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Datum
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Diarienummer
DNKS200403

Driftnämnden Kultur och Skola

Årsredovisning 2021 Kultur och skola inklusive
uppföljning av internkontrollplan och arbetsmiljöplan
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- fastställa upprättad årsredovisning inklusive uppföljning av
internkontrollplan och arbetsmiljöplan
- överlämna årsredovisningen till regionstyrelsen
Sammanfattning
Kultur och skolas verksamhet har i sin helhet påverkats av pandemin.
Inom skolområdet har fokus legat på att upprätthålla ordinarie undervisningsverksamhet,
vilket medfört att till exempel extern utåtriktad verksamhet prioriterats bort. Trots långa
perioder av fjärrundervisning och anpassningar har varken söktryck, elevers och deltagares
uppfattning av sina studiemiljöer, avhopp eller studieresultat påverkats negativt.
Den hårt drabbade kultursektorn har erhållit stöd under pandemin genom omfördelning
inom den regionala kulturbudgeten samt fördelning av extra statligt stöd till verksamheter
inom kultursamverkansmodellen. Detta stöd har - tillsammans med andra statliga stöd och
nämndens beslut att medge att verksamhet kan planeras om, skjutas fram eller ställas in
utan återkrav eller utebliven ersättning - haft en avgörande betydelse för i synnerhet det fria
kulturlivets aktörer.
Möjligheten att ta del av eller delta i kulturarrangemang har varit begränsad. I synnerhet
barn och unga liksom äldre har påverkats.
Verksamheten har fokuserat på att upprätthålla grundverksamhet men bedömningen är att
såväl skol- som kulturverksamhet ändå bidragit till de övergripande målen för
fokusområdena Hög attraktivitet, Ökad konkurrenskraft respektive Stärkt delaktighet.
För personalen har coronapandemin och dess påverkan genom frånvarande personal,
hemarbete, distansundervisning och inställda evenemang märkts både i uppföljning av
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sjukfrånvaro och HME-index även om förvaltningens resultat fortfarande ligger högt.
Kultur och skola redovisar ett ekonomiskt överskott på 7 389 tkr. Avvikelsen mot budget
är till största del en konsekvens av coronapandemin.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Nämnden föreslår att 4 800 tkr av överskottet 2021 överförs till 2022. Av
överskottet går 2 000 tkr till Kulturverksamhet och 2 800 tkr till
Skolverksamhet - folkhögskolor.
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