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1 Inledning
1.1 Sammanfattande analys
Det gångna verksamhetsåret har varit händelserikt och intensivt för de flesta verksamheterna inom
Kultur & Utbildning. Verksamheterna har inte kunnat genomföra verksamhet i planerad omfattning,
primärt med anledning av pågående pandemi, och framför allt under den tidigare delen av året.
Verksamheten därför 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. Det innebär i ett ekonomiskt perspektiv att i och med att verksamhet
inte kunnat genomföras som planerat så har det lett till att budgetutrymmet för verksamhetsår 2021
inte fullt ut nyttjats. Konsekvensen blir ett överskott om cirka 3,4 miljoner kronor för helåret.
Konsekvenserna av de försämrade möjligheterna att rekrytera personal, för samtliga verksamheter,
har fortsatt under året. Det har bland annat bidragit till ökade lönekostnader för skolorna.
Öknaskolans elevavgifter har heller inte ökat i motsvarande takt. Vad gäller avgiften från
kommunerna för skoluppdraget inom Sörmlandsmodellen med produktioner för barn och ungdomar
så har den legat på samma nivå sedan 2007.
I internkontrollplanen ingår sju kontrollmoment som samtliga följts upp för verksamhetsår 2021.
Den sammantagna bilden är att resultaten är bra eller mycket bra i fem av sju kontrollmoment. I två
av sju kontrollmoment är resultaten underkända. Dessa kontrollmoment är Granskning av att
representationsriktlinjerna efterlevs respektive Granskning av att uppgiftsfördelning avseende
arbetsmiljöansvar sker enligt fastställda rutiner, inom vilka förbättringsåtgärder behöver vidtas.
Sammantaget har verksamheterna under 2021, trots pandemins ofta negativa effekter under stora
delar av året, utvecklat sina verksamheter och dess innehåll, visat förmåga att hantera utmaningar av
varierande slag samt skapat ett fokus på utveckling. Ett exempel på det är digitalisering i
verksamhet som på sikt innebär ett bättre, mer tillgängligt och mer utåtriktat utbud.
Kultur
Sörmlands museum arbetar sedan årets början enligt en ny organisation vilken upplevs landat väl
hos medarbetarna. Detta i kombination med nyrekryteringar till vakanta tjänster har medfört att
museet återfått kapacitet, tillförts kompetens och nya perspektiv vilket varit gynnsamt för såväl
verksamheten som för arbetsmiljö och arbetsglädje. Rutiner och processer har utvecklats och hela
verksamheten präglas av ett mera systematiskt arbetssätt, bättre framförhållning och högre grad av
utvärdering. Pandemins restriktioner innebar att museet höll stängt årets första månader och
återöppnade den 13 april. Programverksamheten inomhus återstartade den 1 september för att åter
ställas in den 23 december. Delar av verksamheten har kunnat vidmakthållas dels digitalt, dels med
fysisk distans. Men ovissheten om pandemins utveckling påverkar negativt på verksamhet och
medarbetare. Museet har visat utställningar och genomfört program i samtliga länets kommuner.
Aktiviteter utomhus och digitalt har utvecklats liksom tillgänglighet i form av översättningar,
textning och syntolkning. 2021 års besökssiffror är trots pandemin positiva. Restaurang och butik
har fortsatt gått mycket bra och programverksamhet och utställningar har lockat både befintlig och
ny publik. Museet har under 2021 tagit emot 98 421 besökare till utställningar i hela länet. 53 976
personer har besökt museihuset i Nyköping mellan den 13 april och den 31 december.
För Scenkonst Sörmlands del bjöd verksamhetsåret på många utmaningar konstnärligt. Samtliga
konstarter befann sig i olika delar av året i ett vänteläge. Uppskjutna produktioner och gästspel från
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föregående år gjorde planeringen av verksamheten svår att hantera. Stora satsningar inom de olika
konstarterna fick hantera restriktioner löpande. Föreställningar ställdes in, fick nytt liv digitalt eller
fick skjutas till 2022. Repetitioner med munskydd och visir samt regelbundna testningar
föreställningsperiod blev det nya normala för sommarens föreställning på Nynäs, Orlando, som
sedan gick ut på turné. En ny publik nåddes i tre kommuners ytterområden genom Drakfestivalen.
Både skolutbud och äldreomsorgsproduktioner ställdes in eller ställdes om till utomhus eller
digitalt, särskilt under vinterhalvåret. Det föranledde ett konstnärligt utvecklingsarbete för
musikerna genom att lära sig spela på elektroniska instrument som tål en annan väderlek. Två
samarbetsproduktioner för skolutbudet nådde inte den sörmländska publiken då skolor och
kommuner ställde in med kort varsel. En sidoeffekt av inställda turnéer var att det fanns utrymme
att stödja regionala gruppers konstnärliga utveckling i olika projekt. Även upphovspersoner fick fler
uppdrag då pandemins isolering fungerade väl för koncentrerat arbete.
Det som påverkar Biblioteksutveckling Sörmland mest under 2021 var dels pandemin dels en
relativt stor andel vakanta tjänster. Viss verksamhet har gynnats av pandemins restriktioner,
exempelvis arbetet med ökad förståelse för verksamhetsutveckling genom digital transformation,
medan annan verksamhets missgynnats, exempelvis en planerad studieresa och skapandet av en så
kallad testbädd för utforskande av exempelvis tekniska möjligheter som helt enkelt fått pausas. I de
allra flesta fall har verksamheten hittat alternativa vägar framåt för att genomföra planerad
verksamhet, dock i vissa fall har planerna skjutits fram eller i något enstaka fall helt ställts in.
Verksamheten har haft en tät dialog med folkbiblioteken, olika litterära aktörer i Sörmland och
andra samarbetsparter i Sörmland såsom barnhälsovården. Bedömningen är att Biblioteksutveckling
Sörmland under året har "lagat efter läge" och levererat det som varit möjligt utifrån målgruppernas
och verksamhetens förutsättningar.
Det treåriga projektet Sörmländska kulturtillgångar, vars syfte är att skapa förutsättningar för en
bättre infrastruktur, en ökad kulturkunskap och samverkan kring ett utvecklat kulturliv i länet
påbörjades. Projektet delfinansieras av Statens kulturråd, och har lett till nya kunskaper, nya
arbetssätt och flera goda resultat som pekar på möjligheter att stärka länets kulturutbud och aktörer.
Folk och Kultur genomfördes 2021 digitalt (vilket också sker 2022), med studio för sändningar i
Scenkonst Sörmlands lokaler. Verksamhetsområdet deltog aktivt både i program och planering,
samtidigt som lärdomar för framtiden erhölls bland annat kring digital verksamhet.
Utbildning och folkbildning
Eskilstuna folkhögskolas verksamhet under 2021 har i stort löpt enligt plan. Ambitionen har varit
att ställa om och inte ställa in och även om det fungerat väl så har en del verksamhet, exempelvis
HLR-utbildningar, fått skjutas på framtiden. Utvärderingarna under året har, trots alla utmaningar,
visat positiva resultat. Verksamhetens samarbete med regionens HR-stab har fördjupats ytterligare
under året genom KLIV/vårdintroduktion, där verksamheten alltmer tagit över språkutbildningen av
vårdpersonal från utlandet. När det gäller undervisningen så genomfördes merparten under våren
utifrån särskilda anpassningar med social distansering, distans- och/eller fjärrundervisning.
Tillgängligheten har naturligtvis påverkats kraftigt under perioder av hög smitta och det har varit
svårare för externa parter/gäster att boka exempelvis studiebesök. Den nya organisationen för
regionens folkhögskolor som satts i gång på prov har fungerat relativt väl trots de extraordinära
omständigheter som implementeringen skett under. De stora vinsterna hittills är det kunskapsutbyte
och de möjligheter till utbyten generellt som uppstår genom att kontakterna fördjupas skolorna
emellan. Även hantering av ekonomi och planeringsarbete har fått ett lyft och kommer kunna
utvecklas vidare i gott samarbete. Eskilstuna folkhögskola har under året fått nya lokaler på
Portgatan 1 i Munktellstaden som kompletterar befintliga lokaler väl.
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Verksamheten vid Åsa folkhögskola har i stort löpt enligt plan och även här har utvärderingarna
under året, trots alla utmaningar, visat positiva resultat. Vissa grupper av deltagare har klarat
perioden bättre än andra och det har varit stora utmaningar att hitta former för praktiska kurser som
dans och musik när situationen krävt distansstudier. Även deltagare på allmän kurs med behov av
stöd har drabbats negativt. Sommarkurser, kortkurser och konferensverksamheten påverkades under
året då lokalerna behövdes för att skolverksamhetens anpassningar skulle kunna möjliggöras. Under
våren genomfördes merparten av undervisningen utifrån särskilda anpassningar med social
distansering, distans- och/eller fjärrundervisning. Tillgängligheten har påverkats kraftigt under
perioder av hög smitta och det har under dessa perioder varit omöjligt att ta emot studiebesök,
matgäster, konferenser etcetera.
Vid Sörmlands Naturbruk har verksamheten vid Öknaskolan under större delen av 2021 påverkats
av pandemin. Det har inneburit en snabb övergång till heldistansstudier från och med november
månad 2020 fram till skolavslutningen i juni. Internatet har mestadels stått tomt.
Gymnasiesärskolans elever har varit på skolan som vanligt. Efter sommarlovet startade skolan upp
med vissa anpassningar och har bedrivit undervisning på plats under resten av året. Julavslutning
och därtill hörande aktiviteter har utförts klassvis för att kunna hålla avstånd. Under året har skolan
fortsatt sitt arbete med att utveckla en trygg miljö för eleverna samt integreringen av teoretiska
ämnen och praktisk undervisning. En del i detta är att rektor numera innehar personalansvar för
samtlig pedagogisk personal på skolan, både lärare och instruktörer inom de praktiska delarna av
utbildningen. Det har möjliggjort ytterligare ökat fokus på pedagogisk utveckling. Elevhälsan
arbetar vidare med integrering i skolans undervisningsverksamhet samt fritidsaktiviteter.
Friluftsverksamhet
Friluftsverksamheten med kultur- och naturupplevelser har under 2021 fokuserat arbetet på att
forma hur förvaltningen ska planeras och genomföras utifrån nya skötselplaner med anledning av
den reviderade skötselplanen som delvis antogs hösten 2020. Ett överklagande gällande skötselplan
genomfördes sommaren 2020 och under 2021 inväntades regeringens beslut kring skötselplan, som
aldrig kom. Del av avkastningen från den statliga intrångsersättningen, som finansierar underhåll
och tillgängliggörande av mark och skog inom Nynäs egendom, har under 2021 använts till
personalresurser för att hantera frågor kring skötselplanen. Det fortsatta arbetet med krisberedskap
genom projektet "Blå infrastruktur" har fortskridit under 2021 med kartläggningar och utredningar
gällande olika våtmarksområden inom reservatet. Under 2021 har planering och vissa förberedelser
genomförts beträffande uppkoppling genom wifi på Nynäs. Skogsförvaltningen har under 2021
påverkats kännbart gällande angrepp på gran av granbarkborre. Stora arealer har plockhuggits och
vissa områden har behövt avverkas. Verksamheten har under 2021 fortsatt arbetet med digital
information och kommunikation med hyresgästerna för att skapa ett effektivt informationsflöde.
Samarbetet med Scenkonst Sörmland fortsatte under 2021 och under sommaren genomfördes en ny
föreställning, "Orlando", som var välbesökt och anpassad gällande pandemin. Visningsverksamhet
på slottet genomfördes med vissa anpassningar och restaurangen öppnades i ett annat format och
besökaren kunde avnjuta en grillmeny utomhus samt enklare maträtter i restaurangen.

1.2 Covid-19 sammanfattning
Hur har medborgarna påverkats?
Den publika verksamheten har helt eller delvis varit inställd under året. Det har dock varierat över
tid, från till stora delar inställd och nedstängd verksamhet till att i det närmaste nå fullvärdig
kvantitet. När publik verksamhet funnits har det ofta skett med olika anpassningar och justeringar,
vilket begränsat det antal som kunnat delta vid varje given aktivitet. Undantaget är verksamheten
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vid Biblioteksutveckling Sörmland, som inte har en publik verksamhet primärt även om det ibland
förekommer, där bedömningen är att medborgarna i mycket liten eller ingen utsträckning har
påverkats. Sammantaget för hela verksamhetsområdet är bedömningen att medborgarna har
påverkats negativt, men upplevelsen är att det hos de allra flesta tagits emot med stor förståelse för
rådande situation och förutsättningar.
Hur har tillgängligheten påverkats?
Tillgängligheten har i och med pandemin begränsats. Sörmlands museum inledde året stängt,
återöppnade den 13 april, restaurangen återöppnade den 19 april och inomhusprogrammen
återstartade den 1 september. Programverksamheten stängde igen den 23 december. För Scenkonst
Sörmland har tillgängligheten varierat över tid, från till stora delar nedstängd till att närma sig en
fullvärdig kvantitet, vilket också beror på konstart och dess presentationsform. I takt med att nya
innovativa arbets- och förhållningssätt utvecklats för att ge möjlighet till publika möten och
verksamhet, har också fler produktioner och verksamheter nått sina mottagare. I
Biblioteksutveckling Sörmlands verksamhet har tillgängligheten kunnat vidmakthållas och uppdrag
genomföras enligt plan men ofta i digitalt format. Vid Eskilstuna folkhögskola har delar av
undervisningen genomförts på distans, vilket bedöms ha fungerat ok/bra enligt genomförd
deltagarenkät. Skolan bedömer också att tillgängligheten under pandemin ökat för vissa deltagare
men är medvetna om att den även minskat för andra grupper. Alla grupper gynnas av den stora
digitala utveckling som skett under året och som ökat tillgänglighet till utbildning generellt.
Tillgängligheten vid Åsa folkhögskola har påverkats mycket under året. I synnerhet vad gäller
möjligheter att ta emot gästlärare, studiebesök, sommarkurser med mera. Även skolans
utvecklingsarbete har fått ställas åt sidan under den här perioden eftersom fokus varit att
upprätthålla god undervisning och bildningsverksamhet. Vid Öknaskolan har utbildning genomförts
på deldistans med mindre grupper av elever på skolan för att genomföra praktiska moment. Många
elever har upplevt att undervisningen på distans har fungerat men eleverna föredrar att vara på plats.
Särskolan har genomfört utbildning på plats med anpassningar gällande undervisning utomhus och
gruppstorlekar. Elevhälsan vid skolan har under året uppmärksammat att många elever har mått
psykiskt dåligt under distansundervisningen. Vid Nynäs har tillgängligheten påverkats i och med
inställda aktiviteter och omställning av aktiviteter till att genomföras utomhus, vilket inte alltid
passar alla.
Samtliga verksamheter har på olika sätt utvecklat det digitala utbudet och arbetssättet. Utställningar,
föreställningar, visningar, undervisning, möten, workshops, konferenser med mera har på olika sätt
tillgängliggjorts och möjliggjorts digitalt. Det kan för vissa grupper innebära en högre grad av
tillgänglighet än tidigare. Ett exempel är personer som, av olika anledningar, inte annars skulle ha
deltagit i Sörmlands museum eller Scenkonst Sörmlands verksamhet. Ett annat exempel är på
Eskilstuna folkhögskola där flera grupper av deltagare i stor utsträckning gynnats av möjligheten att
studera från sitt hem eller annan plats på grund av funktionsvariationer som till exempel social fobi,
även för småbarnsföräldrar och personer med hälsoutmaningar har distansstudier underlättat i
vardagen. Många verksamheter har även ställt om visst utbud och vissa aktiviteter till att
genomföras utomhus.
Hur har verksamheten påverkats? Tillkommande verksamhet? Uppskjuten verksamhet?
Inställd verksamhet?
Publika aktiviteter har under året helt eller delvis inte genomförts enligt plan. Mycket planerad
verksamhet har genomförts men i annan form än den ursprungliga planerade samt tidsmässigt
förskjuten under året. Vissa delar av den samlade verksamheten har fått ställa in men merparten har
ställt om. Icke publik verksamhet har under året genomförts enligt plan.
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Vilka omställningar har behövt göras?
Omställningar, i olika omfattning, har behövt göras i verksamheterna inom Kultur & Utbildning.
Aktiviteter utomhus, utökat digitalt utbud, distansundervisning och distansmöten samt aktiviteter
inomhus i anpassad och justerad form är det som gällt stora delar av året.
Vilka ekonomiska resurser har behövts? Merkostnader? Intäkter? Bedömning av helår,
prognos.
Pandemin har haft tydlig påverkan på verksamhetsområdets ekonomi, såväl på intäkts- som
kostnadssidan. Nedan följer exempel på intäktsbortfall inom verksamhetsområdet:
- Uteblivna intäkter i Sörmlands museums butik, restaurang och konferensverksamhet under de
månader i början av året då museet var stängt.
- Uteblivna och lägre entré- och arrangörsavgifter för Scenkonst Sörmland.
- Uteblivna intäkter för kost och logi på internaten på Åsa folkhögskola och Öknaskolan.
- Lägre intäkter på Restaurang Nynäs.
Det finns även exempel på merkostnader kopplat till pandemin, i form av extra inköp av
hygienartiklar, utökad städning och inköp av teknisk utrustning för att kunna bedriva verksamhet
digitalt. Detta har förekommit inom de flesta verksamheter. Sammantaget är dock de kostnader som
har uteblivit som en konsekvens av pandemin större än merkostnaderna. När aktiviteter inte har
kunnat genomföras alls, endast i begränsad omfattning eller digitalt har det inneburit att kostnader
för till exempel resor och transporter helt har uteblivit eller minskat kraftigt. Exempelvis landade
kostnaderna för resor och logi för Scenkonst Sörmland på cirka 1,4 miljoner kronor, vilket bara var
hälften av det budgeterade beloppet. Pandemin har även gjort det svårare att genomföra kurser,
konferenser och verksamhetsutveckling vilket har inneburit uteblivna kostnader.
Kulturverksamheterna har under året fått krisstöd från Kulturrådet, medan utbildnings- och
friluftsverksamheterna har fått ersättning från regioncentralt håll för merkostnader och
intäktsbortfall kopplat till pandemin.
Vad har pandemin inneburit för personalen? Sjukfrånvaro? Övertid? Inhyrd personal?
Pandemin bedöms ha påverkat medarbetarna, generellt, negativt. Ovisshet och osäkerhet om
genomförande av "normal" verksamhet och möjligheten att möta de verksamheten är till för har
slitit på medarbetarnas arbetsglädje, utmanat engagemang och energi och således påverkat det
psykiska välmåendet. Trots det har medarbetarna uppvisat, på det stora hela, glädje, positivism,
innovativt lösningsorienterat tänkande och förhållningssätt och verkligen levererat under oklara
förhållanden och förutsättningar.
Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid för 2021 ligger på 4,05 %, att jämföra med
målvärde om max 6 % och regionens samlade utfall om 7,16 %. Kultur & Utbildning noterar att det
varierar över tid under året med två toppar varav den ena i augusti och den andra i november. Det är
värt att notera att den låga sjukfrånvaron kan vara påverkad av dold sjukfrånvaro, ibland kallad
sjuknärvaro, som distansarbete/hemmaarbete kan innebära. Det vill säga att den formen av arbete
kan inbjuda till att medarbetare arbetar trots att de annars skulle varit sjukskrivna, vilket sannolikt i
så fall är vanligare vid lätta sjukdomssymtom. Visst ökat behov av personalresurser har funnits
under året.
Medarbetare vid Kultur & Utbildning har under året lånats ut till andra delar av regionen för att
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hjälpa till med exempelvis vaccinationsbokningar med mera.

1.3 Anställningsstopp för administratörer, åtgärder och resultat
Region Sörmland har anställningsstopp för administratörer. Verksamhetsområdet följer den
fastställda rutinen där det för denna typ av tjänst ska sökas och beviljas dispens för att gå vidare
med rekrytering. Verksamhetsområdet har under 2021 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
individens utveckling genom möjlighet till skapande och deltagande i samhällslivet

Kulturen har en viktig roll i att bidra till ett hållbart samhälle och till individens utveckling.
Ledningen har bidragit genom att arbeta i linje med kulturplanen, i samråd med länets kommuner
och institutioner, för att stärka förutsättningarna för verksamheten att skapa interna och externa
perspektiv på kultur- och konstpolitik. Detta genom såväl aktivt deltagande i processen som att
skapa förutsättningar för den. Verksamheten har bidragit genom att lyfta angelägna frågor och ge
perspektiv på nutid och historia, till ökad demokratisk medvetenhet, kritiskt tänkande och ge
inspiration till reflektion, engagemang och handling.
Verksamheten har under året arbetat med ett stort antal aktiviteter med bäring mot målet, där
angelägna frågor och olika perspektiv kommit till uttryck. Ofta förekommande innehåll vid
Sörmlands museum har varit Kulturkvällar med visningar, föredrag och konserter; Familjesöndagar
för barn tillsammans med sina vuxna; och Crafterwork för både vana och mindre vana slöjdare.
Skolprogrammen som riktar sig till förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är
viktiga bidrag för att nå målet. Vid Scenkonst Sörmland är ett av bidragen att via nationella och
internationella kontakter tillgodogöra verksamheten kunskap och utblickar som sedan tillförs arbetet
med arrangörer och scenkonstnärer för att slutligen nå aktuella målgrupper i form av upplevelser
eller eget skapande. Biblioteksutveckling Sörmland har bidragit till målet bland annat med
genomförandet av sommarförfattarskola för unga, utbildning för biblioteksmedarbetare i metoden
Shared reading samt inköp och spridning av Bamses specialnummer med tema demokrati.
2.1.2

Verksamhetens mål: Utbildnings- och folkbildningsverksamheten bidrar till att
utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning

Utbildning och folkbildning har en viktig roll i att utveckla både regionen och individen.
Vad gäller utbildning har verksamheten vid Sörmlands Naturbruk i samarbete med huvudmannen
under året verkat för ett utbud som främjar utvecklingen av regionen som helhet och som bidrar till
individens utveckling, erbjuder en bra miljö att vistas i samt ger goda kunskaper och bildning.
Distansundervisning, som en konsekvens av pandemin, har haft negativ inverkan på särskilt
yrkesprogrammen där stor del av anställningsbarheten hos dessa elever ligger i deras möjligheter att
praktisera utbildningsinslag över tid. Undervisningen i de praktiska ämnena har därmed blivit
lidande. En fördel som pandemin medfört är skolpersonalens generella kunskapsutveckling vad
gäller undervisning med digitala verktyg, något som tidigare inte riktigt fanns på plats.
Undervisningen i de teoretiska ämnena har löpt på tämligen bra.
Folkhögskolorna arbetar kompensatoriskt för att integrera alla invånare i samhället. Verksamheten
och det dagliga arbetet har som syfte att stärka och utveckla deltagaren att ta plats i samhället. Det
sker genom ett pedagogiskt arbete och demokratiskt samspel. Folkhögskolorna är öppna för alla och
genom studier, samtal och samvaro i grupp ökar självkänsla och självinsikt, och via en ökad
delaktighet i ett sammanhang väcks viljan till förändring. Funktioner som skolråd, internatråd,
deltagarenkäter och en öppen, demokratisk dialog för förbättring och delaktighet är ständigt
närvarande i verksamheten. Under året har den stora utmaningen varit att genomföra dessa dialoger,
möten och samtal, inte minst de demokratiska samtalen, kulturupplevelser som dansuppvisningar
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och konserter, i digital form med bibehållet engagemang och intresse. För att engagera deltagarna i
samhällsutvecklingen samverkar exempelvis Eskilstuna folkhögskola med och bidrar till initiativ
och aktiviteter tillsammans med kommuner, Folk och Kultur, Sörmland berättar och med andra
delar och funktioner i regionen, däribland Scenkonst Sörmland och med hälso- och sjukvården.
2.1.3

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

Under året har verksamheten, på grund av pandemin, anpassat utbudet på Nynäs till ett stort fokus
på utomhusaktiviteter. Visningsverksamheten på Nynäs har varit pausad under stora delar av året.
Verksamheten har noterat ett högt besöksantal i reservatet vilket 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. Samarbetet med Scenkonst Sörmland har fortsatt under
sommarsäsongen 2021 genom föreställningen Orlando. Samarbete med Sörmlands museum
gällande uppdatering och utveckling av den tidigare utställningen Älskas...ätas påbörjades under
året.
Vandrarhemmets beläggning har under sommaren varit mycket låg samtidigt som det noterades en
ökad efterfrågan på 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. Restaurang Nynäs har erbjudit en säsongsbaserad grillmeny som avnjutits
utomhus, för att underlätta att hålla avstånd.

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 kultur, utbildning och friluftsliv

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, med uppdrag att verka i hela länet, bidrar till en attraktiv livsmiljö och till
god och jämlik tillgång till bildning och kultur. Aktiviteter och kulturupplevelser har genomförts i
hela länet, i städerna men även på landsbygden, och i olika format såsom även digitalt och utomhus.
Utställningar har genomförts i samtliga länets 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, inom olika konstarter,
har genomförts utspritt över länet i såväl städer som på den sörmländska landsbygden. Detta bidrar
till en kulturell infrastruktur och 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. Områden i fokus i arbetet med
folkbiblioteken under året har varit digital transformation och att leda verksamhetsutveckling,
digital delaktighet inklusive medie- och informationskunnighet samt allas rätt till kultur inom
äldreomsorg. Intressant är också aktiviteter med multipla effekter, särskilt på lite längre sikt - LIFEprojektet vid Nynäs är ett sådant exempel som har inneburit förbättrade livsmiljöer genom
naturvårdande insatser vilket på sikt leder till ökad biologisk mångfald inom reservatet och till ökad
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lokal och regional försörjningskraft. Folkbildningen i sig är en arena för bildning och kultur där
verksamhetens kulturinslag var begränsad under våren men blev bättre under hösten med bland
annat lunchkonserter och gästande musiker. Andra inslag såsom hållbarhetsdag i digitalt format,
möten i virtuellt format via VR-glasögon och bidrag till festivaler och kulturkonventet Folk och
Kultur genomfördes också.
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3 Verksamhetsperspektivet
3.1 Politikens mål: Region Sörmland har kulturverksamhet som bidrar till individens
utveckling och ett hållbart demokratiskt samhälle; utbildning och folkbildning
som bidrar till att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning; och
friluftsverksamhet med god tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer för alla
3.1.1

Verksamhetens mål: Kulturverksamheten bidrar till demokratisk utveckling genom
att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund

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 viktig roll i detta, 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 under 2021 lyft angelägna frågor, gett perspektiv på nutid och historia samt
inspirerat till lärande, kritiskt tänkande, engagemang och handling. Visningar och program
kopplade till museets Berättande magasin syftar till reflektion och att ge nya perspektiv inom
många olika områden. Med programverksamhet och pedagogik kopplad till de olika utställningarna
har museet bjudit in till samtal och deltagande på olika sätt. För barn och unga gäller det särskilt
projekten Vara barn, Mander, och Mera slöjd. Genom Utställningstorget har museet möjliggjort för
barn, skolungdom och föreningar att lyfta olika angelägna frågor som har bäring på demokrati och
mänskliga rättigheter.
Scenkonst Sörmland har i och med årets produktionstema Kärlek och Makt bidragit till att belysa
och kritiskt granska kärlekens och relationers maktstrukturer i olika föreställningar och konserter.
Genom dans, teaterföreställningar och konserter belystes kvinnans olika påtvingade roller både i ett
samtida och historiskt perspektiv. Verksamheten har under året fokuserat på representation av
mångfald, genus och HBTQ på scenen, inte minst genom föreställningen Orlando som spelades på
Nynäs med premiär den 30 juni men som fick flytta spelperiod från juli till augusti på grund av
pandemirestriktioner. Men även i dansproduktionen Carmen recycled fanns ett tydligt feministiskt
fokus i val av bearbetning, material och tematik där rollen som Carmen spelades av tre kvinnor och
en man.
De allra flesta insatser/processer/aktiviteter som Biblioteksutveckling Sörmland gjort under året kan
kopplas till detta mål. Det mesta som planerats har kunnat genomföras men vissa delar har behövt
pausas/skjutas på framtiden på grund av pandemirestriktioner och/eller resursbrist kopplat till
vakanta tjänster. Trots detta har kreativitet, utveckling och samverkan präglat året.
3.1.2

Verksamhetens mål: Kulturverksamheten innefattar mångsidiga kulturarv och
mångfald samt arbetar utifrån olika perspektiv

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
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betydelsen har ökat än mer under pandemin.
Inom museiverksamheten har många olika teman och perspektiv belysts under året, däribland den
romantiska kärleken, livet i vardagen och våra resvanor, en normbrytande modeentreprenör,
ungdomskulturen i Sverige under 1950- och 60-talen och återkomsten av traditionella matlagningsoch konserveringsmetoder. Verksamheterna inom slöjd, hantverk och byggnadsvård har arbetat med
hållbar hemmiljö och hållbart byggande, korgens hantverk och historia och lerans kraft som både
byggnadsmaterial och konstform. Bild och form-verksamheten har lyft streetart som konstform i
både utställning och programverksamhet, konstnärligt gestaltat vår biologiska mångfald och risken
av att den försvinner samt tagit upp konstens roll för att bemöta en förändrad värld och verklighet
och att hantera den sorg som då kan uppstå. Scenkonstverksamheten har under året inom
Sörmlandsmodellen genomfört Nedslag för Rösträtt – sång i förskolan som eventuellt kommer att
utvecklas ytterligare kommande verksamhetsår. Verksamheten har även inom filmområdet
samverkat med regionerna Uppsala, Stockholm och Örebro kring talangutveckling i programmet
Spektra, arbetat med tre av regionens biografer med fokus på biografutveckling samt inom dansen
genomfört tre stycken afterwork med dansföreställning, liknande institutionens lunchkonserter och i
syfte att nå en ny publik som kanske annars inte hittar till verksamhetens scener och kanske inte har
upplevt professionell dans tidigare. Biblioteksutveckling Sörmland har i de aktiviteter som knyter
an till uppdraget litteraturutveckling har stora justeringar behövt göras i flera fall. Ett projekt har
behövt byta inriktning från en minoritetsgrupp i fokus till en annan. Samtidigt har utrymme och
flexibilitet funnits att stötta ett helt nytt projekt som uppstod under året. Det mesta som planerats
har kunnat genomföras även om vissa förseningar uppstått på grund av pandemirestriktioner
3.1.3

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

Verksamheten ska erbjuda en miljö som är välkomnande och ger elever/deltagare positivt
bemötande genom likabehandling och respektfullhet och som präglas av demokratiska arbetsformer
och delaktighet som stärker elevernas/deltagarnas inflytande och ökar förståelsen för demokratiska
processer. Skolorna arbetar för att samtliga elever/deltagare ska kunna känna sig delaktiga i skolans
demokratiska processer, exempelvis genom att ta aktiv del vid lektionsplanering, i klassråd, elevkår
och vid det systematiska arbetsmiljöarbetet med mera. Vidare ska verksamheten präglas av att alla
blir sedda och hörda som individer och därigenom fångas upp och få stöd i sin utveckling samt
präglas av ett arbete för att aktivera och inte bara integrera alla elever/deltagare i samhället samt har
en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Samtliga skolor har bidragit positivt till
måluppfyllelsen.
Skolorna har, i olika form och omfattning, under året erbjudit demokratiska arbetsformer genom att
aktivt och systematiskt arbeta med samt säkerställa deltagar- och elevinflytande. Det handlar vid
folkhögskolorna om inflytande vad gäller exempelvis verksamhet och ekonomi men även över
studiernas upplägg och innehåll. Det har skett genom bland annat mentorssamtal, klassråd, skolråd,
elevkår, internatråd och matråd. Öknaskolan har under året arbetat med och samlats i
skolkonferenser, personalkonferenser, elevråd, skyddsråd och skyddskommittéer.
Vid folkhögskolorna har det pedagogiska arbetet handlat om att väcka lusten till förändring och till
inkludering genom att deltagare bjudits in till arenor för samtal, exempelvis till olika råds -och
arbetsgrupper, där möjlighet har getts att bland annat påverka verksamhet genom direkt dialog med
ledning och pedagogisk personal. En stor förändring vid Eskilstuna folkhögskola var att
skoltidningen blev digital, vilket har resulterat i att fler deltagare och personal har bidragit med
artiklar till tidningen som nu även läses av fler då den nu finns tillgänglig på skolans webbplats. Vid
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Åsa folkhögskolahar deltagareoch personalfått röra sig mellanfjärrundervisning,
distansundervisning,
deldistansundervisning
och klassrumsundervisning.
Utmanandeför alla men
har ocksågett nya möjligheterför bådedeltagareoch medarbetareatt finna vilka arbetssättsom
passardem, sominte funnits tidigare.Delvis med anledningav dettahar skolanunderåret med
fokus höstenarbetatmedmentorskapsom temadär mentornhar kunnatvaraen relativt stabilpunkt
i en tid av osäkerhetoch förändring.Vid Öknaskolanhar det systematiskakvalitetsarbetet
vidareutvecklatsunderåretdär arbetsmiljöoch stöd till kunskapsutvecklingståtti fokus.
Kvalitetsarbetethar haft tre huvudområdensomär kunskaper;normeroch värden;samtarbetsmiljö
och delaktighet.Huvudområdenakopplasi sin tur mot ett antalindikatorersom följs upp mot den
årliga medarbetarenkäten.
Dessutomhar denpedagogiskautvecklingenhamnati fokus underåret
genomriktadeinsatserför personalengenomskolansförstelärare.Det områdesomfokuseratspå
under2021har varit klassrumsdesign
och lärarensomledare.Under årethar skolanävenfokuserat
på värdegrundsarbetet
genomkompetensutveckling
för personalen.Kunskapom
diskrimineringsgrunder,
att få verktyg att lösakomplexasituationersamt att identifiera
arbetskulturerpå arbetsplatserär exempelpå områdendär personalengivits fortbildning.
Indikator
Utfall av utvärderingav studier och vistelse för
elever/deltagaresom angeratt de utvecklatssom
individ under studietiden(skala 1-7)

Utfall

Målvärde

6

6

5,5

6

Utfall tangerar målvärde.
Utfall av utvärderingav studier och vistelse gällande
elever/deltagaresom upplevt att de har haft möjlighet
att påverkaarbetetoch studierna(skala 1-7)

Utfall under målvärde. Resultatetberor sannolikt på, för Öknaskolansdel, upplevelsernaav distansundervisningi
konsekvensav pandemin,och för Åsa folkhögskolas del, frånvaron av exempelvisegetval och annat som inte gått att
genomföraunder pandemin.En del deltagare/elever upplever sannolikt det svårareatt påverka när de inte alltid
kunnat sesfysiskt. Öknaskolan har vidtagit en del åtgärder som del i ett större insatspaket.Åsafolkhögskola väljer i
nuläget att inte sätta in några omedelbaraåtgärder, dels på grund av att det inte bedömtsmöjligt dels på grund av
att skolan bedömeratt läget förändras med återgång till ”det normala”. Eskilstuna folkhögskolasutfall ligger strax
under målvärde och behovav åtgärder bedömsinte föreligga.

3.1.4

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
utveckla förmågor,kunskaper,kompetensoch bildning utifrån egnaförutsättningar.Det har handlat
om att stödja individensbehovav grundläggandekunskaperoch bildning samtmedvetandegöra
eleven/deltagaren
om sin förmågaoch rätt att deltai samhällsutvecklin
gen. Pandeminhar dock i
vissadelar försvåratdettaarbete.
Eskilstunafolkhögskolahar, liksom tidigare år, under2021 arbetatmedatt utveckladet
pedagogiskaarbetetsamtarbetslagens
organisationoch självstyre.Under årethar fokus varit att
bibehåll
a och utvecklaen god psykiskoch fysisk arbetsmiljökopplat till pandemin.Under
vårterminengenomfördesen stor del av arbetetpå distansbådeav personaloch deltagareoch under
höstterminenhar undervisningenpå platsi skolansuccessivtökat samtidigtsom fördelarnamed
undervisningöver nätetbibehållits.Det systematiskaarbetetkring uppföljning av klasseroch
deltagaresmåendeoch utvecklinghar vidareutvecklatsgenomdeltagarhälsandär kurator,studie-
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och yrkesvägledare,specialpedagog,
deltagars
tödjare samtstudierektoringår.Skolrådetär ett
viktigt organsom engagerarsamtligadeltagarepå skolandär viktiga förslagoch behovsamlasin
och kanaliserasvidare via de demokratiskaprocesserna
till varje klass.Skolrådethar någrafasta
punkterdär pedagogik,arbetsmiljö,frågeställningarfrån klassernaoch gemensamma
aktiviteter
lyfts upp och diskuterasför eventuelltvidarebeslut.Arbetetpå Åsa Folkhögskolaär att, utifrån sina
förutsättningar,skapasålikvärdiga förutsättningarsom möjligt för alla deltagaresomkommertill
skolan.Dettaarbetehar försvåratsunderpandemin.Vissadeltagaremedstorasvårigheteri språket
behöverdet socialasammanhanget,
somskolanutgör, för språkutvecklingetceteraoch det har varit
en stor utmaningatt ge det stöd som alla deltagarebehöverpå distans.
Vid Öknaskolanhar under2021vidareutvecklingmed fokus på extrastöd och insatseri
klassrummetförstärktsgenomatt speciallärarenhar arbetatmedfokus på kollegialt stödjande
genomatt ge stödför andralärareatt skapabättreklassrumsmiljöeroch ge andralärareverktyg att
användaunderundervisningen.Speciallärarehar även en aktiv och coachandedel i det pedagogiska
utvecklingsarbetetpå skolan.Läxhjälp har funnits tillgänglig i skolhusetför att bättre integrera
eleveri studiesammanhanget.
Dettahar gett godaresultatgenomatt integreraett socialt
sammanhang.
Skolanhar ävenarbetatvidareunderåret medatt höja kompetensen
inom denegna
verksamhetenför att kunnavidareutvecklasoch utbilda arbetskraftmed godakunskaperinom
inriktningarnahäst,djur, trädgård,lantbruksamti den nya utbildningennaturturismsom
implementerades
under2021.Skolansutjämnandeeffekt har märktstydligt i spårenav pandemin
och det blev underåretkännbartför många eleveratt inte befinnasig och ta del av undervisningen
på skolan.För att hjälpaeleversom kommit efter underdistansundervisningen
har särskildainsatser
sattsin. Biblioteketsaktiviteter har underårethaft karaktärenav uppsökandeverksamhetgenom
Minibiblo som aktivt arbetarute i verksamheten.Minibiblo läggerfokus på det aktuellainnehålleti
undervisningenoch matchardettagenombesökoch gestaltningardär böckernaoch möjligheterna
når ut i det praktiskaarbetet.Detta för att skapaett ökat intresseoch tillgänglighet för eleverna.
SörmlandsNaturbrukhar under2021 fortsatt samarbetetmedArbetsförmedlingen,länsstyrelsen,
Lantbrukarnasriksförbund,EkologiskaLantbrukarnasamtNaturbruksskolornas
föreninggällande
arbetskraft,attraktion
skraft, utbildning/tillgångtill arbetsmarknaden
inom den grönasektorn.
Genomsamarbetemed olika aktörerhar ävenaktiviteterfokuseradepå att väckaintresseför de
grönanäringarnaoch tillhörandeutbildningarmot målgruppennyanländasamtungdomarmed
invandrarbakgrund.Dessaaktiviteterhar genomförtsdigitalt.
Indikator
Öknaskolan:Andel elever inom gymnasieskolanmed
yrkesexamensbevis

Utfall

Målvärde

69 %

90 %

Utfall under målvärde.Andelenelever som fick yrkesexamensjönk avsevärtunder läsåret 20/21, vilket bedömsbero
på pandeminoch distansundervisning.Ett antal åtgärder har satts in för att kommatill rätta med situationen.
Öknaskolan:Andel elever som har valt att läsakurser
som bidrar till högskolebehörighet(åk 3)

64%

50 %

94,4 %

50 %

Utfall över målvärde.
Öknaskolan:Andel elever av de som valt att läsa
högskolebehörighetsom har nått behörighet(åk 3)
Utfall över målvärde.
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Indikator
Öknaskolan:Andel elever som har slutfört
yrkesintroduktion

Utfall

Målvärde

100 %

100 %

Utfall tangerar målvärde.

3.1.5

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

Arbetetmed förvaltning och tillsyn av reservatoch kanotlederhar underåret pågåttenligt plan.
Samarbetenenligt tidigare har fortsatt och arbetetmed fastighetsunderhåll
och långsiktiga
underhållsplanerhar genomförtsenligt tidigareplanering.Inga avvikelseratt rapportera.
Förvaltningenhar ävennoteratett ökat besökstrycki reservatetsomresulterati en utökad
bemanningnär det gäller tillsyn och underhåll.Ett samarbetehar underåretinletts med
Skogsstyrelsen
som organiserarsina grönajobbarepå platsinom reservatet.Detta bidrar till
mångfaldoch möjliggör nya arbetsmöjligheter.
Huvudmannaskap
för de två kanotledernaNyköpingsånrespektiveÅker- Vagnhärad,har underåret
inneburittillsyn samtrapporteringtill berördakommunersom ansvararför underhåll.Arbetetmed
vandringslederi naturreservatet
har sketti samarbetemedSörmlandsleden,
som har etappansvariga
för cirka 40 kilometerled genomreservatet.Övriga lederförvaltasoch underhållsav verksamheten
för att säkerställagod tillgänglighet för allmänheten.
Samarbetetmed Stendörrensnaturreservat,sompåbörjadesunder2019-2020,har under2021 tagit
ett uppehållpå grund av pandemin.Dettatog form i gemensamma
aktivitetsdagarunderskollov och
gemensammarknadsföring.Syftet är att fortsatt nå en yngre målgruppmedolika naturupplevelser
kopplattill pedagogik.Detta på sikt skaparen ökad miljömedvetenhet.
Arbetetatt utvecklautbudetav visningar,utställningar,kurseroch programhar fortsattunderåret,i
samverkanmed främstmuseetoch scenkons
ten.

3.2 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
3.2.1

Verksamhetens mål: Verksamheten arbetar med att utveckla utbud och
tillgänglighet via digitala plattformar och bidra till ökad digital delaktighet

Verksamhetenhar underåret haft en organisatoriskstruktursom säkerställtkontinuitet och god
kommunikationgällandedigital utveckling,där syftet varit att utvecklautbud,tjänster,serviceoch
tillgänglighetvia digitala plattformaroch bidra till ökaddigital delaktighet.Pandem
in har medfört,i
och med begränsade
aktiviteter av fysisk karaktär,att dendigitala utvecklingenaccelereratinom
verksamhetsområdet.
Det handlarblandannatom att verksamhetenmöjliggjort kulturupplevelser
genomatt delarav utbud,eller nytt innehåll, tillgängliggjortsdigitalt somsedankunnatnåsvia
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
deltagandei kulturutbud
utvecklatsoch intensifieratsunderåret.Utveckladkommunikationoch marknadsföring i sociala
medierär ocksåen del av dendigitala utvecklingenoch specifikakanalerkan användas,och har
underåretanvänts,som en slagsdigital utställningsarena.
Även dettaarbetehar intensifieratsunder
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året.
För Sörmlands museum är webben en central kanal för kommunikation och en innehållsrik arena
för museets utbud. Här finns förutom information, fördjupande material, utställningar och
möjligheter att söka i museets databas. Museet är också aktivt på sociala medier, för att både
marknadsföra verksamheten och förmedla innehåll. Museets Instagram är en "utställningsarena"
med bilder ur samlingarna under olika teman, medan Facebookkontot mer är en
marknadsföringskanal. Digitalisering av utställningen Historien i Sörmland har påbörjats. Under
2021 har museets arbete med att publicera filmer och berättelser i de digitala kanaler fortsatt varit
på en hög nivå som följd av att de traditionella (analoga) programformaten varit inställda under
perioder. Museet har också arbetat med att utveckla sökbarhet och nåbarhet på nätet.
Scenkonst Sörmland har under året och under pandemin fokuserat på den digitala scenen och
verksamheten planerade under året för en konstnärlig digital utveckling som skulle ge möjlighet till
ny publik och ökad tillgänglighet. Under Folk och Kultur var Scenkonst Sörmland den digitala
plattformen för hela det nationella konventet. Film i Sörmland har använt det digitala rummet med
positiv respons för att skapa tillgängliga sammanhang såsom nätverksträffar och kurser för såväl
filmare, talanger, biografer och pedagoger. Produktionen Sommarnattens lycka som skulle spelas
inom äldreomsorgen är ett av flera exempel på produktioner som inte gick att genomföra i
traditionellt (analogt) format men som ersattes av digitala versioner.
Biblioteksutveckling Sörmland utgår i all verksamhet från den digitala transformation som pågår i
hela samhället. Det har inte bara påverkat den faktiska verksamheten under året och vilka digitala
arenor som används utan även hur verksamheten organiseras, kommunicerar samt vilket arbetssätt
som används. Även här har det flesta planerade aktiviteter kunnat genomföras, om än med vissa
justeringar och förseningar.
Eskilstuna folkhögskolas arbete har under pandemin utförts med olika digitala plattformar. Under
vårterminen utfördes merparten av undervisningen på distans med de svårigheter det medför. Under
höstterminen har undervisningen successivt återgått till att huvudsakligen bedrivas på skolan.
Teknik har installerats i ett flertal klassrum för att möjliggöra hybridundervisning för deltagare som
av olika skäl behövt delta från annan plats. Arbetssätt, processer och goda exempel har samlats på
en skolgemensam plattform, detta för att möjliggöra kontinuerlig digital kompetensutveckling i hela
verksamheten.
Även Åsa folkhögskolas arbete har under pandemin utförts med olika digitala plattformar. I
konsekvens av pandemin genomfördes mycket av den teoretiska undervisningen på distans och
praktiska kurser genomfördes på deldistans med särskilda åtgärder på plats. Erfarenheterna genom
skolans distanskurser och ett stort engagemang från medarbetarna gjorde att våren trots omställning
fungerade bra.
Sörmlands Naturbruk har under året, med fokus under hösten, i samarbete med Region Sörmland IT
samt Fastighetsservice, fortsatt arbetet med planering och förberedelse för utbyggnad av fiber till
fastigheter inom slottsområdet. Möjligheten för besökare att betala med Swish etablerades på Nynäs
under våren 2021 vilket tagits emot positivt bland besökarna. Sörmlands Naturbruk fortsatte under
året anpassningen av IT-komponenter till den nya dataskyddsförordningen. Verksamheten arbetar
vidare med att kartlägga framtida anpassningar gällande övergång från eget nät till att omfattas av
Region Sörmlands nät.
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3.3 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering
3.3.1

Verksamhetens mål: Verksamheten säkerställer ett systematiskt arbetssätt som tar
hänsyn till diskrimineringsgrunderna

Kultur & Utbildning har underåret väglettsav och arbetatutifrån Plan för jämställdhetoch
likabehandling, som i sin tur utgår från regionensstyrandedokumentoch
Diskrimineringsombudsmannens
föreskrifter.
Syftet med dengemensamma
planenför jämställdhetoch likabehandlingär att säkerställaatt
verksamhetsområdets
samtligaverksamheterföljer de lagaroch riktlinjer som finns samthjälpertill
att hålla verksamheterna
uppdateradeinom området.Förutomdengemensamma
planenför
verksamhetsområdet
har samtligaverksamheterunder2021tagit fram en egenmotsvarandeplan.
Verksam
heten har underåretaktivt gjort medvetnaval utifrån uppställdakriterier som bidragittill
att säkerställaolika grupperssynlighetoch perspektivi utbudet.Utbud har genomförtsmedvarierat
ämnesinnehåll,i olika format, på olika fysiskaoch digitala platserför att människorskakunnadelta
utifrån sinaegnaintressenoch förutsättningar.Verksamhetenhar ävendettaår fortsattatt
uppmuntraoch ta tillvara denblandningav kompetenser,egenskaper,
erfarenheteroch kvaliteter
som varje människahar.Särskilt gällandeskolanså sägerskollagenatt utbildningenskautformasi
överensstämmelse
med grundläggandedemokratiskavärderingaroch de mänskligarättigheterna
som människolivetsokränkbarhet,individensfrihet och integritet,alla människorslika värde,
jämställdhetsamtsolidaritetmellan människor.
Indikator
Utfall av utvärderingav studier och vistelse av
elever/deltagaresom upplever en jämlik, icke
diskriminerande,normmedvetenoch inkluderande
verksamhet(skala 1-7)

Utfall

Målvärde

5,9

6

Utfall under målvärde.Här ligger folkhögskolorna på eller över målvärdemedanÖknaskolan ligger klart under med
ett utfall om 5,2. Vidtagna åtgärder vid Öknaskolan är kopplade till denårliga planen mot diskriminering och
kränkande behandling,somuppdateras årligen, som i sin tur är baseradpå bland annat enkäter somgenomförs
årligen bland elever,vårdnadshavareoch personal.

3.4 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
3.4.1

Verksamhetens mål: Verksamheten tillämpar ett cirkulärt förhållningssätt till
produktion och konsumtion och gör medvetna val som stödjer hållbarhet

Verksamhetenhar under2021 arbetataktivt med RegionSörmlandshållbarhetsprogram,
som utgår
från Agenda2030,medfokus på de tre dimensionernaav hållbar utveckling: denekonomiska,den
socialaoch denmiljömässiga.Verksamhetenhar arbetataktivt med hållbarhetsdialoger
och
verksamhetsområdets
årliga miljörapporthar, även2021,utgjort en viktig förutsättningsom
gemensamkunskapsbas,
inte enbartinternt inom verksamhetsområdet
utanäveni dialog med
övriga regionenoch inte minst Enhetenför miljö och klimat. Med miljörapportensom grund
underlättasförutsättningarnaatt tillämpa ett cirkulärt förhållningssättoch att som verksamhet
kunnatgöramedvetnaval somstödjerhållbarhet.Verksamhetenhar kontinuerligt arbetatmed
hållbarhetsperspektiv
i arbetssätt,materialval,inköp (inte baranytt utan ävensecondhand),
produktionsmetoder
och uppvärmningav byggnader.Verksamhetens
restaurangeroch kaféerhar

Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Verksamhetsberättelse 2021

19(38)

underåret strävatefter att använda,och öka användningenav, närproducerade
och ekologiska
livsmedelsamtatt återanvändaoch återvinnaså långt det varit möjligt.
Indikator

Utfall

Andel ekologiskalivsmedel av total livsmedelskostnad,
och/eller av total vikt (%)

Målvärde

42,38%

40 %

4,67 %

10 %

Utfall över målvärde.
Andel egenproduceradelivsmedel av total
livsmedelskostnad,och/eller av total vikt (%)

Utfall under målvärde.Delförklaring är Åsa folkhögskolasplanerade inköp av kött från Ökna som uteblevdet
aktuella året. Utfall kan jämföras med verksamhetsår2020 då utfall låg på 3,93 %. Årets utfall indikerar därmeden
positiv utveckling.
Andel närproduceradelivsmedel av total
livsmedelskostnad,och/eller av total vikt (%)

10,01 %

10 %

Utfall strax över målvärde,meni praktiken tangerar det målvärde.

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

Verksamhetens mål: Kultur & Utbildning har en effektiv och väl planerad
verksamhet

Verksamhetenhar underåret fortsatt att utvecklaprocesserna
för planering,uppföljning och
utvärderingför att säkerställakvalitet, kompetensoch utveckling. Underåret har arbetetatt
dokumenteraoch vidareutvecklacentralaprocesseroch rutiner samtatt kartläggabehovpågått.
Den initiala planenför åretvar att genomförautvecklingsdialogermed samtligaverksamheteri
syfte att struktureratkunnainhämtaverksamheternas
behovav stöd och eventuellabehovav
förändringari rutiner och arbetssättsomstöd för sin utveckling för att därigenomsäkerställaen
effektiv och väl planeradverksamhet.Pågrund av vakanserinom stabenunderhöstenhar dettainte
kunnatgenomförassom tänkt och utvecklingsdialogermed endasttvå verksamhetergenomfördes.
Underåret togs ävenen krisberedskapsplan
för verksamhetsområdet
fram. Dennaövergripandeplan
byggerpå RegionSörmlandskrisberedskapsplan
och är framtageni samrådmed RegionSörmlands
krisberedskapsenhet.
Syftet med en övergripandekrisberedskapsplan
är att säkerställaatt
verksamhetsområdets
samtligaverksamheterföljer denlagstiftningoch de rekommendationer
som
finns samtatt alla medarbetarekännersig tryggamedhur och vad de skaagera/görasamtveta vem
som gör vad i en eventuellkrissituation.
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4 Resursperspektivet
4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare
4.1.1

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

Verksamhetens
arbeteatt löpandeutvecklaledar- och medarbetarskapet,
arbetsmiljöoch
kompetens,som utgårfrån Kultur & Utbildnings dokument8 punkterför att engageratledar- och
medarbetarskapinom KUS, har fortsattunderåret.Medarbetarskapet
handlarom det professionella
samspeletoch hur medarbetareförhåller sig till varandra,till arbetsgivarenoch till sina
arbetsuppgifter.Ledarskapetskaparförutsättningarför verksamhetens
utveckling och
medarbetarnas
möjligheteratt göra ett bra arbete.De åttapunktersomär centralaär: fokus på
uppdraget,fokus på arbetsuppgiften,utveckling av verksamhe
t och arbete,kommunikation,
lärandekultur,att representera,
respektoch att prioriteraför balans.Utvecklingenav ledar- och
medarbetarskapet
respektivearbetsmiljöhar fortsatti stort sett obehindrat.Utveckling av
kompetenshar däremotdelvis fått stå tillbaka främstvad gäller kompetensutvecklingsinsatser
på
individnivå medexternpartner/arrangördär pandeminpåverkatmöjligheterför individen att delta
om insatsgenomförtspå annanort utanförSörmland.Någraverksamheterhar underåret haft extra
fokus på organisationoch settöver eller till och med genomförtorganisationsförändring.
Andra
verksamheterhar fokuseratpå denfysiska arbetsmiljöni verksamhetslokaler
eller på den
psykosocialaarbetsmiljönvad gäller socialt klimat och arbetsrelaterad
ohälsa.
Inom skolområdethar ledarutbildningargenomgåttsför att stärkakompetensenhoschefer,och
möjliggöraatt lagstiftning och föreskrifterföljs.
Indikator
Andelen engagerademedarbetareHME index

Utfall

Målvärde

79,4 %

78 %

Utfall över målvärde.Positiv utveckling från senastemätning då utfallet låg under målvärde.
Andelen chefer/ledaresom har en individuell
kompetensutvecklingsplanför chefs-/ledarrollen.

100 %

90 %

95 %

80 %

4,05 %

Max 6 %

Utfall över målvärde.
Andelen medarbetaresom utifrån verksamhetensbehov
har en individuell kompetensutvecklingsplan.
Utfall över målvärde.
Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid
Utfall under målvärde,det vill säga en positiv avvikelse.

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

Verksamhetens mål: Verksamheten har en ekonomi i balans

Verksamhetsområde
Kultur & Utbildning redovisarett överskottmot budgetpå knappt3,4 miljoner
kronor. I tabellennedanframgårde ekonomiskautfallen för var och en av verksamheterna.
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Verksamhet

Ekonomiskt utfall (tkr)

Ledning och stab

589

Sörmlands museum

-201

Scenkonst Sörmland

3 009

Biblioteksutveckling Sörmland

1 849

Eskilstuna folkhögskola

-728

Åsa folkhögskola

-127

Sörmlands naturbruk

-1 009

TOTAL

3 382

Pandemin har haft stor påverkan på verksamhetsområdets ekonomi, såväl på intäkts- som på
kostnadssidan. Verksamheter har tvingats stänga ned, ställa in eller dra ned på aktiviteter och
genomföra verksamhet digitalt respektive på distans. Detta har inneburit såväl uteblivna intäkter
som kostnader och i vissa fall ökade kostnader.
Kulturverksamheterna har i två omgångar under 2021 fått krisstöd från Statens kulturråd för att
täcka intäktsbortfall och merkostnader samt för att finansiera återstart av verksamhet. Totalt handlar
det om ungefär fyra miljoner kronor för Region Sörmland. En stor del av detta krisstöd kommer att
användas 2022 eftersom möjligheterna att genomföra meningsfull verksamhet för pengarna under
2021 har varit begränsade. Utbildningsverksamheterna och Nynäs har fått ersättning för
intäktsbortfall och merkostnader kopplat till pandemin från regioncentralt håll.
Nedan följer en genomgång av det ekonomiska utfallet för var och en av verksamheterna samt
kommentarer till budgetavvikelserna.
Ledning och stab
Verksamheten Ledning och stab redovisar ett överskott mot budget på knappt 600 tusen kronor.
Överskottet beror huvudsakligen på att en tjänst som verksamhetsutvecklare i staben har varit
vakant sedan sensommaren. En ny medarbetare börjar på den tjänsten i mars 2022. Ytterligare
förklaringar till överskottet är lägre kostnader än budgeterat för resor, kurser och diverse projekt
samt att justeringen av nämndens semester- och kompskuld har resultatbokförts på staben vilket
innebar ett par hundratusen kronor i resultatförbättring.
Det treåriga projektet Sörmländska kulturtillgångar påbörjades 2021. Projektet finansieras till
ungefär lika stora delar av Region Sörmland och Statens kulturråd. Den största kostnaden i projektet
är personalkostnader för två projektledare. Projektet gjorde i princip ett ekonomiskt nollresultat
2021.
Sörmlands museum
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Sörmlands museum redovisar ett underskott på drygt 200 tusen kronor. Underskottet förklaras av att
museet under årets sista månader påbörjade ett arbete med digitalisering av samlingarna, för vilket
budgetmedel kommer från regioncentralt håll först 2022.
Sörmlands museum var på grund av pandemin helt stängt under drygt tre månader i början av 2021.
Under den perioden blev det av förklarliga skäl inga intäkter i butiken, restaurangen eller
konferensverksamheten men det innebar även i viss mån lägre kostnader. Exempelvis gjordes inga
inköp av livsmedel till restaurangen. Dessutom var delar av museets personal under den här
perioden utlånad till andra verksamheter i regionen och de verksamheterna tog då över
personalkostnaderna för berörda medarbetare. Allt detta sammantaget har gjort 2021 till ett
svårjämförbart år vad gäller flera typer av intäkter och kostnader för Sörmlands museum.
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Sörmland redovisar ett överskott på drygt tre miljoner kronor. Anledningarna till
överskottet är exempelvis:
- En vakant danskonsulenttjänst under cirka nio månader.
- Avsevärt lägre kostnader än budgeterat kopplat till produktioner som på grund av pandemin
antingen tvingats genomföras digitalt eller ställas in. Med detta avses exempelvis lägre kostnader
för resor, logi och transporter. Detta följer samma mönster som utfallet 2020.
- Lägre kostnader än budgeterat för kommunikation.
- Lägre kostnader än budgeterat för reparation och underhåll av maskiner och inventarier.
- Ledningens buffert och utvecklingsmedel har inte nyttjats till fullo.
- Lägre avskrivningar än budgeterat på grund av försenade investeringar.
Verksamheten har även på grund av pandemin drabbats av uteblivna/lägre entré- och
arrangörsavgifter, men dessa är sammantaget på betydligt lägre belopp än de uteblivna kostnaderna.
Biblioteksutveckling Sörmland
Biblioteksutveckling Sörmland redovisar ett överskott på drygt 1,8 miljoner kronor. Överskottet
beror till största del på vakanser. En kommunikatörstjänst har varit vakant hela året, en deltidstjänst
som biblioteksutvecklare var vakant under ett drygt halvår och en heltidstjänst som
biblioteksutvecklare var vakant under knappt två månader. Därutöver har kostnaderna för
exempelvis resor, grupp- och kompetensutveckling samt kommunikation varit avsevärt lägre än
budget och jämfört med ett normalår. Detta beror delvis på pandemin och dess restriktioner.
Biblioteksutveckling Sörmland flyttade i början av 2021 till nya lokaler i Sörmlands museum.
Tidigare höll verksamheten till i lokaler i centrala Eskilstuna. Under perioden januari-november
hade verksamheten hyror för både de gamla och de nya lokalerna, vilket gör att lokalkostnaderna
har varit ovanligt höga i år. Från och med december 2021 betalar Biblioteksutveckling Sörmland
enbart för lokalerna i Sörmlands museum, som är avsevärt billigare än de gamla.
Eskilstuna folkhögskola
Eskilstuna folkhögskola redovisar ett underskott på drygt 700 tusen kronor. Underskottet beror
exempelvis på oförutsedda högre personalkostnader samt högre kostnader än budgeterat för inköp
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av IT- material,el, lokalanpassningar
och kommunikation.
Eskilstunafolkhögskolaflyttade underhösten2021 in i nya lokaler i centralaEskilstuna.De nya
lokalernaär dyrareän de gamla,men initialt har verksamhetenen avtaladhyresrabattvilket innebär
att det i praktikeninte blir någondubbelhyraunderde första månaderna.Verksamhetenarbetarmed
att snarastmöjligt göra sig av med de lokaler som det inte längrefinns behovav.
Eskilstunafolkhögskoladrabbadesunderåretav vissaintäktsbortfalloch merkostnaderkopplattill
pandemin,vilka ersattesfrån regioncentralthåll.
Åsa folkhögskola
Åsa folkhögskolaredovisar ett underskottpå drygt 100 tusenkronor. Underskottetär mycketlitet i
förhållandetill skolansbudgetoch beror i huvudsakpå oförutseddahögrepersonalkostnader
än
budgeteratsamtovanligt högakostnaderför lokalanpassningar,
fastighetsunderhåll/
- service och
inköp av möbler.
Tidigareår har statsbidragpå cirka 1,3 miljoner kronorperiodiseratsmellan räkenskapsår
för att
finansieraen tidigare lönemodelloch förläggningav arbetsår.Dettaär från och med2021inte
aktuellt, vilket får denredovisningsmässigaengångseffekten
att statsbidragsintäkterna
för 2021ökar
med just cirka 1,3 miljoner kronor. Dennaengångsintäkthar finansieratdiverseinköp och
lokalrelateradekostnader.
Åsa folkhögskoladrabbadesunder2021av storaintäktsbortfalloch även betydandemerkostnader
kopplattill pandemin.Framförallt handladedet om uteblivnaintäkter för kost och logi. Skolanhar
ersattsfrån regioncentralthåll för dessauteblivnaintäkteroch merkostnader.
Sörmlands Naturbruk
SörmlandsNaturbrukredovisar ett underskottpå drygt en miljon kronor. Bland anledningarnatill
underskottetkan nämnasökadekostnaderför fordons- och maskinreparationer
och ej budgeterade
kostnaderför stängsling.Pågrundav det för lågaelevantaletpå Öknaskolanjämfört med budgetär
de ekonomiskamarginalernaför verksamheten
mycket små.Större oförutseddakostnaderinnebär
att ett ekonomisktunderskottblir svårt att undvika.
SörmlandsNaturbrukdrabbadesunder2021av storaintäktsbortfalloch merkostnaderkopplattill
pandemin. I synnerhethandladedet om uteblivnaintäkter för kost och logi på Öknaskolansinternat,
vandrarhemmet
på Nynäsoch Nynäsrestaurang.Verksamhetenhar ersattsför dessaintäktsbortfall
och merkostnaderfrån regioncentralthåll.
Ett orosmomentför framtiden är det lägreantaleteleverpå Öknaskolan.Konsekvensenav dettablir
lägreintäkter samtidigtsom kostnadernainte minskari sammaomfattning. Därutöverfinns det ett
stort behovav underhållav och investeringari fastigheterna.Verksamhetenarbetaraktivt för att
hitta lösningarpå dessautmaningar.
Indikator
Ekonomiskt resultat- avvikelse utfall/budget i tkr

Utfall

Målvärde

3 382 tkr

0 tkr
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Indikator

Utfall

Målvärde

Kultur & Utbildning redovisar för räkenskapsåret 2021 ett överskott mot budget på knappt 3,4 miljoner kronor.
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5 Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Ack utfall
fg år

Patient- Trafikant
o andra avg

3 773

4 078

-305

4 078

3 711

-367

3 046

Försäljning inom
reg verksamh.

74 710

71 372

3 338

71 372

74 815

3 443

67 104

Erhållen intern
uppdragsers

12 566

1 666

10 900

1 666

7 546

5 880

296

Övriga intäkter

126 196

123 841

2 355

123 841

127 894

4 053

115 789

Verksamhetens
intäkter

217 246

200 957

16 289

200 957

213 966

13 009

186 234

Personalkostnader

-201 780

-193 557

-8 223

-193 557

-201 738

-8 181

-186 370

-10 313

-7 184

-3 129

-7 184

-7 751

-567

-7 955

-2 324

-2 324

0

-2 324

-2 324

0

0

-29

0

-29

0

-26

-26

-3

Lokalkostnader

-56 487

-52 429

-4 058

-52 429

-55 887

-3 458

-55 842

Övriga kostnader

-70 921

-72 787

1 866

-72 787

-71 060

1 727

-60 722

Avskrivningar

-8 428

-9 007

579

-9 007

-8 418

589

-8 529

Verksamhetens
kostnader

-350 283

-337 287

-12 996

-337 287

-347 204

-9 917

-319 422

Verksamhetens
nettokostnader

-133 037

-136 329

3 292

-136 329

-133 237

3 092

-133 188

Finansiella
intäkter

775

658

117

658

631

-27

786

Finansiella
kostnader

-1 056

-1 029

-27

-1 029

-1 030

-1

-1 081

-133 318

-136 700

3 382

-136 700

-133 637

3 063

-133 483

Tkr

Köpt verksamhet
Lämnad intern
uppdragsers
Läkemedel

Årets resultat

Nämnden för Kultur, utbildning och frilufts verksamhet, Verksamhetsberättelse 2021

26(38)

6 Investeringar
Nämnden hade 2021 en investeringsram på 8,9 miljoner kronor, ej inräknat regionens centrala
investeringsram avseende byggnader förvaltade inom Kultur & Utbildning. Nämndens totala
investeringsutgifter för 2021 uppgick till drygt 3,6 miljoner kronor, fördelade enligt nedan:
Verksamhet

Investeringsutgifter

Sörmlands museum

303 634

Sörmlands Naturbruk

3 324 627

TOTAL

3 628 261

Investeringsutgifterna på Sörmlands museum avser huvudsakligen teknisk utrustning. På Sörmlands
Naturbruk avser investeringsutgifterna huvudsakligen fordon, maskiner, IT och inventarier.
I nämndens delårsrapport var prognosen för investeringsutgifterna knappt 5,7 miljoner kronor. Den
största avvikelsen återfinns inom Scenkonst Sörmland och Sörmlands Naturbruk. För Scenkonst
Sörmland beror avvikelsen på att inköp av en teleskopläktare och teaterteknisk utrustning inte blev
klara under 2021. Dessa inköp kommer i stället att göras i början av 2022. För Sörmlands
Naturbruk har investeringarna i wifi på Nynäs och Öknaskolan dragit ut på tiden och beräknas bli
klara under 2022.
Den centrala investeringsramen uppgick 2021 till en miljon kronor, avsedd för en värmeanläggning
på Nynäs slott. Arbetet pågår men är inte klart.
Verksamhetsområdets avskrivningar uppgick 2021 till 8,4 miljoner kronor, vilket var i nivå med de
närmast föregående åren men något under årets budget.
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7 Intern kontroll
Nämnden antar, som en del av verksamhetsplanen för nästkommande år, en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Denna plan kallas internkontrollplan. Internkontrollplanen
följs sedan upp i samband med delårsrapporten och verksamhetsberättelsen.
Internkontrollplanen för verksamhetsåret 2021 togs fram med stöd av en risk- och
väsentlighetsanalys som genomfördes i november 2020. Denna risk- och väsentlighetsanalys
resulterade i sju kontrollmoment. Nedan följer uppföljningen av dessa kontrollmoment.
Granskning av att nämndens beslut verkställs
Följande av nämndens beslut till och med 2021-06-30 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.
§ 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.
Granskning av att leverantörsfakturor betalas i tid
Granskningen har gjorts genom stickprov. Cirka 40 leverantörsfakturor har tagits fram för var och
en av perioderna januari-mars (kvartal 1), april-juni (kvartal 2) och juli-november. Enbart fakturor
på minst ett prisbasbelopp har kontrollerats. Beloppsavgränsningen har gjorts eftersom det är mer
allvarligt att betala beloppsmässigt stora fakturor för sent än små.
Resultaten av granskningarna blev enligt följande:
Kvartal 1: 37 av 39 fakturor betalades i tid, det vill säga 94,9 %.
Kvartal 2: 35 av 40 fakturor betalades i tid, det vill säga 87,5 %.
Juli-november: 35 av 40 fakturor betalades i tid, det vill säga 87,5 %.
Totalt innebär detta att 107 av 119 fakturor betalades i tid, det vill säga 90 %. Det är ett bra resultat
men det behöver bli ännu bättre. Cheferna inom de verksamheter där för sent betalda fakturor är
mest förekommande har informerats om avvikelserna.
Granskning av att representationsriktlinjerna efterlevs
Granskningen avsåg att kontrollera om Kultur & Utbildning genomför representation och
uppvaktning enligt regionens gällande riktlinjer, samt att fakturor avseende representation och
uppvaktning hanteras korrekt. Granskningen har gjorts genom att via stickprov kontrollera fakturor
avseende representation och uppvaktning från kvartal 1, kvartal 2 respektive juli-november.
Resultaten av granskningarna blev enligt följande:
Kvartal 1: Åtta av arton kontrollerade fakturor var korrekt hanterade.
Kvartal 2: Två av åtta kontrollerade fakturor var korrekt hanterade.
Juli-november: En av tretton kontrollerade fakturor var korrekt hanterad.
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Totalt var 11 av 39 kontrollerade fakturor korrekt hanterade, det vill säga 28 %. Det är ett inte
godkänt resultat. Felaktigheterna består exempelvis av att syfte och/eller deltagare inte framgår på
fakturan eller i bifogade bilagor, att en deltagande person har attesterat fakturan eller att
representation och uppvaktning sker på sätt eller vid tillfällen som strider mot regionens riktlinjer.
Bristerna är dock inte i form av att lyxbetonad representation eller uppvaktning har genomförts.
Granskningen har heller inte kunnat påvisa att oegentligheter eller brottslighet har förekommit.
Dessa brister visar på att förbättringsåtgärder behöver vidtas. Efter att granskningsresultaten för
kvartal 1 och 2 konstaterades hölls en genomgång för verksamhetsområdets ledningsgrupp om
dessa resultat och vilka riktlinjer som finns att förhålla sig till. Frågan kommer att diskuteras vidare
i ledningsgruppen för att komma fram till vilka förbättringsåtgärder som är lämpliga.
Granskning av att attestbestämmelserna efterlevs
Granskningen har gjorts genom att ta fram 20-30 fakturor för kvartal 1, kvartal 2 respektive julinovember och därefter kontrollera om chefer har attesterat sådant som de inte är behöriga att
attestera. Exempel på sådant kan vara resor, hotellnätter och konferenser där man själv har deltagit
eller gåvor som man själv har fått. I sådana fall ska, enligt regionens riktlinjer, så kallad kontraattest
göras av överordnad chef. Denna granskning överlappar till viss del granskningen av följsamhet till
representationsriktlinjerna. Samma faktura kan därmed ha blivit kontrollerad i båda granskningarna.
Resultaten av attestgranskningarna blev enligt följande:
Kvartal 1: 28 av 31 kontrollerade fakturor hade korrekta attester.
Kvartal 2: 24 av 24 kontrollerade fakturor hade korrekta attester.
Juli-november: 29 av 30 kontrollerade fakturor hade korrekta attester.
Totalt innebär detta att 81 av 85 kontrollerade fakturor hade korrekta attester, vilket är ett mycket
bra resultat. Det är även i linje med resultatet förra året.
Granskning av att oseriösa leverantörer inte anlitas
Granskningen har gjorts genom att kontrollera vilka leverantörer Kultur & Utbildning har betalat
fakturor till under januari-november 2021. Dessa leverantörer har stämts av mot de bolag som har
listats på Svensk Handels så kallade varningslista sedan den 1 januari 2020. Granskningarna har
gjorts separat för perioderna januari-mars, april-juni respektive juli-november.
Granskningen har inte kunnat finna att Kultur & Utbildning har betalat någon faktura till något av
dessa bolag. Regionen har även ett IT-stöd som ska upptäcka när betalningar är på väg att göras till
bluffbolag, vilket minskar denna risk ytterligare.
Granskning av att uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöansvar sker enligt fastställda
rutiner
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
- Två av 14 enhetschefer har påskriven delegation
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Övervägande andel chefer saknar fortfarande arbetsmiljödelegation trots att brister har påpekats i
internkontrollen för år 2019 respektive år 2020.
Genomlysning av och kvalitetsförbättrande åtgärder inom verksamhetsområdets
ekonomirutine r
I samband med att en ny divisionscontroller började arbeta för verksamhetsområde Kultur &
Utbildning hösten 2020 påbörjades ett arbete med att genomlysa, kvalitetsförbättra och effektivisera
verksamhetsområdets ekonomirutiner.
Den enskilt största åtgärden under 2021 har varit att i grunden förändra kodplanestrukturen för
verksamheten Scenkonst Sörmland. Med kodplanestruktur menas strukturen för hur kostnader och
intäkter budgeteras och bokförs. Scenkonst Sörmlands kodplanestruktur har tidigare varit uppbyggd
på ett sätt som har gjort alla delar i ekonomihanteringen komplicerade och tidskrävande på en nivå
som inte står i paritet till nyttan. Strukturen har varit så komplicerad att den har varit mycket svår att
upprätthålla för de som arbetar med ekonomi inom verksamheten, vilket i sin tur har försvårat
uppföljning och prognosläggning.
Tack vare erfarenhetsutbyte med controllers i andra regioner och ett internt arbete inom Kultur &
Utbildning har en ny kodplanestruktur för Scenkonst Sörmland arbetats fram inför 2022. Denna
struktur påminner om hur övriga verksamheter inom Kultur & Utbildning redan arbetar. Strukturen
är avsevärt mindre komplicerad och tidskrävande än den tidigare, men innehåller tillräckligt mycket
information för att den ändå ska vara ändamålsenlig. Tack vare denna nya struktur har
budgetarbetet inför 2022 blivit betydligt enklare och mindre tidskrävande jämfört med föregående
år. Den löpande ekonomihanteringen under 2022 och ekonomiuppföljningen kommer också
sannolikt bli mer effektiv och ändamålsenlig, även om oförutsedda problem givetvis kan dyka upp.
Arbetet med att genomlysa och kvalitetsförbättra verksamhetsområdets ekonomirutiner är inte klart
i och med denna åtgärd, varför kontrollmomentet även finns med i 2022 års internkontrollplan.
Exempel på förbättringsområden framledes är prognossäkerhet och minimering av tidskrävande och
icke-värdeskapande administration.
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8 Fakta - Statistik
8.1 Utbildning
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Folkhögskolor, antal
elevveckor

22 067 st

22 426 st

23 762 st

25 502 st

25 183 st

Folkhögskolor, långa
kurser inkl. allmän kurs

20 881 st

21 722 st

22 718 st

24 217 st

20 051 st

Folkhögskolor, långa
kurser - allmän kurs

7 968 st

9 485 st

9 773 st

11 161 st

9 540 st

Folkhögskolor, korta
kurser

1 186 st

704 st

1 044 st

425 st

173 st

Antal elevveckor på
Öknaskolan

9 099 st

9 446 st

9 724 st

9 575 st

9 020 st

Antal elevveckor på
Öknaskolan,
naturbruksprogrammet

8 695 st

8 956 st

7 697 st

7 463 st

7 073 st

Antal elevveckor på
Öknaskolan, särskolan

404 st

490 st

553 st

528 st

555 st

Andel elever med
godkänt slutbetyg,
naturbruksprogrammet

82 %

85 %

77,2 %

83 %

64 %

Andel elever med
godkänt slutbetyg, med
grundläggande
högskolebehörighet

44 %

33 %

50 %

49 %

50 %

Andel KY-studerande
med godkänd examen

8.2 Musik, teater, dans
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Skolföreställning musik,
antal produktioner

13 st

19 st

11 st

21 st

13 st

Skolföreställning musik,
antal föreställningar

322 st

381 st

249 st

143 st

348 st

Offentliga konserter,
antal produktioner

44 st

45 st

44 st

17 st

24 st
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Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Offentliga konserter,
antal föreställningar

55 st

48 st

56 st

18 st

42 st

Skolföreställningar teater
och dans, antal
produktioner

30 st

26 st

21 st

17 st

19 st

Skolföreställningar teater
och dans, antal
föreställningar

774 st

723 st

885 st

501 st

560 st

Offentliga föreställningar
teater och dans, antal
produktioner

4 st

7 st

4 st

5 st

2 st

Offentliga föreställningar
teater och dans, antal
föreställningar

48 st

49 st

47 st

20 st

46 st

Antal
kulturupplevelser/elev
och år

2 st

2 st

2 st

2 st

2 st

Antal
föreställningar/konserter
i vården

166 st

174 st

181 st

129 st

110 st

8.3 Museiverksamhet/utställningar
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Studielådor, antal
utlåningar

45 st

0 st

85 st

61 st

0 st

Kurser/föreläsningar/wor
kshops, antal program

128 st

51 st

1 699 st

670 st

259 st

Byggnadsvård, antal
uppdrag

36 st

26 st

48 st

62 st

58 st

Byggnadsvård, antal
remisser

62 st

84 st

125 st

116 st

106 st

Byggnadsvård, antal
slutförda rapporter

15 st

18 st

28 st

36 st

25 st

Samlingarna, antal
nyförvärv (SLMnummer)

920 st

372 st

293 st

300 st

382 st

Utställningar, antal
utställningar

41 st

0 st

56 st

47 st

49 st

Nämnden för Kultur, utbildning och frilufts verksamhet, Verksamhetsberättelse 2021

32(38)

8.4 Friluftsverksamhet
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Bostäder, antal uthyrda

63 st

62 st

67 st

62 st

61 st

Bostäder, uthyrningsgrad

100 %

98 %

100 %

100 %

98 %

Båtplatser, antal uthyrda

111 st

92 st

105 st

92 st

94 st

Båtplatser,
uthyrningsgrad

76%

95%

81%

85%

69%

Båtar och kanoter, antal
uthyrda (tillfällen)

50 st

35 st

64 st

42 st

45 st

Antal gästnätter,
Bränneriet

1 751 st

1 383 st

2 289 st

1 734 st

1 685 st

Antal gästnätter,
Sandviks camping

1 656 st

1 095 st

1 127 st

2 361 st

1 964 st

Antal besökare, totalt
gårdsområden

43 200 st

59 290 st

77 022 st

38 626 st

38 000 st

Antal besökare, Nynäs
slott

6 050 st

2 506 st

3 981 st

315 st

2 553 st

Antal besökare,
Evenemang Nynäs

3 833 st

26 850 st

29 512 st

1 068 st

2 150 st

Antal besökare,
Långmaren arrangemang
och ströbesökare

2 419 st

2 500 st

1 593 st

1 000 st

3 631 st

Antal fordon,
fordonsräknare
besöksparkering nord

21 900 st

21 106 st

17 014 st

12 178 st

12 000 st

Antal fordon,
fordonsräknare
besöksparkering syd

21 300 st

11 334 st

19 816 st

14 604 st

15 131 st

Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel extern
finansiering, Eskilstuna
folkhögskola

73 %

65 %

71 %

63 %

73,6 %

Andel extern
finansiering, Åsa
folkhögskola

71 %

72 %

67 %

66 %

63 %

8.5 Utbildning
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Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel extern
finansiering, Öknaskolan

95 %

97 %

99 %

95 %

91 %

Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel extern finansiering

33 %

36 %

41 %

43 %

47 %

8.6 Länsbibliotek

8.7 Dansfrämjande verksamhet
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel extern finansiering

22 %

22 %

23 %

21 %

45 %

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

15 900 st

20 589 st

28 442 st

14 671 st

20 201 st

Andel personer nådda av
dansverksamheten, varav
särskoleelever

260 st

244 st

0 st

135 st

33 st

Antal personer nådda av
dansverksamheten, varav
lärare

36 st

16 st

10 st

0 st

22 st

Antal personer nådda av
dansverksamheten, varav
offentliga arrangemang

3 500 st

2 200 st

2 300 st

587 st

136 st

8.8 Filmkulturell verksamhet
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel extern finansiering

42 %

42 %

42 %

41 %

43 %

Film i skolan, antal barn
i pedagogiska projekt

1 642 st

608 st

478 st

245 st

239 st

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

689 st

383 st

156 st

247 st

267 st

Film i skolan, antal lärare
i filmfortbildning

551 st

177 st

141 st

137 st

104 st
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Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Film i skolan, antal lärare
i pedagogiska projekt

227 st

71 st

74 st

103 st

44 st

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

58 st

0 st

20 st

12 st

17 st

Växthus/talang, antal
filmtalanger som fått
stöd

41 st

125 st

23 st

9 st

31 st

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

17 st

6 st

4 st

3 st

8 st

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

24 st

119 st

19 st

6 st

23 st

Visning/spridning, antal
personer mötta i
visningsfrågor

57 st

58 st

188 st

98 st

55 st

Visning/spridning, antal
publik på öppna
visningar

928 st

1 176 st

1 176 st

165 st

686 st

Visning/spridning, antal
offentliga visningar
arrangerade/samarranger
ade

27 st

16 st

16 st

7 st

16 st

8.9 Musik och teater
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel extern finansiering
totalt SKS

48 %

46 %

46 %

43 %

48 %

Andel extern finansiering
exklusive film, dans

49 st

47 st

47 st

43 st

49 st

Offentliga konserter,
antal besökare

11 162 st

7 864 st

6 573 st

802 st

15 524 st

Skolföreställningar, antal
besökare musik

25 807 st

33 427 st

19 429 st

10 862 st

18 945 st

Skolföreställningar, antal
besökare teater och
dylikt

47 071 st

45 232 st

54 474 st

24 117 st

36 892 st
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Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Offentliga
föreställningar, antal
besökare teater och
dylikt

4 552 st

3 345 st

2 890 st

587 st

1 648 st

Antal besökare totalt
(exklusive vården)

88 592 st

89 868 st

83 366 st

36 386 st

73 009 st

8.10 Museiverksamhet/Utställning
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel extern finansiering

23 %

41 %

36 %

35 %

37 %

Utställningar, antal
besökare totalt

162 887 st

49 223 st

68 419 st

31 511 st

53 976 st

Utställningar, antal
besökare totalt, varav
barn/ungdom

24 167 st

8 351 st

15 526 st

4 729 st

9 136 st

Samlingar, antal
besökare
föremålsmagasinet

0 st

0 st

4 987 st

1 301 st

1 738 st

Samlingar, antal
besökare arkiv/bibliotek

0 st

0 st

2 260 st

425 st

441 st

Antal
visningar/program/evene
mang, exkursioner

12 184 st

7 170 st

31 307 st

18 805 st

13 826 st

Antal kurser och
föreläsningar

1 564 st

1 222 st

1 083 st

392 st

99 st

Pedagogik/barn- och
ungdomsverksamhet

6 610 st

942 st

29 055 st

6 884 st

4 027 st

Studielådor, antal
användare totalt

0 st

0 st

3 570 st

1 525 st

0 st

Webb

109 860 st

166 838 st

193 093 st

318 164 st

365 746 st

Rådgivning, telefon, mail
och besök

440 st

400 st

400 st

400 st

400 st

Antal besök totalt
inklusive webb

296 572 st

225 975 st

334 231 st

421 330 st

451 568 st
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8.11 Friluftsverksamhet
Fakta

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel extern finansiering

44 %

50 %

53 %

50 %

46 %

Antal bostäder

63 st

63 st

67 st

62 st

61 st

Antal båtplatser

146 st

128 st

151 st

143 st

137 st

Antal campingnätter

1 656 st

1 095 st

1 527 st

2 361 st

1 964 st
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Bokslut 2021

Bilaga 1
Förmögenhetsskada, arbetsskada
och tillbud

Verksamhetsområde/verksamhet:

Period

Kultur & Utbildning Sörmland
Skadans art

Bokslut

Antal händelser
Förmögenhetsskada
(regionens
egendom)

Summa
arbetsskador

Tillbud

3
3

5
3

2

3
2
4

5
2
4

2
1
1

Arbetsskada
ArbetsskadaUtan
Med
sjukfrånsjukfrånvaro
varo

Bemanning

2

Allergisk reaktion
Skada på grund av lokal/utrustning
Direktkontakt med kroppsvätskor

2

Fukt och mögel
Fysisk belastning
Färdolycksfall

1
1

5

Hot
Våld
Kemikalier/värme/kyla
Klämskada
Konflikt

1
3

1
3

1
1
4
1

2
1
2
4
1

2

Mobbing

2

Psykisk belastning
Skada vid fall/halka

1

Skada vid lyft
Skada annat
Stick/skärskador

2
2

Trakasserier

2
2
1

Brand
Inbrott
Stöld
Miljö
TOTALT

2
2
1

3
2

12

26
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