter har också pausats, då pandemin försvårat eller
omöjliggjort utveckling och genomförande.
Inom Kultur & Utbildning har det trots pandemin funnits ett framtidsperspektiv. Utöver vad
verksamheterna arbetat med för den kort- och långsiktiga planeringshorisonten, har Kultur &
Utbildning beviljats medel till ett treårigt projekt, Sörmländska Kulturtillgångar, som syftar till att
utveckla samverkan, samarbeten, utveckling, kunskaper mellan och hos kulturaktörer, och en
förbättrad kulturell infrastruktur i länet. Två projektledare rekryterades under året, och projektet
startas upp 2021. De regionala institutionerna deltar både som styrgrupp och som delaktiga i arbetet.
Under 2020 beslutades också om en samordning mellan regionens folkhögskolor, som från 2021
under en testperiod får en gemensam rektor och skolledning, med påföljande organisationsstruktur.
Detta för att möjliggöra en samordnad verksamhet men med bibehållna profiler, bättre möjlighet till
kursplanering, ökad likvärdighet för deltagare och medarbetare, och en starkare folkbildningsprofil.
Samtliga verksamheter samarbetade med att synliggöra god och mångfacetterad verksamhet vid det
kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i februari månad i Eskilstuna. Under lördagen, då Folk
och Kultur öppnade upp för allmänheten, deltog även Region Sörmlands kommunikationsstab i den
gemensamma montern.
Sammantaget har verksamheterna under 2020, trots pandemins ofta negativa effekter under stora
delar av året, utvecklat sina verksamheter och dess innehåll, visat förmåga att hantera och ta
utmaningar av varierande slag samt skapat ett fokus på utveckling exempelvis vad gäller
digitalisering i verksamhet som på sikt innebär ett bättre och mer utåtriktat utbud till förmån för
medarbetare, deltagare och besökare.
Effekter av pandemin (coronavirus/covid-19)
Verksamhetsområde Kultur & Utbildning drabbades under 2020 av pandemins effekter, på olika
sätt. Hela verksamhetsområdet påverkades, vissa verksamheter mer än andra. Det är framför allt
publika aktiviteter som drabbats hårdast vilket haft direkt effekt på intäktssidan i berörda
verksamheter. Inom kulturområdet innebar det konstaterat intäktsbortfall för exempelvis Sörmlands
museum respektive Scenkonst Sörmland. För Sörmlands museum handlade det om intäktsbortfall
inom restaurang, konferens och butiksförsäljning. För Scenkonst Sörmland handlade det om
intäktsbortfall för inställd produktion i form av biljetter och arrangörsavgifter. Samtliga
verksamheter har även påverkats av högre sjukskrivningstal under året.
All publik verksamhet vid Scenkonst Sörmland var under stora delar av året inställd eller pausad.
Inom äldreboendena har, i samarbete med äldrevården, utomhuskonserter, så kallade
”balkongspelningar” genomförts. Inspelningar inom musik och teater för de digitala plattformarna
har skett under hela den pågående pandemin, för att ha lagts ut från juni. Repetitioner och
förberedelser inför 2021 har pågått. På Nynäs var verksamheten stängd under stora delar av året.
Folkhögskolornas sommarkursverksamhet blev till stora delar stängd för året. Utbildning vid
samtliga skolor genomfördes i form av distansundervisning med undantag för praktiska kurser. All
visnings-, skol- och programverksamhet vid Sörmlands museum var inställd, vilket gör att
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Berättande magasin inte visats. Övriga museet med utställningar har hållit öppet men mot slutet av
året stängde hela museet. Digitala visningar spelades in på försök och tillgängliggörs löpande. Detta
bedöms vara uppskattat publikt då genomslaget i sociala medier varit mycket positivt.
Biblioteksutveckling Sörmland påverkades inte i lika stor utsträckning vad gäller intäkter och
kostnader, däremot i sin verksamhet. Inom utbildning fanns en osäkerhet vad gäller elev- och
deltagarantal under året vilket i sin tur riskerade att leda till lägre intäkter, vilket också
konstaterades. För Åsa folkhögskola påverkades restaurang, konferens och internat av denna
osäkerhet. Omställning till digitala lösningar har skett där så varit möjligt och lämpligt. Ett större
intäktsbortfall på internatet på Öknaskolan noterades också under året. Generellt fungerade
distansundervisning väl, vilket även Skolinspektionen konstaterat. Distansundervisning har
tillämpats i olika utsträckning vid samtliga skolor. När det gäller friluftsverksamheten har guidade
visningar och annan publik verksamhet uteblivit och/eller senarelagts, restaurangverksamhet vid
Nynäs har ställt om till bistro med begränsat utbud. En positiv effekt detta år är att ett ökat
besöksantal i reservatet under våren/sommaren noterats då allmänheten valt (uppmanats) att
semestra, även kallat "hemestra", i sitt närområde och undvika resande.
Verksamheterna har under året följt rådande rekommendationer, råd och regelverk, med ständig
bevakning och uppdatering för att kunna vara beredda att anpassa verksamhet till nya
förutsättningar.
Kultur
Sörmlands museums verksamhetsår 2020 handlade bland annat om omorganisation, utmärkelsen
Årets museum 2020 samt pandemin. Identifierade behov av förbättringar inom fördelning och
förtydligande av roller och ansvarsområden, arbetsprocesser, informations- och beslutsordning samt
vakanser ledde fram till beslut om ny organisationsstruktur med förändringar i ansvarsfördelning
och arbetsprocesser och som börjar gälla från och med den 1 januari 2021. I februari aviserades att
Sörmlands museum var ett av tre museer som var nominerade till utmärkelsen Årets museum 2020,
som delas ut av Riksförbundet Sveriges museer och svenska ICOM (International Council Of
Museums). I september offentliggjordes att museet var årets mottagare av den prestigefulla
utmärkelsen, vilket uppmärksammades stort bland publik, media och museibranschen.
Framgångarna som följde med utmärkelsen Årets museum fick dessvärre sällskap av pandemin som
spred sig och successivt dämpade ökningen av antalet besökare på museet. Museet har under hela
året arbetat för att hålla utställningar, restaurang och butik öppna, så långt det har låtit sig göras
under smittsäkra former. Under våren ställdes alla program inomhus in och digitala program och
visningar fick stor spridning samt så genomfördes rekordmånga utomhusaktiviteter vilket i juli
resulterade i besöksrekord.
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 samverkans- 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. En
positiv effekt av pandemin är att den digitala kunskapsutvecklingen inom institutionen påskyndats
och därigenom har innehåll på digitala plattformar presenterats.
Biblioteksutveckling Sörmland har kunnat genomföra nästan all planerad verksamhet under 2020.
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De förändringar och justeringar som skett beror nästan uteslutande på pandemin. Verksamhet och
träffar har skett i digitalt format istället för fysiska möten. Dialogen mellan folkbiblioteken i
Sörmland, samt mellan folkbiblioteken och Biblioteksutveckling, har intensifierats under året med
flera nya sammanhang och arenor för samtal, reflektion och utveckling. Biblioteksutveckling har
även arbetat med interna processer så som omlokalisering, grupprocess med fokus på socialt klimat
samt översyn av arbetssätt.
Utbildning/folkbildning/bildning
Eskilstuna folkhögskolas verksamhetsår har präglats av förändring. Pandemin har inneburit en
turbulent och utmanande tid och i det läget har personalen inte bara hållit igång verksamhet utan
även tagit ansvar för att lära och utvecklas i undervisningsformer över nätet som för de allra flesta
var helt nya före pandemin. Vidare anställdes mot slutet av året en studierektor och en ny
verksamhetsorganisation började förberedas. Under 2020 satsade skolan på att erbjuda flera nya
distanskurser via internet. Dessa erbjuder idag samma stora bredd som skolans fysiska kurser med
innehåll från allmän kurs till estetiska och journalistiska kurser. Gällande resurser är skolan
ekonomi god och stabil. Intäkterna skiftar från år till år vilket ställer krav på systematisering och
struktur samtidigt som det även ställer krav på anpassning och flexibilitet. Planerade
lokalanpassningar har inte genomförts som planerat trots ett stort och väl kommunicerat behov. Det
har resulterat i begränsningar vad gäller att ge personalen bra och rimliga förutsättningar för deras
arbetsmiljö.
Även för Åsa folkhögskola har året präglats av förändring. Under vårterminen valde den mångårige
rektorn att avsluta sin tjänst vilket under våren ledde till en tillfällig ledning med en tillförordnad
rektor. Pandemin slog till mot skolan med flera bekräftade sjuka i covid-19. Detta tillsammans med
övergången till distansundervisning och inställda konferenser och sommarkurser gjorde att våren
var en utmanande tid för skolan. Under hösten anställdes en ny rektor och en ny
verksamhetsorganisation började förberedas. Pandemin har haft en kraftig påverkan på skolan och
dess verksamhet under både vår- och hösttermin men tack vare tidiga insatser har skolan klarat sig
förhållandevis väl. Skolan avsatte under året ett av sina konferensboenden som karantänboende och
så upprättades kontakt med vårdcentralen i Flen. I och med detta har man haft förutsättningar att
snabbt agera vid pandemisymtom.
Vid Sörmlands Naturbruk har verksamheten vid Öknaskolan under året påverkats av pågående
pandemi. Det har inneburit en snabb övergång till heldistansstudier från och med mars fram till
skolavslutningen i juni. Internatet har mestadels stått tomt. Gymnasiesärskolans elever har dock
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 genomförts
digitalt. Trots rådande pandemin har arbetet vid skolan fortsatt, inte minst utvecklings och
förändringsarbete. En del i det är att rektor numera innehar personalansvar för samtlig pedagogisk
personal på skolan vilket har möjliggjort ytterligare ökat fokus på pedagogisk utveckling.
Elevhälsan har arbetat vidare med integrering i skolans undervisningsverksamhet samt
fritidsaktiviteter. För verksamheten på Nynäs har pandemin också gjort att sommarsäsongen till
mestadels blev inställd. Det har varit mycket fokus på utomhusaktiviteter. All visningsverksamhet
på slottet samt utställningen Älskas och Ätas förblev stängd. Restaurangen höll delvis öppet men i
ett annat format än som först var tänkt.
Friluftsverksamhet med natur- och kulturupplevelser
Friluftsverksamheten med kultur- och naturupplevelser har under 2020 fokuserat arbetet på att
forma hur förvaltningen ska planeras och genomföras utifrån nya skötselplaner med anledning av
den reviderade skötselplanen som delvis antogs under hösten. Den reviderade skötselplanen är
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överklagad och beslut från regeringen i ärendet väntas under 2021. I slutet av året beslutades om
byggnadsminnesförklaring av slott och slottsområdet och nu pågår period där det är möjligt att
överklaga beslutet. Skogsförvaltningen har under 2019-2020 påverkats kännbart gällande
granbarkborreangrepp på gran. Stora arealer har plockhuggits och vissa områden har avverkats.
Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbetet i verksamhetsområdet pågår genom att underlag och analys tagits fram, som
arbetats vidare med under hösten, i verksamhetsområdets ledning. Särskilt har arbetet med nuläge,
förutsättningar, lagstiftning och regelverk lyfts in. Likaså att särskilda krav finns på verksamheterna
utifrån dess inriktning och koppling till nationell politik.
Under året har Plan för jämställdhet och likabehandling tagits fram, som är en sammanslagning av
Mångfaldsplan, från 2007, respektive Jämställdhetsplan, från 2011. Den nya planen utgår från
regionens styrande dokument och Diskrimineringsombudsmannens föreskrifter. Arbetet med planen
ska ingå i det systematiska arbetet och revidering av planen läggs in i årsplanering. Syftet med en
gemensam plan för jämställdhet och likabehandling är att säkerställa att verksamhetsområdets
samtliga verksamheter följer de lagar och riktlinjer som finns samt hjälper till att hålla
verksamheterna uppdaterade inom området. Förutom en gemensam plan för verksamhetsområdet
ska varje verksamhet under 2021 ta fram en egen (lokal) plan, som utgår från den gemensamma
planen. Som ett komplement till lokal plan har även presentationsmaterial för chefer och
presentationsmaterial inklusive diskussionsunderlag för medarbetare utarbetats. Det fortsatta arbetet
ska lägga grunden till ett mer genomgripande och aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete i
verksamhetsområdet. Detta kan innefatta såväl rekrytering som särskilda satsningar på kompetens
och utvecklingsmöjligheter.
Verksamhetsområdet hade under året 291 anställda, exklusive timanställd personal, varav kvinnor
utgör 186, eller cirka 64 procent, och män utgör 105, eller cirka 36 procent. Verksamhetsområdet
har 19 chefer med verksamhets-, budget- och personalansvar varav kvinnor utgör 8, eller cirka 42
procent, och män utgör 11, eller cirka 58 procent. Medelåldern för anställda inom
verksamhetsområdet är 48 år. Ledningsgruppen för Kultur & Utbildning utgörs av
verksamhetsområdeschef, verksamhetschefer, stabs- och planeringschef samt från regionens
centrala staber controller och HR-resurs, totalt 9 personer.
Anställningsstopp för administratörer
Region Sörmland har ett anställningsstopp för administratörer. Verksamhetsområdet har
omstrukturerat och bland annat dragit ned en tjänst på grund av pensionsavgång. Vidare har
verksamhetsområdet haft kärnverksamhetsnära administrativa tjänster lediga för vilka dispens har
sökts och beviljats.
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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

Kulturen har en viktig roll i att bidra till ett hållbartsamhälleoch till individensutveckling.
Ledningenhar bidragit genomatt arbetai linje med kulturplanen,i samrådmed länetskommuner
och institutioner, för att öka förutsättningarnaför verksamhetenatt skapainternaoch externa
perspektivpå kultur- och konstpolitik. Detta genomsåvälaktivt deltagandesom att skapa
förutsättningar.Verksamhetenhar bidragit genomatt lyfta angelägnafrågor och ge perspektiv på
nutid och historia,till ökaddemokratiskmedvetenhet,kritiskt tänkandeoch ge inspirationtill
reflektion, engagemang
och handling.
Verksamhetenhar underåretarbetatmed ett stort antal aktivitetermedbäringmot målet,där
angelägnafrågor och olika perspektivkommit till uttryck. Ofta förekommandetemanoch innehåll
berördemokratinsutveckling,rösträttoch barnkonventionen,
flykt, migrationoch svenskt
flyktingmottagande,hållbarhetoch återbruksamtpsykiskohälsa.Även temansom våld i nära
relationeroch kvinnors utsatthet,gemenskapens
natur och betydelseför social hållbarhetsamtunga
vuxnaserfarenheterav att försökata sig ur drog- och alkoholberoendehar kommit till uttryck.
Underårethar arbetetatt öka mediesamverkan
mellan fol kbibliotekeni Sörmlandfortsattliksom
aktivitetersom skrivarkurser,poetryslam och poesigympa.Samtligabibliotek i länethar även
erbjuditsstödi implementeringenav Barnkonventionen.
2.1.2

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

Utbildning och folkbildning har en viktig roll i att utvecklabåderegionenoch individen. Vad gäller
utbildning har verksamhetenvid SörmlandsNaturbruki samarbetemed huvudmannenunderåret
verkatför ett utbudsom främjar utvecklingenav regionensom helhetoch som bidrar till individens
utveckling,erbjuderen bra miljö att vistasi samtger godakunskaperoch bildning. Vad gäller
folkbildningenså är det ett demokratisktprojekt som fullt ut ligger i lin je med Kultur & Utbildnings
vision Vidga vyer och väckaengagemang
. Folkhögskolornaarbetarkompensatorisktför att
integreraalla invånarei samhället.Verksamhetenoch det dagligaarbetethar som syfte att stärka
och utveckladeltagarenatt ta platsi samhället.Det sker genomett pedagogisktarbeteoch
demokratisktsamspel.Folkhögskolornaär öppnaför alla och genomstudier,samtaloch samvaroi
gruppökar självkänslaoch självinsikt, och via en ökad delaktigheti ett sammanhang
väcksviljan
till förändring. Funktionersom skolråd,internatråd,deltagarenkäter
och en öppen,demokratisk
dialog för förbättringoch delaktighetär ständigtnärvarandei verksamheten.Under årethar den
storautmaningenvarit att genomföradessadialoger,mötenoch samtal,inte minst de demokratiska
samtalen,kulturupplevelsersom dansuppvisningar
och konserter,i digital form med bibehållet
engagemang
och intresse.
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2.1.3

Verksamhetens mål: Friluftsverksamhet bidrar till god livskvalitet och hälsa, hållbar
utveckling med god tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer för alla

Under 2020 har verksamheten, på grund av pandemin, anpassat utbudet på Nynäs. Bland annat har
visningsverksamheten på Nynäs varit pausad under stora delar av året. Vidare har det inneburit att
besökaren har provat på många utomhusaktiviteter 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. Måluppfyllelsen har varit god även om god
tillgänglighet till specifikt kulturmiljöer inomhus inte kunnat uppfyllas fullt ut på grund av
pandemin.
Vandrarhemmets beläggning har under våren varit mycket låg men under sommarmånaderna
noterades en ökad efterfrågan kring stugor som hyrs ut för korttidsboende. Beläggningen på
vandrarhemmet pandemianpassades med endast åtta enkelrum för att minska antalet personer och
därmed 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 har höjt attraktionsnivån i Sörmland genom att aktivt delta i samhällsplaneringen,
erbjuda natur- och kulturupplevelser för alla, bidra till kompetensförsörjningen och ett livslångt
lärande för ökade försörjningsmöjligheter och mänsklig tillväxt i hela länet. Verksamheten har även
bidragit till ökad samverkan/samarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Verksamhet och utbud i sig, med uppdraget att verka i hela länet, bidrar till en attraktiv livsmiljö
och till god och jämlik tillgång till bildning och kultur. Aktiviteter har genomförts i hela länet, i
städerna men även på landsbygden. Utställningar har genomförts i samtliga länets kommuner
medan andra aktiviteter så som festivaler och tematiska träffar av olika slag genomförts i ett urval
av kommuner. Kulturmiljöarbetet i Sörmland är centralt när det gäller att bidra till en attraktiv
livsmiljö och här handlar det om att värna de historiska tidsskikten och årsringarna i
bebyggelsemiljöerna vilket bidrar till, inte bara en attraktiv livsmiljö, utan även till
resurshushållning och hållbarhet. En del i att aktivt delta i samhällsplaneringen är arbetet med
rådgivning till bland annat kommuner och privatpersoner i detaljplane- och bygglovsfrågor såväl
som i frågor om byggnadsvård. Scenkonstupplevelser har genomförts på de mindre orterna på den
sörmländska landsbygden, vilket bidrar till en attraktiv landsbygd. Sörmlandsmodellen erbjuder alla
barn mellan 5-15 år i Sörmland två scenkonstupplevelser om året i skolan. Sörmlandsmodellen är,
isolerat, ett synnerligen starkt bidrag till måluppfyllelse. Arbete med jämlika folkbibliotek har
genomförts under året liksom bildning, kultur och hållbarhet varit tydliga och självklara inslag på
verksamhetsområdets skolor, vilket bidragit till dels attraktiv livsmiljö i skolornas närområde dels
till jämlik tillgång till bildning och kultur. Intressant är också aktiviteter med multipla effekter,
särskilt på lite längre sikt - LIFE-projektet vid Nynäs har inneburit förbättrade livsmiljöer genom
naturvårdande insatser. Det leder på sikt till ökad biologisk mångfald inom reservatet och till ökad
lokal och regional försörjningskraft.
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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

Samhället präglas av en demokratisk grundsyn där varje människa ska ges lika rätt att ta plats och
ge uttryck för åsikter, tankar och känslor, liksom till goda livsvillkor och jämlika möjligheter samt
till ett aktivt deltagande. Kulturen har en ytterst angelägen roll här, att stödja människors lika värde
och möjligheter att delta i samhället. Det har under året skett genom att i utbudet belysa frågor om
demokrati och människosyn samt att i utbudet förmedla kunskap och bidra till inspiration som leder
till kritiskt tänkande, egna ställningstaganden och aktivt engagemang.
Museiverksamheten har utvecklat de skapande verkstäderna till platser för lärande, skapande och
möten mellan olika människor. Under året har också den varierade kursverksamheten och
skolverksamheten bidragit både till människors egna skapande och lärande. Aktiviteter för alla
vuxna, exempelvis att prova på att slöjda, såväl som särskilda satsningar på barn, unga och
barnfamiljer har genomförts under året. Förutom en tydlig demokratisk, skapande och deltagande
dimension i detta utgör aktiviteterna ofta en viktig social funktion då de samlar människor, med inte
sällan vitt skilda bakgrunder, kring ett gemensamt intresse, fråga eller tema. Förutom aktiviteter
inom ramen för Sörmlandsmodellen, där endast viss verksamhet kunde genomföras under året på
grund av pandemin, har scenkonsten arbetat med fokus barn genom ett projekt med syfte att främja
barns sång samt genom kompetensutveckling ge verktyg till förskollärare och barnskötare i deras
arbete med barns sång. Särskilt arbete har skett under året kopplat till barnkonventionen. I arbetet
med skolproduktioner, där tyvärr många skolproduktioner under året blev halverade eller inställda,
har arbetet under 2020 fördjupats vad gäller att använda referensgrupper i skolorna, det vill säga att
arbeta med deltagande från målgrupper. Genom deltagande i referensgrupper ges barnen en
demokratisk möjlighet att få sina erfarenheter och tankar speglade. Ett annat sätt att bidra till
måluppfyllelsen är främjandet av digital kompetens hos invånarna genom bland annat digitalt
kompetenslyft för bibliotekspersonal, vilket biblioteksutveckling arbetat med under året och där
också samtliga planerade fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser genomfördes, om än i
justerad form.
3.1.2

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

Verksamheten har, så långt det varit möjligt på grund av pandemin, främjat möten mellan
människor med olika erfarenheter, synsätt och världsbilder och mellan olika kulturer, samhällen och
tider. Det regionala kulturarbetet har ett innovativt och gränsöverskridande perspektiv, vilket också
får ett tydligt genomslag i kulturverksamheternas utbud. Verksamheten har under året utgjort
mötesplats mellan grupper och individer med olika bakgrund, åsikter, intressen och kulturer.
Betydelsen av denna mötesplats, eller snarare dessa mötesplatser, kan inte överskattas och
betydelsen har ökat än mer under pandemin.
Inom museiverksamheten har förutsättningar skapats för barn, unga och vuxna, studenter och
amatörer att komma till uttryck via en arena innehållande teknikstöd såväl som kuratoriell
kompetens. Flera utställningar har visats under året som samtliga varit kunskapsbaserade på teman

Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Verksamhetsberättelse 2020

10(37)

som bland annathållbarutvecklingoch återbruk,flykt och migration,mathantverk,psykiskohälsa
samtimmaterielltkulturarv inom slöjd och hantverk.Scenkonstverksamheten
har underåret
fördjupatarbeteoch kompetensnär det gäller inkluderandesynsättoch arbetssättoch därigenom
ytterligareförstärktsitt interkulturellaarbeteoch perspektiv.Mångfaldoch mångsidighethar också
präglatutbudetmed bland annatinslagkoppladetill nationella minoriteter(inte bara
sverigefinsk/romskutan ävensamisk),internationellagästspel,hbtq och beroendeproblematik.
Nationellaminoriteterhar ocksåvarit i fokus inom biblioteksutvecklingendär verksamhetenarbetat
med att stärkafolkbibliotekensarbetemedoch mot nationellaminoritetersamtförsökt skapa
förutsättningarför att produceraen finsk-romsk/svenskbarnbok.

3.2 Politikens mål: Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till
att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning
3.2.1

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

Verksamhetenskapräglas,och har underåretpräglats,av en hälsofrämjandeverksamhetsom bidrar
till individensutvecklingav att ingå i ett socialtsammanhang
och att därmedväxasom individ.
Vidare skaden präglasav att alla blir seddaoch hördasom individer och därigenomfångasupp och
få stödi sin utvecklingsamtpräglasav ett arbeteför att aktiveraoch inte baraintegreraalla
elever/deltagare
i samhälletsamthar en möjlighet att påverkasamhällsutvecklingen.
Samtliga
skolor har bidragit positivt till måluppfyllelsen.
Vid folkhögskolornahar det pedagogiskaarbetethandlatom att väckalustentill förändringoch till
inkluderinggenomatt deltagarebjudits in till arenorför samtal,exempelvistill olika råds- och
arbetsgrupper,
där möjlighet har gettsatt blandannatpåverkaverksamhetgenomdirekt dialog med
ledningoch pedagogiskpersonal.Ar betethar, i relevantadelar,ocksåhandlatom att tillgängliggöra
skolanskurserpå distansplattformoch att setill att, i motsatstill normalläge,få deltagarnaatt
träffasså lite sommöjligt. Underårethar det gjorts insatserinom kvalitetsarbetetsamt den
systematiskaplaneringenoch uppföljningen,ävenom alla delari dettainte kommit igångunderåret
vid Åsa folkhögskola.Vid Öknaskolanhar det systematiskakvalitetsarbetetvidareutvecklatsunder
åretdär arbetsmiljöoch stöd till kunskapsutveckli
ng stått i fokus. Kvalitetsarbetethar haft tre
huvudområdensom är kunskaper;normeroch värden;samtarbetsmiljöoch delaktighet.
Huvudområdenakopplasi sin tur mot ett antal indikatorersom följs upp mot den årliga
medarbetarenkäten.
Dessutomhar denpedagogiskautvecklingenhamnati fokus underåretgenom
riktadeinsatserför personalengenomskolansförstelärare.
Indikator
Utfall av utvärderingav
studieroch vistelseför
elever/deltagare
som anger
att de utvecklatssom
individ understudietiden
(skala1-7)
3.2.2

Utfall

Målvärde

5,4

5

Kommentar
Utfall över målvärde.

Verksamhetens mål: Utbildnings - och bildningsverksamheten
demokratiska arbetsformer

erbjuder

Verksamhetenskaerbjudaen miljö som är välkomnandeoch ger elever/deltagare
positivt
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bemötandegenomlikabehandlingoch respektfulltbemötandesamtsom präglasav demokratiska
arbetsformeroch delaktighetsom stärkerelevernas/deltagarnas
inflytandeoch ökar förståelsenför
demokratiskaprocesser.Verksamhetenskaerbjudaen miljö som är baseradpå ett dialogbaserat
arbetssättsom skaparoch främjar öppnaoch respektfullamötenmellan människormedolika
bakgrund,erfarenhet,världsbilderoch kulturer. Skolornaarbetarför att samtligaelever/deltagare
skakunnakännasig delaktigai skolans demokratiskaprocesser,exempelvisgenomatt ta aktiv del
vid lektionsplanering,i klassråd,elevkåroch vid det systematiskaarbetsmiljöarbetet
med mera.
Skolornahar, i olika form och omfattning,underåreterbjudit demokratiskaarbetsformergenomatt
aktivt och systematisktarbetamedsamtsäkerställadeltagar- och elevinflytande.Det handlarvid
folkhögskolornaom inflytandevad gäller exempelvisverksamhetoch ekonomimen ävenöver
studiernasuppläggoch innehåll.Det har skettgenombland annatmentorssamtal,klassråd,skolråd,
elevkår,internatrådoch matråd.I förekommandefall träffaslärarei lärarrådoch annanpersonali
serviceråd,utöveråterkommandepersonalmöten.
Öknaskolanhar underåretarbetatmed och
samlatsi skolkonferenser,personalko
nferenser,elevråd,skyddsrådoch skyddskommittéer.Även
här handlardet om, för eleverna,inflytande över vardagoch utbildning samtidigtsom det ger
skolledningenåterkopplingoch utvärderingav verksamheten.Utöver mötesformernaanvänds
verktygetenkätundersökning,vilket gjorts under2020,för att inhämtaelevernasfeedbackpå
boendeoch trivselfaktorer.De ger skolledningenen indikation om skolans/verksamhetens
kvalitet
och är ett stöd i arbetetmot diskrimineringoch kränkandebehandlingsamti det f örebyggande
arbetetatt skapaen trygg vistelsemiljö.
Indikator
Utfall av utvärderingav
studieroch vistelse
gällandeelever/deltagare
som upplevt att de har haft
möjlighet att påverka
arbetetoch studierna(skala
1-7)
3.2.3

Utfall

Målvärde

5,1

5

Kommentar
Utfall över målvärde.

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

Utbildnings- och folkbildningsverksamheten
har underåret,vid samtligaskolor, arbetatmed att
utvecklaförmågor,kunskaper,kompetensoch bildning utifrån egnaförutsättningar.Det har handlat
om att stödjaindividensbehovav grundläggandekunskaperoch bildning samtmedvetandegöra
eleven/delta
garenom sin förmågaoch rätt att delta i samhällsutvecklingen.
Eskilstunafolkhögskolahar under2020arbetatmedatt utveckladet pedagogiskaarbetetsamt
arbetslagens
organisationoch självstyre.Det handlarom strukturellaförbättringari bådepsykisk
och fysisk arbetsmiljöi syfte att skapavälmåendeför alla som vistaspå skolan.Även vid skolrådets
mötenpedagogik,arbetsmiljö,gemensamma
aktiviteter och specifikafrågor från klasserna
diskuterats.På såsätthar förutsättningarskapatsunderåretför att nå det uppsattamålet.Åsa
folkhögskolahar underåretfokuseratpå en del i kunskapsinhämtning,
utvecklingoch förändring,
som handlarom att pedagogerna
på skolantillsammansmeddeltagarnamedverkati gemensamt
kunskapssökande
istället för denmer traditionellarollen som kunskapsförmedlare.
Det har lagt
grundentill ett demokratisktförhållningssättmellan personaloch deltagarevid skolan.Skolanssmå
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studiegrupperhar möjliggjort att varje deltagareblivit seddoch bemött.För att bästamöjliga
utvecklingskaskeutifrån egnaförutsättningargörs redanvid antagningstillfälleten bedömningav
deltagarnasstödbehovutifrån individuella samtaloch densökandesstudiebakgrund,erfarenheter
och eventuelldiagnos/er.Utifrån det skapasen individuell handlingsplan.Detta har underåret
gjorts för samtliganyantagna.Vid Öknaskolanhar under2020 extrastöd och insatseri klassrummet
förstärktspå såsättatt speciallärarenhar arbetatmed fokus på kollegialt stödjandegenomatt ge
stödför andralärareatt skapabättreklassrumsmiljöeroch ge andralärareverktyg att användai
undervisningen.Speciallärarehar ävenhaft en aktiv och coachandedel i det pedagogiska
utvecklingsarbetetpå skolan.Läxhjälp har funnits tillgänglig i skolhusetför att bättreintegrera
eleveri studiesammanhanget.
Detta har gett godaresultatgenomatt integreraett socialt
sammanhang.
Skolanhar ävenarbetatvidare underåretmed att höja kompetenseninom den egna
verksamhetenför att kunnavidareutvecklasoch utbilda arbetskraft med godakunskaperinom
inriktningarnahäst,djur, trädgård,lantbruksamti dennya utbildningennaturturismsom
implementerasunder2021.
Indikator

Utfall

Målvärde

Kommentar

Öknaskolan:Andel elever
inom gymnasieskolanmed
yrkesexamensbevis

83 %

90 %

Utfall undermålvärde.Utfall
varieraröver tid och framför allt
beroendepå individens
utgångslägeoch kapacitet.Utfall
2019 var 85 % med ett målvärde
som då låg på 100 %.

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

59 %

35 %

Utfall över målvärde.

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

91,4 %

50 %

Utfall över målvärde.

Öknaskolan:Andel elever
som har slutfört
yrkesintroduktion

100 %

100 %

Utfall tangerarmålvärde.

3.3 Politikens mål: Region Sörmland har friluftsverksamhet med god tillgänglighet
till natur- och kulturmiljöer för alla
3.3.1

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

Inom förvaltningenhar verksamhetenunderåret tillsatt ytterligareen heltidstjänsti reservatet,som
delsskautföra uppdragetdelsfortsättagenomförandetav påbörjadenaturvårdsinsatser
inom ramen
för LIFE-projektet.Det handlarbland annatom att öppnaupp fler kulturbetesmarkeroch fokusera
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på våtmarksåtgärder
samthanteraangreppfrån granbarkborren. Med utgångspunkti föreskrifterna
för naturreservatet
och övrig regleringhar en revideradskötselplanför områdetutarbetatsav
länsstyrelsenunderåret.Beslutom revideradskötselplanfattadesunder2020 men har överklagats
och under2021inväntasregeringensbesluti ärendet.
Huvudmannaskap
för de två kanotledernaNyköpingsånrespektiveÅker-Vagnhärad,innebärtillsyn
samtrapporteringtill berördakommunersom ansvararför underhåll.Arbetet med vandringslederi
naturreservatet
sker i samarbetemed Sörmlandsleden,
som har etappansvariga
för cirka 40
kilometerled genomreservatet.Övriga leder förvaltasoch underhållsav verksamhetenför att
säkerställagod tillgänglighetför allmänheten.Det har noteratsett högt besökstryckunderåretsåväl
i naturreservatetsom på kanotlederna,vilket sannoliktär en effekt av pandeminoch de råd och
rekommendationer
somföljer därav.
Byggnadsminnesförklaringen
är genomfördi slutet av åretvilket verksamhetenserpositivt på då
det innebärandramöjlighetertill byggnadsvårdsplanering
och bidragsansökningar,
än vad som
tidigarevarit möjligt, för att på ett hållbartsättfortsättamed långsiktigaunderhållsplanersamtökad
kunskapoch kompetensgällandeinomhusmiljöeri kulturbyggnader.
Arbetetatt utvecklautbudet av visningar,utställningar,kurseroch programhar fortsattunderåret,i
samverkanmedfrämstmuseetoch scenkonsten.

3.4 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering
3.4.1

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

Underårettog stabenfram Plan för jämställdhetoch likabehandlingsom godkändesi nämndeni
slutetav året.Planenär ny och innebären sammanslagning
av Mångfaldsplan,från 2007,respektive
Jämställdhetsplan,
från 2011.Den nya planenutgårfrån regionensstyrandedokumentoch
Diskrimineringsombudsmannens
föreskrifter.Arbetet medplanenskaingå i det systematiska
arbetetoch revideringav planenläggsin i stabensårsplanering.
Syftet med en gemensamplan för jämställdhetoch likabehandlingär att säkerställaatt
verksamhetsområdets
samtligaverksamheterföljer de lagar och riktlinjer som finns samthjälper till
att hålla verksamheterna
uppdateradeinom området.Förutomen gemensamplan för
verksamhetsområdet
skavarje verksamhetta fram en egen(lokal) plan, som utgårfrån den
gemensamma
planen.Stabenhar underåret påbörjatförberedelserför att kunnastödja
verksamheternai det arbetet,som till stor del kommeratt genomförasunderverksamhetsår
2021.
Indikator
Utfall av utvärderingav
studieroch vistelseav
elever/deltagare
som
uppleveren jämlik, icke
diskriminerande,
normmedvetenoch
inkluderandeverksamhet
(skala1-7)

Utfall

Målvärde

5,5

5

Kommentar
Utfall över målvärde.
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3.5 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
3.5.1

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

Verksamhetenhar underåretarbetataktivt medRegionSörmlandshållbarhetsprogram,
som utgår
från Agenda2030,med fokus på de tre dimensionernaav hållbarutveckling:den ekonomiska,den
socialaoch denmiljömässiga.Vid gemensamhållbarhetsdialoginom verksamhetsområdet
under
höstenberördesde socialaoch miljömässigadimensionerna.Verksamhetenhar ambitionenatt
tillämpa ett cirkulärt förhållningssätttill produktionoch konsumtion,vilket ocksåhar gjorts under
åretsålångt det varit möjligt. Verksamhetenhar kontinuerligtarbetatmedhållbarhetsperspektiv
i
arbetssätt,materialval,inköp (inte baranytt utan ävensecondhand),produktionsmetoder
och
uppvärmningav byggnader.Verksamhetens
restaurangeroch kaféerhar underåretsträvatefter att
använda,och öka användningenav, närproducerade
och ekologiskalivsmedelsamtatt återanvända
och återvinnasålångt det varit möjligt.
Indikator

Utfall

Målvärde

Kommentar

Andel livsmedelsom är
ekologiskt produceradeför
Kultur & Utbildning

37,05%

35 %

Utfall över målvärde.

Andel egenproducerade
livsmedeli
verksamheternas
kök

3,93 %

10 %

Utfall undermålvärde.2020 är
förstaåret som indikatornmäts
och det saknasdärmedtidigare
utfall att jämföramed.Tidigast
vid uppföljning av innevarande
verksamhetsår
(2021) kan utfall
jämförasoch tidigast då kan
eventuellriktning noteras.

3.6 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
3.6.1

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

Verksamhetenhar underårethaft en organisatoriskstruktursom säkerställtkontinuitetoch god
kommunikationgällandedigital utveckling,där syftet varit att utvecklautbud,tjänster,service och
tillgänglighetvia digitala plattformaroch bidra till ökaddigital delaktighet.
Pandeminhar medfört,i och medbegränsade
aktiviteterav fysisk karaktär,att den digitala
utvecklingenaccelereratinom verksamhetsområdet.
Det handlarbland annatom att verksamheten
möjliggjort kulturupplevelsergenomatt delar av utbud,eller nytt innehåll,tillgängliggjortsdigitalt
som sedankunnatnåsvia verksamheternas
webbplatser.Det handlarävenom att verksamhetnyttjat
digitala plattformarför delaktigheti genomförandetav uppdraggentemotlänetsfolkbibliotek och
dessmedarbetare.
Även inom utbildning och folkbildning har utvecklingenaccelereratdär
undervisningi form av lektioner och föreläsningarsamtkursersutställningaroch elever/deltagares
deltagande i kulturutbudutvecklatsoch intensifieratsunderåret.Det har varit utmanandeför
lärarkårenatt landai de nya arbetssättoch ibland kanskeävenutmaningaratt upprätthållaåhörarnas
intresseoch engagemang
som de digitala plattformarnamedför.Utvecklad kommunikationoch
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marknadsföring i sociala medier är också en del av den digitala utvecklingen och specifika kanaler
kan användas, och har under året använts, som en slags digital utställningsarena. Även detta arbete
har intensifierats under året. En verksamhet har under året initierat ett arbete med att ta fram en
långsiktig digital strategi. Den ska ligga till grund för institutionens digitala utveckling, inte minst
vad gäller att utveckla kunskapen kring digitala verktyg och arbetet med digitalisering av
produktioner och evenemang.

3.7 Politikens mål: Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl
planerad verksamhet
3.7.1

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

Verksamheten har under året fortsatt att utveckla processerna för planering, uppföljning och
utvärdering för att säkerställa kvalitet, kompetens och utveckling. Under året har arbetet att
dokumentera och vidareutveckla centrala processer och rutiner, kartlägga behov och genomföra
utvecklingsdialoger pågått. Staben har under året studerat och analyserat framför allt planeringsoch uppföljningsprocesserna för att kommande år mer strukturerat kunna inhämta verksamheternas
behov av stöd och eventuella behov av förändringar i rutiner och arbetssätt som stöd för sin
utveckling.
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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

Verksamhetens
arbeteatt löpandeutvecklaledar- och medarbetarskapet,
arbetsmiljöoch
kompetens,som utgårfrån och har sin grundi Kultur & Utbildningsdokument8 punkterför att
engageratledar- och medarbetarskapinom KUS, har fortsattunderåret.
Medarbetarskapethandlarom det professionellasamspeletoch hur medarbetareförhåller sig till
varandra,till arbetsgivarenoch till sinaarbetsuppgifter.Ledarskapetskaparförutsättningarför
verksamhetens
utvecklingoch medarbetarnas
möjligheteratt göraett bra arbete.De åtta punkter
som är centralahär är: fokus på uppdraget,fokus på arbetsuppgiften,utveckling av verksamhetoch
arbete,kommunikation,lärandekultur,att representera,
respektoch att prioriteraför balans.
Utvecklingenav ledar- och medarbetarskapetrespektivearbetsmiljöhar fortsatt i stort sett
obehindrat.Utveckling av kompetenshar däremotdelvis fått ståtillbaka främst vad gäller
kompetensutvecklingsinsatser
på individnivå med externpartner/arrangördär pandeminpåverkat
möjligheter för individen att delta om insatsgenomförtspå annanort utanförSörmland.
Någraverksamheterhar underårethaft extra fokus på organisationoch antingengenomfört
genomlysningareller fortsatt implementeringenav relativt nyligen beslutadeförändringar. Andra
verksamheterhar fokuseratpå denfysiska arbetsmiljöni verksamhetslokaler
eller på den
psykosocialaarbetsmiljönvad gäller socialtklimat och arbetsrelaterad
ohälsa.I slutet av
verksamhetsåret
beslutadeverksamhetsområdets
ledningsgruppävenatt seöver mötesformeroch
innehållför hela chefskollektivetinom Kultur & Utbildning, med fokus på kommunikation,
organisationskulturoch lärande.
Indikator
Andelenengagerade
medarbetareHME index

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

Utfall

Målvärde

75

78

80 %

100 %

Kommentar
Utfall knapptundermålvärde.
Indikatornmättesinte 2019 men
före det hade2018 aningen
bättremåluppfyllnadmedan
perioden2014-2017hadetydligt
sämremåluppfyllnad.Samtliga
år underperioden2014-2020,
2019 undantaget,har haft utfall
undermålvärde.
Utfall undermålvärdedär
ledningrespektiveScenkonst
Sörmlandrapporteratlägre
utfall. Det berorför ledningpå
hög omsättningföregåendeår
(2019) vilket lett till att endast
fyra "gamla" cheferhar
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Indikator

Utfall

Målvärde

Kommentar
individuella
kompetensutvecklingsplaner
dettaår. För Scenkonst
Sörmlandberordet på att
organisationsförändring
i
ledningsstrukturen,
som
genomfördes2019-10-10, i
konsekvenslett till att inga nya
individuella
kompetensutvecklingsplaner
upprättatsdettaår.

Andelenmedarbetaresom
utifrån verksamhetens
behovhar en individuell
kompetensutvecklingsplan.

Sjukfrånvarotidi relation
till ordinariearbetstid

67 %

100 %

Utfall undermålvärdedär det
framför allt är Scenkonst
SörmlandrespektiveÅsa
folkhögskolasom rapporterat
lägreutfall. För Scenkonst
Sörmlandberordet på att
organisationsförändring
i
ledningsstrukturen,som
genomfördes2019-10-10, i
konsekvenslett till att inga nya
individuella
kompetensutvecklingsplaner
upprättatsdettaår, såvälför
medarbetaresom för chefer.För
Åsa folkhögskolaberordet på
personalförändringar
i
skolledningensamt
sjukskrivningaroch den
pågåendepandeminsom lett till
oklar statusgällandeandel
medarbetaresom utifrån
verksamhetens
behovhar en
individuell
kompetensutvecklingsplan.

5,38 %

Max 5 %

Utfall ligger över målvärde
vilket sannoliktär en effekt av
den rådandepandemin.Redani
marskundedettanoteras,vilket
fortsattunderi princip hela året.
Utifrån folkhälsomyndighetens
rekommendationer
har
medarbetarna
vid symptomvalt
att stannahemma.
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4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en ändamålsenlig och säker IT
4.2.1

Verksamhetens mål: Verksamheten har ett effektivt och behovsanpassat IT-stöd

Verksamheten har under året haft en organisatorisk struktur som säkerställt kontinuitet och god
kommunikation gällande de verksamhetsanpassade IT-stöd som står till förfogande. Bland annat har
utvecklingen och implementeringen av bokningssystemet Zenit tagit stora steg framåt även om de
sista stegen kommer att tas under första halvan av 2021. Zenit kommer att bidra till effektivisering
samt kvalitetsförbättring kopplat till lokalbokningar, fakturering och ekonomi. Vidare har
ansökningsverktyget Apply implementerats för att säkerställa en mer effektiv och säker hantering
av bidragsansökningar och stipendier, vilket är till gagn för både verksamhet och de organisationer
och individer externt som berörs. Verksamhetens arbete med planering och uppföljning sker i
Region Sörmlands IT-stöd för planering och uppföljning, PLUSS (Stratsys), och utöver den faktiska
planeringen och uppföljningen i verktyget bidrar verksamheten aktivt i förbättringsdialoger kring
verktygets utveckling, inte enbart inom verksamhetsområdet utan i hela regionen.

4.3 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
4.3.1

Verksamhetens mål: Verksamheten har en ekonomi i balans

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott mot budget på 661 000 kronor. Resultatet är betydligt
bättre än de senaste prognoser som har lämnats under året och även om avvikelsen är positiv såväl
jämfört med budget som prognoserna behöver verksamhetsområdet under 2021 arbeta för att
förbättra prognossäkerheten. Missvisande prognoser riskerar att leda till brister i den ekonomiska
styrningen och att felaktiga beslut fattas. Det kan även leda till passivitet och att styrningen uteblir
ifall tillförlitligheten till prognoserna är låg. Hög prognossäkerhet är därför en förutsättning för en
fungerande ekonomisk styrning.
Pandemin har haft stor påverkan på verksamhetsområdets ekonomi, såväl på intäkts- som
kostnadssidan. Flera verksamheter har tvingats stänga ned eller kraftigt begränsas, med lägre
intäkter som följd. Samtidigt har pandemin också sammantaget inneburit lägre kostnader, just
eftersom verksamheten i stor utsträckning inte har kunnat bedrivas i avsedd omfattning. Dessutom
har staten skjutit till ytterligare bidrag under året. Uppföljningen av det ekonomiska utfallet visar på
att det i synnerhet är uteblivna kostnader som ligger bakom nämndens ekonomiska överskott.
Nedan redogörs mer i detalj för det ekonomiska utfallet för var och en av verksamheterna inom
Kultur och utbildning.
Ledning
Verksamheten Ledning redovisar ett överskott mot budget på 914 000 kronor. Nämndens buffert för
oförutsedda kostnader, som budgetmässigt ligger hos ledningen, har inte till fullo utnyttjats. En
tjänstledighet under året har bidragit till lägre personalkostnader och kostnaderna för resor, logi,
konferenser och liknande har på grund av pandemin blivit lägre än budgeterat. Kostnaden för
utbetalda verksamhetsbidrag blev lägre än budgeterat och under året blev dessutom ett
verksamhetsbidrag på cirka 173 000 kronor återbetalat, vilket har förbättrat resultatet.
Stab
Staben redovisar ett överskott på 661 000 kronor. Överskottet förklaras till övervägande del av lägre
personalkostnader än budgeterat. Nedan redogörs för de olika delarna i överskottet på
personalkostnadssidan:
- Verksamheten har under året haft en vakans i form av ett glapp mellan det att en medarbetare
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slutade och dennes ersättare började.
- En medarbetare har varit tjänstledig på deltid under en period.
- Kostnaderna för köp av interna stödtjänster, exempelvis ekonomistöd, blev betydligt lägre än
budgeterat.
- Justeringen av nämndens semester- och kompskuld har resultatbokförts på staben och innebar ett
par hundratusen kronor i resultatförbättring.
De två sista faktorerna var svåra att förutse och förklarar till stor del att det ekonomiska resultatet
avviker mycket från den senast lagda prognosen för verksamheten.
Pandemin har haft viss påverkan på stabens ekonomi. Exempelvis har kostnaderna för resor och
kurser har blivit lägre än budgeterat.
Sörmlands museum
Sörmlands museum redovisar ett överskott på 378 000 kronor. Överskottet förklaras exempelvis av
vakanser, lägre kostnader för resor och personalfortbildning som en följd av pandemin samt lägre
avskrivningar än budgeterat.
Pandemin har påverkat Sörmlands museums ekonomi såtillvida att intäkterna för framförallt
konferenser har blivit lägre än budgeterat. Försäljningen av luncher i museets restaurang har varit i
princip i linje med vad som var budgeterat trots pandemin. Stora delar av kursverksamheten har
tvingats ställas in, vilket har inneburit lägre intäkter. Verksamhetens intäktsbortfall har
kompenserats genom statsbidrag från Statens kulturråd.
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Sörmland redovisar ett överskott på knappt 2,5 miljoner kronor. Det stora överskottet
förklaras av att pandemin har tvingat verksamheten att helt ställa in eller kraftigt begränsa sina
produktioner, med lägre kostnader som konsekvens. De frilansare som verksamheten har anlitat har
fått betalt trots inställda produktioner, detta i linje med ett beslut i regionstyrelsen, men övriga
kostnader kopplade till produktioner har blivit väsentligt lägre än budgeterat och jämfört med
föregående år. Exempelvis var kostnaderna för resor och logi omkring en halv miljon kronor lägre
jämfört med föregående år och samma sak kan sägas om kostnaderna för kommunikation och
annonsering. Pandemin har också fått en påverkan på intäktssidan såtillvida att entré- och
arrangörsavgifterna har blivit lägre än budgeterat.
Verksamhetens slutgiltiga ekonomiska resultat avviker kraftigt från den senast lagda prognosen.
2021 är Scenkonst Sörmlands budget lagd på ett sätt som, jämfört med 2020, kommer göra
uppföljningsarbetet och prognosläggningen lättare. Målsättningen är att till 2022 även göra
förändringar i verksamhetens kodplanestruktur för att ytterligare underlätta planerings- och
uppföljningsarbetet.
Biblioteksutveckling Sörmland
Biblioteksutveckling Sörmland redovisar ett överskott på 632 000 kronor. Överskottet kan bland
annat förklaras av lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt lägre kostnader för
resor och logi på grund av pandemin. Pandemin har även gjort att flera projekt inom verksamheten
inte har kunnat genomföras i avsedd omfattning, vilket har inneburit lägre kostnader än budgeterat.
Eskilstuna folkhögskola
Eskilstuna folkhögskola redovisar ett överskott på 47 000 kronor. Det positiva resultatet beror
exempelvis på lägre hyreskostnader än budgeterat och lägre kostnader för resor och konferenser.
Dessa kostnadsminskningar har dock till stor del ätits upp av IT-relaterade kostnader som har krävts
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på grundav utökandetav digital undervisningtill följd av pandemin.
Åsa folkhögskola
Åsa folkhögskolaredovisarett underskottpå 502 000 kronor. Underskottetberortill stor del på
lägreinternatintäkterän budgeterattill följd av pandeminoch betydligt högrelokalkostnaderän
budgeterat.I mitten av januari 2021fick Åsa folkhögskolaen tilläggsdebiteringpå cirka 600 000
kronor avseende2020 för mediakostnader
som inte hadefaktureratsunderåret.
En kartläggningav Åsa folkhögskolaslokalkostnaderär påbörjadi syfte att undvika liknande
avvikelseri framtiden.Det är redankänt att lokalkostnadernaför Åsa folkhögskolakommeröka
kraftigt kommandeår på grundav en förändringi regionensinternhyresmodell.
Sörmlands Naturbruk
SörmlandsNaturbrukredovisarett underskottpå knappt4 miljoner kronor. Pandeminhar till stor
del bidragit till verksamhetens
ekonomiskaunderskott.Pandemin har tvingat verksamhetentill att
stängastoradelar av internatverksamheten.
Enbartinternatetför särskolanhar kunnatbedrivassom
vanligt. Dettahar inneburitett intäktsbortfallpå nästantvå miljoner kronor. Pandeminhar även
inneburitökadekostnaderför städning,inköp av städ- och hygienartiklaroch personalsom har
tillsett att trängselinte uppstår.Vandrarhemmet,restaurangen
och konferensverksamheten
har haft
lägreintäkterän budgeterat.Ett lägreelevantalän budgeterat,medlägre intäkter som konsekvens,
bidrar ocksåtill underskottet.
Granbarkborrens
angrepppå skogeninom SörmlandsNaturbrukfår tydligast ekonomiskpåverkan
på intäktssidan.Pågrundav angreppethar mer skogän planeratfått avverkasoch det
genomsnittligakubikmeterpriset på den avverkadeskogen(cirka 23 000 kubikmeter)är väsentligt
lägreän ett normalår,vilket berorpå kvalitetsförsämringpå grundav granbarkborreangrepp.
En
grov uppskattningär att kubikmeterprisetpå den avverkadeskogenhar halveratsjämfört med ett
normalår,från cirka 200 kronor till cirka 100 kronor. Redovisningsmässigt
har det inte fått någon
påverkanpå intäkterna2020,menredanfrån och med2021 kommerdettaatt märkas.Kostnaderna
för väghållninginom SörmlandsNaturbrukhar ävende ökat som en konsekvensav
granbarkborreangreppet.
Fler tungatransporterän normalthar körts på vägarna,vilket har slitit på
vägarnaoch påskyndatbehovetav reparationer,underhålloch förstärkningar.Kostnadernaför
väghållningunder2020uppgicktill cirka 567 000 kronor, att jämföramed ett normalårdå
kostnadernaligger på cirka 100 000 kronor. Dock innebärde arbetensom har gjorts under2020 att
färre liknandeåtgärderkommeratt behövaskommandeår, vilket kommeratt minskakostnaderna.
Underskottethar till viss del vägtsupp av lägrekostnaderför livsmedeloch resorsamtlägre
avskrivningarän budgeterat.
Indikator
Ekonomisktresultat
- avvikelseutfall/budget
i tkr

Utfall

Målvärde

661 tkr

0 tkr

Kommentar
Nämndensöverskottpå 661 000
kronor kan framför allt härledas
till denpågåendepandemin.
Bland effekternakan nämnas
minskadekostnaderrelaterattill
främstinställdaeller förändrade
publika aktiviteter,resor,kost
och logi. Fleraav
verksamheterna
har ocksåhaft
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Indikator

Utfall

Målvärde

Kommentar
vakanser under året med lägre
personalkostnader som följd.
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5 Resultaträkning
Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff
helår

Ack
utfall fg
år

3 845

-799

3 845

3 202

-643

4 483

67 104

69 435

-2 331

69 435

68 000

-1 435

70 104

Erhållen intern
uppdragsers

296

0

296

0

118

118

199

Övriga intäkter

115 789

115 032

757

115 032

118 832

3 800

118 321

Verksamhetens
intäkter

186 234

188 311

-2 077

188 311

190 152

1 841

193 107

Personalkostna
der

-186 370

-185 786

-584

-185 786

-184 394

1 392

-187 683

-7 955

-8 678

723

-8 678

-7 674

1 004

-8 106

0

0

0

0

-1 113

-1 113

-3

0

-3

0

0

0

Lokalkostnade
r

-55 842

-53 745

-2 097

-53 745

-55 036

-1 291

-51 709

Övriga
kostnader

-60 722

-65 041

4 319

-65 041

-70 160

-5 119

-63 427

-8 529

-8 815

286

-8 815

-8 794

21

-8 907

Verksamhetens
kostnader

-319 422

-322 065

2 643

-322 065

-327 172

-5 107

-319 834

Verksamhetens
nettokostnader

-133 188

-133 753

565

-133 753

-137 020

-3 267

-126 727

786

648

138

648

648

0

715

Ack
utfall

Ack
budget

PatientTrafikant o
andra avg

3 046

Försäljning
inom reg
verksamh.

Tkr

Köpt
verksamhet
Lämnad intern
uppdragsers
Läkemedel

Avskrivningar

Finansiella
intäkter
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Tkr
Finansiella
kostnader
Årets resultat

Ack
utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff
helår

Ack
utfall fg
år

-1 081

-1 039

-42

-1 039

-1 065

-26

-705

-133 483

-134 144

661

-134 144

-137 437

-3 293

-126 717
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6 Investeringar
Nämnden hade 2020 en investeringsram på 6,2 miljoner kronor, ej inräknat regionens centrala
investeringsram avseende byggnader förvaltade inom Kultur & Utbildning. De totala
investeringsutgifterna för 2020 uppgår till knappt 4,4 miljoner kronor, fördelade enligt nedan:
Sörmlands museum

518 000 kronor

Scenkonst Sörmland

625 000 kronor

Sörmlands naturbruk

3 248 000 kronor

Investeringsutgifterna rör främst IT, maskiner och inventarier.
I nämndens delårsrapport var prognosen för investeringsutgifterna knappt 6,1 miljoner kronor. Den
största avvikelsen återfinns inom Scenkonst Sörmland och beror på att ett inköp av en ny läktare
inte blev klart under 2020. Den kommer behöva finansieras inom investeringsramen för 2021.
Den centrala investeringsramen uppgick 2020 till 2,5 miljoner kronor, men ingen av de
investeringarna har blivit av. Det var budgeterat för en ny värmeanläggning på Nynäs slott och tre
nya avloppsanläggningar på området. Inköpet av värmeanläggningen är skjutet på framtiden och
istället för inköp av nya avloppsanläggningar har de befintliga reparerats, vilket har belastat
driftbudgeten.
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7 Intern kontroll
Planen för intern kontroll är beslutad i verksamhetsplan med budget 2020-2022 och följer
perspektiven i regionens styrmodell. Enligt reglementet för intern kontroll ska rapportering ske till
ansvarig nämnd minst en gång per år i samband med verksamhetsberättelsen. Nämnden har under
året diskuterat internkontrollarbetet inom sitt ansvarområde och kommer under 2021 att följa upp
internkontrollplanen även i delårsrapporteringen.
Kontrollerna omfattar bland annat verkställighet av fattade beslut, återrapportering av beslut till
nämnden, kontroll att fördelning av uppgifter inom arbetsmiljöområdet samt kontroll av följsamhet
vid ramavtal. En mer utförlig sammanställning redovisas till verksamhetsområdeschefen. Den
redovisas sedan vid Kultur & Utbildnings ledningsgrupp för fortsatt dialog.
Medborgarperspektivet
Verkställighet av fattade beslut har kontrollerats
Följande av nämndens beslut till och med 2020-06-30 återstår att verkställa:



Uppdraget att utreda möjligheten av ett slakteri inom Nynäs (från beslut 2009 § 6). Ärendet
är överlämnat till landstingsstyrelsen (numera regionstyrelsen), men vilar och återkommer
inom ramen för Vision Nynäs som behandlas under 2021.
§ 43/09 Wegefalks fond, beslut att vidta åtgärder för att flytta fonden. Regionjuristen som
har drivit ärendet hos länsstyrelsen i Stockholm har slutat i regionen och flytt av fond är inte
genomförd. I dagsläget arbetas inte aktivt i frågan.

Inga nya ärenden som ska verkställas återstår.
Verksamhetsperspektivet
Återrapportering av beslut till nämnden
Genomförda beslut med stöd av delegation finns återredovisade av fyra av nio delegater.
Påminnelse har gjorts i samband med granskningen.
Resursperspektivet
Kontroll att fördelning av uppgifter inom arbetsmiljöområdet är genomförd till samtliga personer
med chefsuppdrag har genomförts med nedanstående resultat




Verksamhetsområdeschef - saknar påskriven delegation.
tre av sju verksamhetschefer har påskriven delegation.
fem av tolv enhetschefer har påskriven delegation.

Övervägande andel chefer saknar fortfarande arbetsmiljödelegation trots att brister har påpekats i
internkontrollen för år 2019 och fortsatta brister påpekades i delårsuppföljningen för internkontroll
år 2020.
Attestreglerna granskas för att se om kontraattest skett när beslutsattestanten varit jävig.
Det här var även med som ett kontrollområde i delårsuppföljningen för intern kontroll där 20
fakturor med högst belopp granskades för konton inom representation, hotell, resor eller liknande.
Kontrollen visade inget fel på attestflödet.
För perioden 1 augusti – 30 november visar kontrollen att det är sällsynt att chefer själva attesterar
transaktioner där de är jäviga. Kontrollen avsåg 55 fakturor och det förekom bara en gång att en
chef hade attesterat en faktura där hen själv deltagit. Ett problem är dock att deltagarlistor ofta inte
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bifogas till verifikationerna, vilket gör det omöjligt att avgöra om attestanten var behörig. Detta är
ett tydligt förbättringsområde för 2021 inom verksamhetsområdet.
Kontroll av momsavdrag samt deltagare vid representation
Detta kontrollerades också i delårsuppföljningen för intern kontroll där 10 stickprov utfördes.
Samtliga hanterades korrekt.
Under perioden 1 augusti – 30 november fanns bara sex fakturor att kontrollera och på dessa var
momsavdraget korrekt på alla fakturor utom en, där dock momssatsen på fakturan var felaktigt
angiven från leverantören.
Kontroll av följsamhet vid ramavtal
Även detta område ingick i delårsuppföljningen av intern kontroll då inköp av livsmedel avseende
leverantörer som finns med i avtalsdatabasen kontrollerades. Det påpekades då att det även görs
inköp från andra leverantörer som saknas i avtalsdatabasen.
För perioden 1 augusti – 30 november gjordes kontroll inom varukategorierna kontorsmaterial och
litteratur. Inom kontorsmaterial görs inköp från avtalsleverantörer i drygt 70 procent av fallen
medan det inom litteratur bara görs i cirka 40 procent av fallen.
Genomgående gäller att inköp görs från många olika leverantörer, vilket åtminstone för
kontorsmaterial inte borde vara nödvändigt. Avtalsleverantörens utbud är stort och det är sällan man
behöver göra akuta inköp av kontorsmaterial där man inte kan vänta på eventuell lång frakt. För
litteratur är det mer begripligt ifall regionens upphandlade leverantörer inte har en viss bok som
verksamheten behöver.
Kontroll av rutiner för inpassering avseende nyckel-/kortinnehav, eventuella larmområden och
larmkoder
Fråga har ställts till verksamhetscheferna om de har dokumenterade rutiner för inpassering avseende
nyckel-/kortinnehav, eventuella larmområden och larmkoder och om dessa följs.
Fyra av sex verksamheter anser att de har fungerande dokumenterade rutiner och att dessa följs. Två
verksamheter har enbart kvittenslistor men avser att under 2021 arbeta med att få bättre
dokumentation och rutiner för detta.
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8 Fakta - Statistik
8.1 Utbildning
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Folkhögskolor, antal
elevveckor

19 338 st

22 067 st

22 426 st

23 762 st

25 502 st

Folkhögskolor, långa 18 354 st
kurser inkl. allmän
kurs

20 881 st

21 722 st

22 718 st

24 217 st

Folkhögskolor, långa 8 129 st
kurser - allmän kurs

7 968 st

9 485 st

9 773 st

11 161 st

Folkhögskolor, korta
kurser

972 st

1 186 st

704 st

1 044 st

425 st

Antal elevveckor på
Öknaskolan

8 815 st

9 099 st

9 446 st

9 724 st

9 575 st

Antal elevveckor på
Öknaskolan,
naturbruksprogramm
et

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,
naturbruksprogramm
et

90 %

82 %

85 %

77,2 %

83 %

Andel elever med
godkänt slutbetyg,
med grundläggande
högskolebehörighet

41 %

44 %

33 %

50 %

49 %

Andel KYstuderande med
godkänd examen
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8.2 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/ele
v och år

2 st

2 st

2 st

2 st

2 st

Antal
föreställningar/konse
rter i vården

195 st

166 st

174 st

181 st

129 st
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8.3 Museiverksamhet/utställningar
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Studielådor, antal
utlåningar

68 st

45 st

0 st

85 st

61 st

Kurser/föreläsningar
/workshops, antal
program

208 st

128 st

51 st

1 699 st

670 st

Byggnadsvård, antal
uppdrag

42 st

36 st

26 st

48 st

62 st

Byggnadsvård, antal
remisser

55 st

62 st

84 st

125 st

116 st

Byggnadsvård, antal
slutförda rapporter

0 st

15 st

18 st

28 st

36 st

Samlingarna, antal
nyförvärv (SLMnummer)

760 st

920 st

372 st

293 st

300 st

Utställningar, antal
utställningar

32 st

41 st

0 st

56 st

47 st

8.4 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
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Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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
arrangemang och
ströbesökare

1 120 st

2 419 st

2 500 st

1 593 st

1 000 st

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,
Eskilstuna
folkhögskola

67 %

73 %

65 %

71 %

63 %

Andel extern
finansiering, Åsa
folkhögskola

72 %

71 %

72 %

67 %

66 %

Andel extern
finansiering,
Öknaskolan

93 %

95 %

97 %

99 %

95 %

8.5 Utbildning
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8.6 Länsbibiliotek
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel extern
finansiering

32 %

33 %

36 %

41 %

43 %

8.7 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

8.8 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 26 st
filmtalanger som fått
stöd

41 st

125 st

23 st

9 st

Växthus/talang, antal 14 st
filmtalanger som fått
stöd, varav under 26
år

17 st

6 st

4 st

3 st

Växthus/talang, antal 12 st
filmtalanger som fått
stöd, varav över 26
år

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/samarra
ngerade

18 st

27 st

16 st

16 st

7 st
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8.9 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,
antal besökare musik

30 999 st

25 807 st

33 427 st

19 429 st

10 862 st

Skolföreställningar,
antal besökare teater
och dylikt

40 000 st

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

8.10 Museiverksamhet/Utställning
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel extern
finansiering

30 %

23 %

41 %

36 %

35 %

Utställningar, antal
besökare totalt

262 697 st

162 887 st

49 223 st

68 419 st

31 511 st

Utställningar, antal
besökare totalt,
varav barn/ungdom

41 586 st

24 167 st

8 351 st

15 526 st

4 729 st

Samlingar, antal
besökare
föremålsmagasinet

452 st

0 st

0 st

4 987 st

1 301 st
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Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Samlingar, antal
besökare
arkiv/bibliotek

601 st

0 st

0 st

2 260 st

425 st

Antal
visningar/program/e
venemang,
exkursioner

13 148 st

12 184 st

7 170 st

31 307 st

18 805 st

Antal kurser och
föreläsningar

2 466 st

1 564 st

1 222 st

1 083 st

392 st

Pedagogik/barn- och
ungdomsverksamhet

15 265 st

6 610 st

942 st

29 055 st

6 884 st

Studielådor, antal
användare totalt

0 st

0 st

0 st

3 570 st

1 525 st

Webb

123 245 st

109 860 st

166 838 st

193 093 st

318 164 st

Rådgivning, telefon,
mail och besök

500 st

440 st

400 st

400 st

400 st

Antal besök totalt
inklusive webb

340 831 st

296 572 st

225 975 st

334 231 st

421 330 st

8.11 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

* Från och med 2020 innefattas elever som tagit del av dans i skolan inom Sörmlandsmodellen, vilket inte är
fallet för åren 2016-2019. Revidering av uppgifter samtliga år i serien sker i uppföljningen av år 2021.
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Bilaga 1

Rapportering

2020

Kultur & Utbildning Sörmland
(tkr)

Investeringsspecifikation
Årsbokslut
Helår
Utfall
2019

Budget
2020

Utfall
2020

IN VESTERIN GAR
Mark och markanläggningar

200

- varav friluftsverksamhet

200

IT

414

- varav utbildning

251

- varav kultur

162

859

47

- varav friluftsverksamhet
Övriga maskiner och inventarier

813
4 276

5 800

- varav utbildning

2 852

1 000

- varav kultur

1 424

1 600

1 097

3 200

2 435

6 000

4 392

- varav friluftsverksamhet

3 532

- varav övrigt
Delsumma 1

4 690

"Externa" byggnader/central investeringsram

0

- varav utbildning
- varav kultur
- varav friluftsverksamhet
Delsumma 2
SUMMA INVESTERINGAR

2 500
0

0

0

4 690

6 000

4 392

FÖRSÄLJNINGAR (bokfört restvärde)

378

- varav byggnader
- varav mark och markanläggningar
- varav IT
- varav övriga maskiner och inventarier

378

- varav konst
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR

0

0

UTRANGERING (bokfört restvärde)

378
0

Övriga maskiner och inventarier

131

SUMMA UTRANGERING

131

0
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Bilaga 2
Förmögenhetsskada, arbetsskada
och tillbud

Bokslut 2020
Verksamhetsområde/verksamhet:

Kultur & Utbildning Sörmland
Skadans art

Period

Bokslut

Antal händelser
Förmögenhetsskada
(regionens
egendom)

Summa
arbetsskador

Tillbud

1

1

3

4

5

4

3

3

2

Färdolycksfall

8

8

Hot

3

3

Våld

1

1

Arbetsskada
ArbetsskadaUtan
Med
sjukfrånsjukfrånvaro
varo

Bemanning
Allergisk reaktion
Skada på grund av lokal/utrustning

1

Direktkontakt med kroppsvätskor
Fukt och mögel
Fysisk belastning
2

Kemikalier/värme/kyla
Klämskada

1

Konflikt

1

1

4

4

3

3

3

4

3

2

2

2

Mobbing
Psykisk belastning
Skada vid fall/halka

1

Skada vid lyft
Skada annat

2

Stick/skärskador
Trakasserier

1

1

Inbrott

3

3

Stöld

2

2

Miljö

5

5

43

46

1

Brand

TOTALT

3
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