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1 Inledning
1.1 Sammanfattande analys
Omorganisation, pandemi och Årets museum 2020. Tre faktorer som i hög grad har styrt
Sörmlands museums verksamhet under året.
Omorganisation
Museets nya länsmuseichef inledde året med att sätta sig in i organisationen och förde individuella
samtal med alla medarbetare. Samtalen gav tidigt indikationer på att det fanns genomgående behov
av förbättringar inom fördelning och förtydligande av roller och ansvarsområden, arbetsprocesser
informations- och beslutsordning. Två enhetschefer lämnade museet under våren, ett antal andra
vakanser uppstod varför det blev angeläget att åtgärda läget direkt. Detta har genomförts under hela
2020 och från och med 1 januari 2021 gäller en ny organisationsstruktur med förändringar i
ansvarsfördelning och arbetsprocesser.
Årets museum 2020
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! Detta uppmärksammades stort bland publik, media och
i museibranschen vilket har lett till stor medial exponering och att antalet besökare, inte bara från
Sörmland utan även från andra delar av landet har ökat. Museet har fått flera besök av välkända
personer: Kulturminister Amanda Lind, Statsminister Stefan Löfvén med fru, före detta
Statsminister Göran Persson med fru, Talmannen Andreas Norlén samt Landshövding Beatrice Ask.
Corona-pandemin
Framgångarna som följde med utmärkelsen av Årets museum fick dessvärre sällskap av Coronapandemin som spred sig och successivt dämpade ökningen av antalet besökare. Museet har under
hela året arbetat för att hålla utställningar, restaurang och butik öppna – så långt det har låtits sig
göras under coronasäkra former. Under våren ställde vi in alla program inomhus och utvecklade
digitala program och visningar som fick stor spridning. Till sommaren genomförde museet fler
utomhusaktiviteter än vad som gjorts tidigare år och i juli hade vi besöksrekord. När
smittspridningen sjunkit och myndigheternas rekommendationer lättat började museet sakta med
säkert köra igång programverksamheten om än med färre deltagare och under coronasäkra
arbetsformer. Den 5 november ställde museet in samtliga program än en gång med hänsyn till det
pandemiläge som igen hade förvärrats och den 24 november stängde vi även möjligheten att besöka
utställningarna. Restaurang och butik har hållit fortsatt öppet men stängdes från den 22 december.
Årets besökssiffror har alltså åkt berg- och dalbana som följd av händelser i omvärlden. Restaurang
och butik har gått mycket bra sett till omständigheterna och museets digitala publik har
uppenbarligen anpassat sig till det utbud som har erbjudits. Vikten av museet som mötesplats,
öppen och gratis för alla, har blivit än mer tydlig under pandemin. Vi har fått många spontana och
positiva reaktioner från besökare som uttryckt sin tacksamhet för att museet har hållit öppet när
andra har stängt ner.
Museet har haft 67 053 besökare i museihuset i Nyköping. 2019 var motsvarande siffra 70 237
besökare. Trots att museets verksamhet helt eller delvis varit pausad under året har besöksantalet
fortsatt legat på en bra nivå. Under året har museet visat utställningar i samtliga av länets
kommuner. Utomhusutställningarna Historien i Sörmland på 13 platser i länet och Bilder som
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berättar på 4 platser i länet har visats på välbesökta platser och promenadvänliga stråk för att få så
stor exponering som möjligt för invånare och besökare i Sörmland.
Både butiken och restaurangen har fler kunder och ökat omsättningen.



Restaurangen + 18 % hela 2020. +58 % exklusive krismånader.
Butiken + 47 % webbförsäljning. + 1,6 % hela 2020. + 29 % jul-dec.

De digitala satsningarna under året har lett till att exponeringen av filmer, visningar, "digissager"
ökat avsevärt med fler webbesök och följare i sociala media som följd:





Besök på museets webbplats 2020: 318 164 att jämföra med 193 093 för 2019.
Digitala besök i museets samlingar via databasen Sofie 2020 : 137 000 att jämföra med
56 285 för 2019.
Följare Facebook 2020: 4 700 (2019: 3 537)
Följare Instagram: januari 2021: 3 865 (jan 2020: 2 925)

Museets arbete med jämställdhet
Museet arbetar kontinuerligt med att säkerställa jämställdhet inom verksamheten. I rekryteringar
uppmuntrar vi personer med olika bakgrund att söka utlysta tjänster, detta för att spegla mångfalden
bland invånare i Sörmland. Vi följer löpande upp upplevelsen av jämställdhet bland medarbetarna
via medarbetarsamtal.
Museets arbete med anställningsstopp
I den mån museet har haft behov av att rekrytera till tjänster som faller under benämningen
"administratörer" så har Regionens riktlinjer och rutiner följts i nära samarbete med HRavdelningen.
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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

Verksamhetens planeringskommentar
Sörmlands museum har under 2020 lyft angelägna frågor, gett perspektiv på nutid och historia samt
inspirerat till lärande, kritiskt tänkande, engagemang och handling.
Samtliga aktiviteter under åtagandet har med ett undantag, sista punkten nedan, genomförts enligt
plan. Museet har producerat nya utställningar, vidareutvecklat och uppdaterat befintliga i både
museihuset i Nyköping och på andra platser i länet. Program och kurser är de delar av museets
verksamhet som påverkats mest av den pågående pandemin. Samtliga program inomhus har under
perioder helt eller delvis varit inställda.








Museets utställningsverksamhet har berört och belyst en mängd olika teman och frågor:
inom det kulturhistoriska fältet har museet arbetat med historiska och dagsaktuella
perspektiv på bland annat demokratins utveckling, rösträtt och barnkonventionen, flykt,
migration och svenskt flyktingmottagande, matproduktion och återkomsten av traditionella
matlagnings- och konserveringsmetoder samt psykisk ohälsa.
Verksamheterna inom slöjd, hantverk och byggnadsvård har tagit upp hållbar hemmiljö och
hållbart byggande, korgens hantverk och historia och återbrukets konst i form av
utställningar, kursverksamhet och rådgivning till privatpersoner och kommuner.
Konstverksamheten har tagit upp konsten som läkande verktyg och språk när orden inte
räcker till, eller för att bemöta en förändrad värld och verklighet och att hantera den sorg
som då kan uppstå.
Med programverksamhet och pedagogik kopplad till de olika utställningarna och har museet
gett fakta, nyanserade bilder och perspektiv.
Särskilt för barn och unga har projekten inom Vara barn, Kurioso och Mera slöjd skapat
möjligheter till reflektion, samtal och deltagande.
Det fortsatta visningarna och programmen kopplade till museets Berättande magasin har
gett upphov till reflektion och nya perspektiv inom många olika områden.

En annan del av museets relevans för åtagandet har varit museets delaktighet i samhällsplaneringen
genom kulturmiljöarbetet.

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

Under året har invånare och besökare kunnat uppleva utställningar producerade av Sörmlands
museum i samtliga av länets kommuner.
Historien i Sörmland, museets permanenta utomhusutställning som utgår från 13 olika platser i
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länet, breder ut sig i Sörmland och ger liv och historiska perspektiv på sörmländska kulturmiljöer
och svensk historia utifrån olika teman och lokala exempel.
Bilder som berättar, sommarens utomhusutställning med fotografier som speglar vårt demokratiska
samhälle visades i Vingåker, Oxelösund, Strängnäs och Eskilstuna.
Båda dessa stora projekt möjliggör tillgång till kultur, historia och upplevelser för många, såväl
invånare som besökare.
Kurioso, en barnkonstfestival har genomfört både utställningar och program i Vingåker, Nyköping,
Eskilstuna, Flen och Strängnäs. Mellan 250-300 barn och unga i åldrarna 4-18 år har deltagit.
Projektet Mera slöjd har ordnat slöjdträffar för barn och unga i sex av Sörmlands kommuner.
Deltagarna har fått prova en bredd av material och tekniker och eleverna från högstadieskolor i
Nyköping deltog med sina slöjdalster i en utställning på Sörmlands museum. När covid-19 bröt ut
ställdes 8-10 program in och museet producerade i stället fem filmer med slöjdtips för att ge
möjlighet att skapa hemifrån.
De program som var planerade att genomföras blev till stor del inställda pga pandemin. För att ändå
skapa möjlighet till kulturupplevelser på olika sätt producerade museet en mängd aktiviteter
utomhus, utvecklade museiparken och producerade material så att människor skulle kunna uppleva
visningar, kurser, konferenser och program digitalt.
En annan del av museets relevans har varit delaktighet i samhällsplaneringen genom
kulturmiljöarbetet. Genom att värna de historiska tidsskikten och årsringarna i bebyggelsemiljöerna
bidrar museet till såväl resurshushållning och hållbarhet som till goda och attraktiva livsmiljöer med
stort tidsdjup. Rådgivning har skett till samtliga länets kommuner i detaljplane- och bygglovsfrågor.
Dessutom har vi bistått privatpersoner i hela länet med rådgivning kring byggnadsvård. Genom
verksamheten inom kulturmiljöer bidrar museet till en levande och hållbar livsmiljö och region.
Med konsulentverksamheterna inom slöjd respektive bild och form stödjer museet yrkesverksamma
inom dessa näringar. Arbetet sker genom nätverksträffar, konferenser, utbildningar, deltagande i
utställningar, med mera.

Sörmlands museum, Verksamhetsberättelse 2020

7(35)

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

Museet 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. Crafterwork varannan onsdagskväll är
öppen för alla vuxna som vill prova att slöjda. Familjesöndagar för primärt barn och deras vuxna är
populärt bland barnfamiljer. Många gånger fyller dessa tillfällen en viktig social funktion då de för
människor samman kring ett gemensamt intresse, en fråga eller tema eller en aktivitet. P g a covid19 har vi vid flera tillfällen dragit ner på antalet tillåtna deltagare för att minimera smittspridning
och flera tillfällen har inte alls kunnat genomföras.
Projektet Mera slöjd! har genomfört aktiviteter i fyra kommuner under året, Eskilstuna, Flen,
Oxelösund och Nyköping. Syftet med projektet var att barn och unga i åldern 13-18 år skulle få
möjlighet att delta i skapande verksamhet i framför allt slöjd med återkommande träffar och
möjlighet till att fördjupa sig. 14 december 2019 invigdes en utställning på Sörmlands museum med
elever från Nyköpings högstadium som en del av projektet. I samband med invigningen hölls en
workshop i återbruk. Utställningen stod t o m 19 januari 2020.
I barnkonstfestivalen Kurioso har barn och ungas deltagande och egna skapande stått i centrum och
program och utställningar har arrangerats i fyra av länets kommuner.
Även projektet Att synliggöra det osynliga om immateriellt kulturarv inom slöjden har relevans för
målet. I projektets utställning ”Vad händer om ingen längre kan?” kunde besökare genom bl a
filmer och annan digital teknik ta del av kunskaper inom traditionella hantverkstekniker och
material.
Genom att erbjuda en öppen plats, Utställningstorget, möjliggör museet för konstnärer, skolelever,
studenter, intresseorganisationer med flera ställa ut sina skapade verk.
I samarbetet med Nyköpings konstförening möjliggjorde museet att Sörmlandssalongen visades
med 58 deltagande konstnärer och 113 konstverk.
Under 2020 har museet expanderat verksamheten i de digitala kanalerna för att trots pandemin
möjliggöra allas delaktighet i kulturlivet. Särskilda satsningar har gjorts för att barn och unga ska
kunna ta del av museets utbud och att delta i verksamheten.
3.1.2

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

Ett viktigt syfte med Berättande magasin är att skapa förutsättningar för att många människor ska
kunna ta del av andras berättelser och världsbilder. De ska också inspirera till att människor själva
bidrar med sina perspektiv, föremål och foton. Just denna typ av delaktighet är central för museet
och avgörande också för att samlingarna blir rika och mångsidiga med bred representation och djup.
Det s k Utställningstorget har utvecklats till en plats där barn, unga och vuxna, studenter, amatörer
får tillgång till en arena på museet för att ställa ut egna verk. Museet står till hjälp med teknik och
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kuratoriell kompetens.
Museet har en viktig roll som mötesplats mellan grupper och individer med olika bakgrund, åsikter,
intressen och kulturer, en roll som blivit än mer viktig under pandemin. Museet var länge öppet för
besökare att se utställningar, äta eller fika i restaurangen och handla i butiken. För många besökare
blev det en chans för att åtminstone för stunden glömma bort den oro och otrygghet som pandemin
förde med sig.
Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, har under åren attraherat en växande publik där
majoriteten lojalt kommer till varje årlig prisutdelning. Tyvärr kunde inte ceremonin genomföras
pga covid-19 men en intervju med årets pristagare, Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och
lärdomshistoria vid Lunds universitet, spelades in och hade vid årsskiftet strax över 100 lyssnare.
Priset och arbetet med en oberoende jury är ett signum för museets kunskapsbaserade verksamhet.
Flera utställningar har visats under året som samtliga är baserade på djup sakkunskap insamlade
fakta inom olika områden: Hållbar utveckling och återbruk, flykt och migration, mathantverk,
psykisk ohälsa, immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk.

3.2 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering
3.2.1

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

Sörmlands museum eftersträvar att alla människor ska ha så likvärdiga möjligheter som möjligt att
ta del av och delta i museets verksamhet. Det innebär att vi minimerar trösklarna för att delta, både
bildligt och bokstavligt.
Program skapas och genomförs med olika ämnesinnehåll, i olika format, på olika fysiska och
digitala platser för att människor ska kunna delta utifrån sina egna intressen och förutsättningar. I
insamlingar och dokumentationer säkerställer vi att många olika människors perspektiv finns med
och många olika röster hörs.
De Berättande magasinen rymmer berättelser och perspektiv om och av många människor, inte
sällan med olika, ibland helt kontrasterande världsbilder och uppfattningar.
Museet lyfter frågor som belyser diskriminering, normer, normkritik och som utmanar givna
föreställningar om grupper och individer.
De rent fysiska hinder som kan finnas för en person med någon form av funktionsvariation
minimeras och utställning och program anpassas så att alla kan känna sig inkluderade och välkomna
i det museet erbjuder.

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

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

Sörmlands museums nya hus är klimatsmart och arbetssätt och produktionsmetoder ses hela tiden
över. Museets största klimatpåverkan sker genom transporterna som under 2020 minskade som
följd av att program ställdes in med anledning av pandemin. Museets restaurang tillämpar hållbara
metoder för nyttjande av närproducerade råvaror och för återvinning.
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Verkstädernagör kloka materialvaloch återanvänderi såstor utsträckningsom möjligt tidigare
använtmaterialoch utställningsdelar.
Genomatt belysafrågor som hållbarhetoch återbruki den musealaverksamhetenär museeten
viktig pedagogiskaktör för att bidra till en merahållbarvärld.
Indikator

Utfall

Andel livsmedelsom är
ekologisktproduceradeför
Kultur & Utbildning

Andel egenproducerade
livsmedeli verksamheternas
kök

Målvärde
50 %

Kommentar
Ekologisktmärkalivsmedel,men
ocksåMSC märkt fisk, ingår i målet.
Ekologiskalivsmedelinnebären
minskningav användningav
bekämpningsmedel
samtkonstgödsel,
samti mångafall mer etisk
djurhantering.Om ekonomiska
möjligheterfannsskulle vi sätta
målvärdethögre,gärnasomtidigare
angett50%. I dagslägetär dettainte
möjligt heller av upphandlingsskäl.
VerksamhetenKUS levererarca 70%
av allt kött, i princip 100% nöt och vilt.
Liten egenodling på museet,främstför
pedagogisktbruk, levererarörter och
lite andragrönsakerundersäsong.
Mindre omfattninggrönsakerfrån
verksamheten.
All produktionoch
tillverkning i köket sker från grunden.
Halvfabrikatanvändsöverhuvudtaget
inte.

3.4 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
3.4.1

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

För Sörmlandsmuseumär webbenen centralkanal för kommunikationoch som en innehållsrik
arenaför museetsutbud.Här finns förutom information,fördjupandematerial,utställningaroch
möjligheteratt sökai museets databas.Museetär ocksåaktivt på socialamedier,för att både
marknadsföraverksamhetenoch förmedlainnehåll.MuseetsInstagramär en "utställningsarena"
med bilder ur samlingarnaunderolika teman,medanFacebookkontotmer är en
marknadsföringskanal
. Under 2020har museetsarbetemedatt publicerafilmer och berättelseri de
digitala kanalerökat avsevärtsom följd av att de traditionella(analoga)programformatenvarit
inställda.Vi har ocksåarbetatmedatt utvecklasökbarhetoch nåbarhetpå nätet.En konsekvensav
dettaär att antaletbesökpå webbplatsenhar ökat med 65 % till 318 164. Antalet besöki
samlingsdatabasen
Sofie har ökat med143 % till 137 000.

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

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

En genomlysningav museetsorganisationhar genomförtsoch resulterati en ny strukturför att
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effektivisera och tydliggöra ansvar, roller och arbetsprocesser. Även interna mötes- och
kommunikationsstrukturer samt museets interna beslutsrutiner har reviderats och utvecklats. Ny
organisation är beslutad och implementeras januari 2021.
Museets förvärvsprocess till samlingarna har förtydligats för att säkerställa ett effektivt och
beslutssäkert arbete.
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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

Under2020 har en genomlysningav museetsorganisation,enheteroch processergenomförts.Såväl
chefersom medarbetarehar varit involveradei processen.Utvecklingsbehovhar identifieratsoch
åtgärderinletts som fortsätterunder2021.En ny organisationär genomförd(gäller från 1 januari
2021)som syftar till att tydliggöraroller, ansvar,beslutsordningoch att effektiviserabesluts-,
genomförande
- och uppföljningsprocesser.
Ledningsgruppenutgörsav färre deltagareoch
enheternaär numerajämnstora.Ett ledarskapsutvecklingsp
rogramär inlett för ledningsgruppen.
Det
fortsätterunder2021.
Indikator

Utfall

Målvärde

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

100 %

100 %

I sambandmedarbetetinför och med
omorganisationen
har individuell
planeringgenomförtsför ett utvecklat
ledarskap.

Andelenmedarbetaresom
utifrån verksamhetens
behovhar
en individuell
kompetensutvecklingsplan.

81 %

100 %

Museetär underomorganisationoch
museichefenhar haft medarbetarsamtal
medalla undervåren2020.
Kompetensutvecklingsplaner
2019 är
tillsvidare aktuellaoch kommeratt
förnyasi sambandmedden nya
organisationenträderi kraft i januari
2021.

6,77 %

Max 5 %

Sjukfrånvarotidi relationtill
ordinariearbetstid

Kommentar

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

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

Sörmlandsmuseumhar underåretarbetatkontinuerligtmed ekonomiskuppföljning och planering
på alla nivåer.Ett aktivt arbetemed att ävenskaffa externamedeltill projekt och verksamheterhar
fortsattunder2020.Det är ett arbetssättmedmångafördelar meninnebärocksårisker långsiktigt
sett.
För museetsfortsattautveckling och möjlighet att uppfylla åtagandenoch uppdragkrävsdels årliga
normalauppräkningaroch delsför vissaområdenutökaderamar.Det viktigasteav de sistnämndaär
en utökadram för dokumentations
- och utställningsverksamheten
samtför ökaddigital förmedling.
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5 Resultaträkning
Ack utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff helår

Patient- Trafikant
o andra avg

52tkr

200tkr

-148tkr

200tkr

17tkr

-183tkr

Försäljning inom
reg verksamh.

1 505tkr

2 100tkr

-595tkr

2 100tkr

1 900tkr

-200tkr

Erhållen intern
uppdragsers

42 406tkr

42 360tkr

46tkr

42 360tkr

42 360tkr

0tkr

Övriga intäkter

25 241tkr

23 722tkr

1 519tkr

23 722tkr

25 752tkr

2 030tkr

Verksamhetens
intäkter

69 205tkr

68 382tkr

823tkr

68 382tkr

70 030tkr

1 648tkr

Personalkostnader

-33 710tkr

-34 777tkr

1 067tkr

-34 777tkr

-33 126tkr

1 651tkr

-154tkr

-9tkr

-145tkr

-9tkr

-29tkr

-20tkr

Lokalkostnader

-18 401tkr

-18 472tkr

71tkr

-18 472tkr

-18 146tkr

326tkr

Övriga kostnader

-12 150tkr

-10 503tkr

-1 647tkr

-10 503tkr

-14 107tkr

-3 604tkr

-3 930tkr

-4 142tkr

212tkr

-4 142tkr

-4 142tkr

0tkr

Verksamhetens
kostnader

-68 345tkr

-67 903tkr

-442tkr

-67 903tkr

-69 550tkr

-1 647tkr

Verksamhetens
nettokostnader

860tkr

480tkr

380tkr

480tkr

480tkr

0tkr

Finansiella
kostnader

-482tkr

-480tkr

-2tkr

-480tkr

-480tkr

0tkr

Årets resultat

378tkr

0tkr

378tkr

0tkr

0tkr

0tkr

Tkr

Köpt verksamhet

Avskrivningar

Ack utfall
fg år

Sörmlands museum redovisar ett överskott på 378 tusen kronor. Överskottet förklaras exempelvis
av vakanser, lägre kostnader för resor och personalfortbildning som en följd av pandemin samt
lägre avskrivningar än budgeterat.
Coronapandemin 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.
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6 Uppföljning handlingsplan
6.1 Medborgarperspektivet
Handlingsplan
Projekt Vara barn

start - och
slutdatum

Ansvarig

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
UtställningenVara barn har undervårenuppdateratsmednya delar
och berättelserur samlingarna.ArbetetmedGripesamlingenär
genomförtoch utställningenöppnadei oktober2020.
Den interaktivastationenIvar på Långmarenär underteknisk
utvecklingoch planerasbli klar under2021.
Verksamhetenhar präglatsav covid-19 vilket inneburitatt museet
ställdein visningaroch programfrån mitten marstill mitten
septemberoch sedanfrån börjannovember.Trots att antaletbesökare
därmedblivit lägreän planerathar besökare,inte minst barn,ändå
besöktutställningenoch kunnatvaraaktiva i den då denbjuderin
människortill att bidra medsinaegnaberättelsergenomatt skriva,
rita, samtalaoch leka i utställningen.
I museiparkenutveckladesutbudetundersommarenmeden öppen
tillgång till leksakerfrämst från förr, underöppettid.Styltor,
rockringarmenocksåett stort schackerbjödsungaoch gamla
besökare.En dagi veckanvar platsenbemannadoch då erbjöds
temaprogramsomt ex lek och lär om runor.

Projekt Mathantverk
Sörmlands museum
Projekt Mathantverkär ett samarbetemedSörmlandsnaturbruki
projektformmedfokus på mathantverk,folkhälsa,hållbarutveckling
och inte minst på en levandelandsbygdoch regionalutveckling.En
centraldel i dettaär museirestaurangen
somtack varesin höga
matkvalitetoch medprodukterfrån Sörmlandsnaturbrukoch från
regionenunderhelaåretblivit en fortsattuppskattadlunchservering.
Utvecklingsarbetethar fortgått i samarbetetmedSörmlands
naturbruk.
En annancentralaspekti projektetär lärande.Under årethar museet
produceratoch öppnatutställningenFyll skafferiet!Från
självhushållningtill trend. I denfår besökarenupptäckaolika typer
av mathantverksom att konservera,sylta, safta,göraost, tillverka
korv och bakabröd medsurdeg.Mathantverk som grundarsig tider
medsjälvhushålldå manvar tvungenatt ta handom skörd och slakt.
Idag går allt att få tag i åretrunt menändåhar hantverketkommit
tillbaka och blivit en trend.Utställningenöppnadei novemberoch en
digital föreläsninglivesändesmedRichardTellström,känd från
Historieätarna, författareoch docenti måltidskunskap.Sändningen
följdes av 100 personer.Museethar ocksåproduceratoch publicerat
ett antalfilmer sombland annatvisar hur manbakarvörtbrödpå
traditionellt vis och lagarnyårstilltugg.Övriga programställdesin
medanledningav covid-19. Restaurangen
visadeinnanvirusutbrottet
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en ökandekurva somplanadeut, dock på en relativt hög nivå. Trots
att denmusealaverksamheten,
utställningaroch program,var
inställda såfortsattelunchgästernaatt ätapå restaurangen.

Projekt Demokrati

2020-05-30
2020-09-30

SusannaJanfalk

2020-03-02
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Med sexutställningaroch programverksamhet
har tematDemokrati
lyfts underåret.RiksdagensFira demokratininvigdesdigitalt med
Riksdagenstalman,AndreasNorlén, somdärmedävenfick titeln
Digitalmannen.Utställningenberättarhistorienbakombeslutetom
allmänoch lika rösträtt.En berättelsedär gräsrötteroch politiker
varit viktiga aktörersomformat vår demokrati.Talmannenkom även
på besöktill museettillsammansmedlandshövdingBeatriceAsk.
I Eskilstuna,Oxelösund,Strängnäsoch Vingåkervisades
utomhusutställningarna
Bilder somberättar där olika aspekterpå
vårt demokratiskasamhällegestaltades.Utställningenlyfte fram
fantastiskafotosamlingarur arkivenoch sattesupp vid
promenadvänligastråk.Bildernaberättadeom politik, kultur,
föreningslivoch arbetsmarknad.
Vardagligaoch festligahändelser
somalla utgjordeviktiga stegi samhälletsförändringmot demokrati.
Även i utställningenVara barn har demokratiperspektivet
aktualiserats,bl a som en konsekvensav att Barnkonventionenhar
blivit svensklag. UtställningenTräda: Fogelstadgruppenoch jord
har visat Åsa Elzénskonstverksom lyfter f ram, fördjuparoch
nyanserarbilden av och arvet efter Fogelstadgruppen,
somtidigt
1900-tal blev en centralknutpunkti framväxtenav densvenska
kvinnorättsrörelsen.
Då flera programoch vernissagerställdesin på
grundav covid-19 kundemuseetändåsprida informationom dessa
utställningarvia "digissager"och filmade visningar.

Projekt Flykt och migration
Sörmlands museum
Vandringav utställningTackför din ansökan!har genomförtsenligt
plan. Under2020 har denvisatspå biblioteketi Flen och på Multeum
i Strängnäs.I sambandmedavslutningenav Thoughtson a Vague
Roadgenomfördesen temadag.

Projekt En perfekt människa
Sörmlands museum
Den planeradeproduktionenav vandringsutställningen
av En perfekt
människaskötspå framtidentill förmån för andra,av kommunerna
meraefterfrågadeutställningarsom Bilder somberättar.
Uppföljarenoch utställningenHur mår du? har visats enligt plan på
museeti Nyköping. Utställningenfick fina reaktionerfrån besökare
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och mångakom till museetspecifikt för att se utställningen.Över
200 besökaredeladeävenmedsig om sitt egetmåendei en interaktiv
stationi utställningen.En programpunkt hanngenomförasinnan
restriktionermedanledningav covid-19 infördes:En närafullsatt (43
personer)och uppskattadföreläsningom hur mankan förebygga
suicid.Under hösten(då coronantillfälligt lättade)hölls en
föreläsningom ungaseleverssyn på psykiskaohälsamed20
deltagare.Fleravårdavdelningarinom regionenbokadevisningari
utställningenundervårenmenendastett fåtal blev av innancovid-19
sattestopp.Utställningenstängdei oktober.Övriga programoch
visningarhar inte genomförts medanledningav covid-19.

Projekt tema Kärlek

2020-01-14
2022-08-31

SusannaJanfalk

2020-02-26
2021-01-24

SusannaJanfalk

2020-11-07
2021-01-17

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Under2020 har ett utställningssynopsis
tagits fram och projektgrupp
är formad.Utställningenshuvudfokusskaligga på olika
föreställningarom kärlek här och nu belysakärlekeni tid och rum.
Utställningsplaneringpågåroch invigning kommeratt skeunder
hösten2021.

Projekt Samtidskonst: relationen människa, jord, tid
Sörmlands museum
UtställningenGo, gone- en konstutställningom sorgoch sörjandei
klimatförändringarnaskölvattenvisadesfram till början av maj. I
utställningenutforskartre konstnärer,varavtvå verksammai
Sörmland,sorgoch sörjandesomen processav omvandlingför att
bemötaen f örändradverklighet.
UtställningenÅsaElzén:Träda - Fogelstadgruppen
och jord visades
enligt plan och förlängdestill 24/1 2021.Utställningenhar fått stor
uppmärksamhet
i mediaoch attraheratmångabesökare.Birgitta
Rubin, en av Sverigesmestnamnkunniga konstkritikerskrev i
DagensNyheter:
Utställningenger mig ocksålust att på egenhand sökamer kunskap
om Fogelstadgruppen,
helt i linje medinriktningenpå Sörmlands
museum.En nybyggdoch nytänkandeinstitution medinkluderande
verksamhet,somhäromveckanbelönadesmedutmärkelsenÅrets
museum.(DN, 23/9 2020)
Programoch visningarhar inte kunnatgenomförasmedanledningav
covid-19. Däremothar museetproduceratoch publiceraten längre
digital visning av utställningen.

Sörmlandssalongen
Sörmlands museum
Sörmlandssalongen
öppnadeenligt plan i novemberoch har fått stor
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uppmärksamhet
i mediaoch blandbesökare.De medverkande
konstnärernaoch samarbetspartnern
Nyköpingskonstföreninghar
varit mycketentusiastiskai samarbetetmedmuseet.Invigningen
genomfördesdigitalt. Förstaöppningshelgensåldesverk för cirka
200 000 kronor. Pågrundav pandeminhar visningarinte kunnat
genomförasenligt plan, ej heller har salongenhaft öppetsom
planerat.En fi lmad längrevisning av salongenhar dock producerats
och publiceratsdär bådeenskildakonstnäreroch derasverk
presenteras.

Projekt Kurioso

2020-10-19
2020-11-08

SusannaJanfalk

2020-01-01
2020-06-30

SusannaJanfalk

2020-12-02
2021-12-31

SusannaJanfalk

BarnkonstfestivalenKurioso genomförsvartannatår och har barneni
fokus medkonstverksamhet
för och medbarn i helaregionen.På
grundav covid-19 deltog färre av regionenskommuner2020 jämfört
medtidigareår. Fysiskaarrangemangbådeinomhusoch utomhus
och en störreomfattningav digital spridningvia socialamediergav
dock ett positivt gensvarblandbesökareoch deltagare.Museethar
under2020 i närasamarbetemedlänetskommuneruppmärksammat
barnensegetskapandesamterbjudit kvalitativa kulturupplevelseri
olika miljöer – i traditionellautställningsrum,menocksåi naturen
och stadensoffentliga platser.Ett syfte har varit att medkonstensom
verktyg visa hur kreativitetoch nyfikenhetinte alltid ger färdigasvar
utanävenlockar fram frågor och funderingarsom annarskan vara
komplexaatt formuleraför såvälbarnsom vuxna.
Utställningaroch aktiviteter har genomförtsi Vingåker,Nyköping,
Eskilstuna,Flen och Strängnäs.Mellan 250 - 300 barnoch ungai
åldrarna4 - 18 år har deltagiti olika workshopsleddaav olika
konstnäreroch dessutomvarit medproducent
er i utställningarna.

Projekt Mera slöjd!
Sörmlands museum
ProjektetMera slöjd medslöjdträffarriktar sig till ungdomar13-18
år i hela Sörmland.I projektethar slöjdträffargenomförtsi sexav
Sörmlandskommuner. Deltagarnahar fått möjlighet att prova en
breddav materialoch tekniker.Underträffarnahar samtalförts kring
materialitet,hållbarhetoch konsumtion,traditionermm. En
utställningvisadespå Sörmlandsmuseum,14 december2019 - 19
januari2020, medslöjdalsterav eleverfrån högstadieskolori
Nyköping.När covid-19 bröt ut ställdes8-10 programin och museet
användealternativasätt för att nå ut. Femfilmer medslöjdtips
producerades
och publiceradesi museetssocialamedierför att ge
möjlighet att skapahemifrån.

Projekt: Mode
Sörmlands museum
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Planeringenför visning av Katja of Swedengår enligt plan.
Vandringsutställningen
är produceradav Kulturen i Lund och
berättarom Katja Geiger(f 1920,d 2017) somslog igenomsom
modeskapare
i USA på 1950-talet. Utställningenvisar ett framsynt
skapandei en mansdominerad
tid, då kvinnansroll i yrkeslivetinte
var självklar. Katja Geigerskulle ha fyllt 100 år 2020.Sörmlands
museumssamlingarrymmeren stor samlingtextilier, kläderoch
tyger.Bl. a finns en stor samlingav och om Ebbavon Eckerman,
samtidamedKatja Geiger,som ocksåfick internationelltgenombrott
undersammaperiod.

Projekt Hållbart utveckling och återbruk

2020-02-13
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-05-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Fyra av de planeradefem utställningarnapå tematHållbart
utvecklinghar visatsunderåret.UtställningenHållbara husom
hållbartbyggandeproducerades
och öppnade1 juli på Nynäs.
Vandringsutställningen
Hållbart hemma,om hållbarhemmiljö och
återbruk,har visatspå Västmanlandslänsmuseummenvarit stängd
understörredel av tiden pga covid-19. Konstenatt ta tillvara, om
återbrukoch om att ta tillvara på spillmaterial,är slutförd och
Mathantverksutställningen
Fyll skafferiet - från självhushållningtill
trend har produceratsoch öppnats.UtställningenÄlskas...ätashar
hållit stängtmedanledningav covid-19.
Planeradprogramverksamhet
har pausatsmedanledningav covid19. Men en rad kursermedtemahållbart byggandehar genomförtsi
mindregrupper.
Samarbeten
medden lokala klimatrörelsenleddetill att utställningen
Klimatsalongenvisadespå Utställningstorgetoch barnutställningen
Räddaklimatet somtagits fram av NyköpingsFN-förening visades
på museetunderBarnkonstfestivalenKurioso.
Planeradprogramverksamhet
har delvis pausatsmedanledningav
covid-19. Men ett flertal kursermedtemahållbart byggandehar ändå
kunnatgenomförasi mindre grupper.

Projekt Immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk
Sörmlands museum
UtställningenÄlskadekorg! visadesmellan marsoch oktober.
Vernissagensställdesin medanledningav covid-19. I stället
filmadesen digital vernissagei förväg som publiceradesvia
Facebook.Filmen har slagit rekord i räckviddmeden exponeringpå
mer än 20 000 tittare i minst fyra länder.Filmen deladesöver 80
gånger.Ett planeratkorgseminarium8 oktobersom skulle
genomförtsi hörsalenändradestill att bli ett rundabordssamtal
i
Textilverkstadeni mindregrupp medflera deltagaremeddigital
närvaro.Älskadekorg! är en del av det flerårigaprojektetKorgen
lyfter somdrivs i samarbetemellanlänshemslöjdskonsulenter
i
Skånes,Östergötlandsoch Sörmlandslän.
UtställningenVad händerom ingenlängre kan? visadesi en mindre
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variantpå Folk och kultur.

Offentivt kulturmiljöarbete

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Museetsverksamhetför kulturmiljöer har fokus dels på att bidra med
utredningar,inventeringar,kulturmiljöanalyser,rådgivningoch
synpunktertill stöd för kommuneroch länsstyrelsen.Lika viktigt för
museetär att bidra medråd och kunskaptill fastighetsägare
av olika
slag,liksom till en bredareallmänhet.Därför arbetarmuseet
utåtriktatmot medborgarnamedrådgivning,visningar,föreläsningar,
kurseroch andraprogram.
Kulturmiljöarbetethar fokus på att förmedlaatt det ofta är mer
hållbartatt bevararedanexisterandehusoch miljöer medstora
värdenän att riva och bygganytt. Här går vikten av resursutnyttjande
handi handmedbetydelsenav att vi bådeidag och i framtidenska
kunnafå perspektivpå vår samtidoch våralivsvillkor genomett
mångsidigtkulturarv. Här förenasmuseetsarbetemedkulturmiljöer
och byggnadsvårdmedinsamling,dokumentationoch
samlingsförvaltning.
Ett starktfokus på hållbarutvecklinginom kulturmiljöarbetet
kommertill uttryck i kursverksamheten
som underårethaft ett
tydligt hållbarhet- och miljöfokus. Mycket av kursverksam
hetenhar
varit direkt kopplat till och tagit avstampi utställningenHållbara hus
på Nynäs.

Projekt Historien i Sörmland
Sörmlands museum
Ett av museetsmestlänsövergripande
och tillgängliga verksamheter
är Historien i Sörmlandmedutomhusutställningar
på 13 platseri
länet. Förutomatt utställningarnaanvänderoch levandegörolika
kulturmiljöer bidrar de att möjliggöraför mångaatt på lika villkor få
tillgång till kultur och bildning. Sverigesoch Sörmlandshistoria
berättasutifrån olika temanoch medlokala exempel.Varje ort har
sitt tema,sin del av historien.Under2020 har flera avsnittfrån olika
platserav Historien i Sörmlandfilmats, publiceratoch spriditsvia
socialamedia.Ett arbeteför att digitaliserahelautställningenhar
inletts och fortsätterunder2021.

Berättande magasin
Sörmlands museum
Visningargenomfördest o m 15 marsmenpausadesdäreftermed
anledningav covid-19. Efter att visningarnaställdesin har museet
produceraten rad digitala presentationer
av enskildaberättelserur
Berättandemagasin.Produktionernahar spriditsvia socialamedier.
Löpandearbetsuppgiftersom registrering,placeringoch uppackning
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har fortsattenligt plan. 300 nya föremålhar tillförts samlingarna.Tre
nya berättelserär tillförda i magasinM02. Fördjupandetexter kring
befintliga berättelserär producerademenännuinte förmedlade.
Gestaltningenav de öppnaytornaav magasin1Ö färdigställdesi
februari.Ett antal gallringsärendenhar tagits till Nämndoch har där
godkänts.
Magasinsutställningen
Gripe öppnadei oktoberenligt plan.
Den interaktivastationenIvar på Långmarenär underteknisk
utveckling.

BesöksmåletNyköpingshus

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-05-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Utställningarnai Kungstornetvarit öppnasom planeratfram till 22
november.Utställningarnahar besöktsav 15 726 personer.
Programverksamhet
inomhusär pausadsedani vårasmedanledning
av covid-19. Istället har museeterbjudit programverksamhet
utomhussom attraheratmångabesökare– 2119 personerhar deltagit
i sommarensdagligavisningarutomhusoch höstlovsaktiviteteri
kasematterna.
Eftersomintressetvar stort sattesextradagligavisningarin i juli och
augusti.Under vårenlanseradesdessutomett interaktivt
promenadspår
utomhus,till stor del i anslutningtill Nyköpingshus.
Spåretvändersig till barnfamiljermenävenfritids har genomfört
aktiviteten.Underhöstenvidareutvecklades
aktivitetenoch ett nytt
promenadspårmeddigitala inslaglanseradesi början av december.
UtställningenFångar och korrektionshjonhar byggtsom någotför
att härbärgeraen plats för programoch möten.

BesöksmåletNynäs slott och naturreservat
Sörmlands museum
Sörmlandsmuseumhar ett närasamarbetemedSörmlandsnaturbruk
och Nynässlott. UtställningenHållbarahusom hållbart byggande
och traditionellt bygghantverköppnade1 juli och besöktesav 16 954
personer.UtställningenÄlskas...ätasuppdaterades
enligt plan men
hölls stängdhelasäsongenmedanledningav covid-19.

BesöksmåletSörmlands museumi Nyköping
Sörmlands museum
Underhelåret2020 har museetvisat 17 tillfälliga utställningarstora
som små,inom konst,slöjd, hållbarutvecklingoch återbruk,
kulturhistoriamed mera.För att nämnanågra:Go gone,Älskade
korg, ÅsaElzén- Träda,Fira demokratin(en vandringsutställning
från SverigesRiksdag),Fyll skafferiet!,Vara barn. Verksamhethar
pågåttäveni Berättandemagasinoch en ny basutställning,Gripes
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modellteatersamling,
har öppnat.
Museetgenomfördeprogramoch visningarfram till 15/3, därefter
pausadesall inomhusverksamhet
medanledningav covid-19 fram till
mitten av septemberdå museetsuccessivtkördeigångverksamheten
igen. Från5 novemberär programverksamheten
återpausad.
Frånden24 novemberär utställningari museihusetpå Tolagsgatan
och i Kungstornetpausade.Butik och restaurangstängdesden22
december.Flerabegränsand
e åtgärderhar införts i lokalernamed
anledningav covid-19.
Trots begränsatöppethållandehar antaletbesökarei museihuset
uppgåtttill 67 053 besökare,att jämföramed70 237 besökare2019.
Ett mycketgott resultataktat omständigheterna.
En stark bidragande
faktor har varit utmärkelsenÅrets museum2020 menatt människor
har semestrathemmakan antasocksåha bidragit till besökssiffran.

Konsulentverksamhetinom konst och slöjd

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-02-05
2020-02-08

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Nätverksarbetehar fortsatt enligt plan, dock i myckethög grad via
digitala plattformaroch utomhus.Programverksamhet
och de flesta
kursernainomhushar varit inställdamellanmitten av marstill
mitten augustisamtfrån 5 novembermedanledningav covid-19.
I septemberarrangeradekonstverksamheten
ett heldagsprogram
i
samarbetemedStatenskonstrådför 50 deltagare,somfick besöka
skogenutanförFogelstadoch utställningenTräda på Sörmlands
museum.Utställningenvar utgångspunkti konferensenKonstdygnet
– Värld i träda i oktoberdär Sörmlandsmuseumvar värd för cirka
70 deltagarefrån det nationellakonstfältet.Konstnärer,forskareoch
filosofer höll uppskattadeföreläsningarsom öppnadeupp för samtal
om relationenmellan människan,jord och tid. Konferensenär ett
årligt samarbetemedRegionSörmland,Uppsala,Örebro,
VästmanlandsamtFolkrörelsernasKonstfrämjandeoch Sveriges
Konstföreningar.
Konsulentverksamheten
inom slöjd har ocksåställt in och ställt om.
Ett planeratkorgseminariumi oktoberändradestill att bli ett
rundabordssamtal
i Textilverkstadeni mindregrupp medflera
deltagaremeddigital närvaro.En planeradkonferens,Slöjdföretag
på flera sätt i novemberändradestill att bli en zoomkonferens.Det
gjordeocksåatt vi nådde fler samtidigtsomett av syftenameden
sådankonferensär att människorskakunnanätverka.

Folk och kultur
Museetdeltogpå flera sättpå det kulturpolitiskakonventetFolk och
Kultur som arrangerades
i Eskilstunaför tredje åreti rad. Museethöll
seminarieroch medverkadei en upplevelsemonter
tillsammansmed
andraaktörer,primärt verksamheterna
från KUF.
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Sörmlands museum
FörutomHistorieni Sörmlandpå 13 platseri länethar museethaft
utställningarpå nio olika orter under2020.
Hållbara hus om hållbart byggande,har visatspå Nynässlott enligt
plan
Älskas...ätasom djurhållningoch konsumtionhar hållit stängtpga
covid-19
Hållbart hemmaom hållbaramaterialoch teknikerför hemmet,som
vandringsutställning,har visatsi Västerås.
Tackför din ansökan!om flykt och migration,som
vandringsutställning,har visatsi Flen och Strängnäs.
Bilder somberättar , på tematDemokrati,utomhusutställningar
i
samarbetemedfyra kommuneroch medfoton ur olika samlingarhar
genomförtsenligt plan och visatsi Vingåker,Oxelösund,Strängnäs
och Eskilstuna.
Soldaternapå hedenhar visatspå museeti Malmahed
Inom ramenför Kurioso, en barnkonstfestivalhar utställningaroch
aktivitetergenomförtsi Vingåker,Nyköping, Eskilstuna,Flen och
Strängnäs.
Minnesutställningaroch studielådornår äldreboendenoch skolor i
helalänet.Pausadesfrom 17/3 medanledningav covid-19.
Förmedlingav studielådortill skolor återupptogsi september.
ProjektetMera slöjd erbjödungdomarmöjlighetertill slöjd och eget
skapandei fyra olika kommuner.Sesärskildrapport.
Täljakademinförladeen träff till Skottvångsgruvai Gnesta.Två
planeradeträffar i Flen ställdesin / flyttadesom pga pandemin.
Kursverksamheten
inom byggnadsvårdhar hållits på ett flertal
platseri länet.I anslutningtill utställningenHållbarahushar museet
vid och runt Nynässlott hållit kurseri Tillverka byggmaterialav lera,
Timmerlagning,Kubbmurning-mura medvedtränoch lerbruk, två
kurseri Lerklining och lergolv samttvå störreseminarierom
Naturligabadrumoch Traditionellt & hållbart byggande.I Runtuna
hölls två kurser,Kallmura mednaturstenoch Byggagärdesgård.I
Björkvik hölls kurs om Traditionellatorvtak. Vid Äs i Julita hölls en
kurs, Mura och putsa.Vid Callanderskagårdeni Mariefredhölls en
kurs i att byggaoch renoverastengrunder.I ett kurssamarbete
med
Eskilstunafolkhögskola,läsårskursenByggnadsvårdoch Hållbart
byggandehölls bl a två kurstillfällen vid Callanderskagårdeni
Mariefred,om stolpverksbyggande
och tegeltakstäckning.

Implementering av språkpolicy
Sörmlands museum
Policyn är implementerad.Utöver planerathar särskildamedelför
översättningtill finska använts.En medarbetarehar underperioden
avslutaten kurs i syntolkning,implementeringenhar startat.
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Översättningoch syntolkningär en del av ordinarieverksamhet.

6.2 Verksamhetsperspektivet
Handlingsplan
Utveckling av digitala verktyg för utbud och tillgänglighet

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Ett nytt lagkrav från EU börjadegälla från septembersom syftar till
att säkerställatillgänglighet och användbarhetför alla användareav
webbplatser.Ett stort arbetehar därför lagtspå att utveckla
navigering.innehåll och strukturför en bättretydlighet och
tillgänglighet.Syntolkning är dessutomnumeraen del av
filmproduktionerna.
Ett stort arbetehar genomförtsför att utvecklainnehåll till tre nya
digitala skärmarför de Berättandemagasinen,innehåll som fördjupar
och ger mer fakta,perspektivoch kunskaptill samlingarna.Pga
covid-19 var museetdessvärretvungnaatt skjutafram den slutgiltiga
adderingentill skärmarna.
Museethar lagt ner ett mycketstort arbetepå att skapadigitala
presentationer
av hela verksamhetenför att kompenseraför de
inställdaanalogaprogrammen.Digissager,berättelser,visningar,
slöjdtekniker,programoch eventhar filmats och publiceratsunder
helaåret.Under sommaren2020 hadedessai hög gradfokus på att
inspireratill besöki länetskommunermedtemaveckoroch filmade
inslagfrån intressanta historiskaplatser.

Utveckling av museetsdigitala närvaro, nåbarhet och sökbarhet
Sörmlands museum
Med anledningav covid-19 och därmedneddragnainomhusprogram
intensifieradesdigitala produktionerfrån slutetav marsoch har
publiceratspå hemsidaoch i socialamedia.Visningar,digissager,
lärandeinstruktionsfilmerkring slöjd och hantverk,berättelserfrån
museetsBerättandemagasin,rundabords
-samtal,konferenser,
slöjdakademieroch eventhar producerats och genomförtsi en
avsevärtstörreutsträckningän tidigareår. Varje veckahar nya
produktionerpubliceratsoch mångamänniskorhar upptäcktmuseets
digitala utbud
Det totalaantaletbesökaretill museetswebbhar 2020 ökat
från 193 093 till 318 164. En ökning med 65 procent.
Antalet besökarei samlingsdatabasen
Sofie har ökat från 56
285 till 137 000. En ökning med 143 procent.
Antalet följare på Facebookhar ökat med 33 procent under
2020.
I denovanbeskrivnaanpassningen
i enlighetmedde nya l agkraven
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på tillgänglighethar ocksåsökbarhetoch nåbarhetförbättrats.
Utveckladmetadataför bättreträffsäkerhetvid sökningar,
förtydligandeav länkar,rubriker och innehållför att snabbtlandapå
rätt sidaär någraav åretsåtgärder.
GIS registerför Nyköping är färdigställt.

Mathantverk, hållbar utveckling och lärande

2018-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Seuppföljning av handlingsplanenunderProjekt Mathantverk
respektiveProjekt Hållbar utvecklingoch återbruk somredovisas
underbl a verksamhetsmålet
Verksamheten
bidrar till en attraktiv
livsmiljö medgod och jämlik tillgång till bildning och kultur.

Berättande magasin
Sörmlands museum
Visningargenomfördest o m 15 marsmenpausadesdäreftermed
anledningav covid-19. Efter att visningarnaställdesin har museet
produceraten rad digitala presentationer
av enskildaberättelserur
Berättandemagasin.Produktionernahar spriditsvia socialamedier.
Löpandearbetsuppgifter som registrering,placeringoch uppackning
har fortsattenligt plan. 300 nya föremålhar tillförts samlingarna.Tre
nya berättelserär tillförda i magasinM02. Fördjupandetexter kring
befintliga berättelserär producerademenännuinte förmedlade.
Gestaltningenav de öppnaytornaav magasin1Ö färdigställdesi
februari.Ett antalgallringsärendenhar tagitstill Nämndoch har där
godkänts.
Magasinsutställningen
Gripe öppnadei oktoberenligt plan.
Den interaktivastationenIvar på Långmarenär underteknisk
utveckling.

Museet som mötesplats
Sörmlands museum
Museetsroll somen öppendemokratiskmötesplatshar om möjligt
blivit än mer viktig underpandemin.Visserligenställdevi in alla
programfrån den15 mars för att minimerasmittspridningmen
museetvar fortsattöppetför besökareatt seutställningar,ätaeller
fika i restaurangen
och handlai butiken.Vi fick åtskilliga positiva
reaktionerfrån besökaresom uttrycktesin tacksamhetöver att de har
haft möjlighet att "fly" eller åtminstoneglömmabort den oro och
otrygghetsom coronanplanteradei samhälleti början av året.Att
museettrots pandemingick att besökagav mångaen trygg känslaav
att "någoti alla fall var som vanligt".
Museetsatteförsiktigt igångprogrammenden 7 septemberför att
igen ställain den 4 november.Utställningarnai museihusetoch i
Kungstornetpå Nyköpingshusstängdesden24 novemberoch den23
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decemberstängdesävenbutik och restaurang.
Besökssiffrornavar undermars-maj ca hälftenjämfört med2019.
Undersommarensatsadevi på att utvecklamuseiparkenoch öka
antaletprogramutomhus,visningar,stadsvandringar
och möjligheter
till egetskapande,vilket attraherademångabesökareoch deltagare.I
juli noteradesbesöksrekordmed 7 282 personerjämfört med5 688
personer2019.
Under2019 etableradesig museetsomen intressantplatsatt
konfererapå, en utvecklingsom förstärktes2020 innancovid-19.
Inte minst verksamheterinom kulturbranschenvalde att placera
årsmöten,seminarieroch andramöteni museetslokaler. Även
mångaföretagoch organisationeri andrabranscherhar valt museet
somen mötesplatsmedmöjlighet till fördjupningvia bl. a visningari
Berättandemagasin.Restaurangens
högakvalitet medråvarordelvis
från regionensegenverksamhethar varit en del i det lyckade
konceptet.
I liten skalabörjadeenskildagruppersåsomstickföreningaroch
barnvagnsgrupper
återkommande
att mötaspå museetinnancovid19.

Stora historiepriset

2020-02-14
2020-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Prisetdeladesut menarrangemanget
för Storahistoriepriset2020
blev inställt i sin helhet.Ett samtalmellan pristagaren,Gunnar
Broberg,och TobiasSvanelid,vetenskapsjournalist,
speladesin som
podavsnittoch sändes.Vid årskiftethadeavsnittetcirka 100
lyssningar.

Utställnings- och programverksamhet baserad på validerad och
aktuell fakta
Sörmlands museum
Arbetetpågåri samtligaaktuellaprojekt. Däremothar möjligheten
att arbetai nätverk,medkonferenseroch seminarierbegränsatspga
covid-19.
Ett nytt forskningsprojektkring hertig Karls glas har inletts under
åretsomhar bäringpå bådemuseetsbutikssortiment,det
sörmländskakulturarvetoch museetssamlingar.Projektetfortsätter
under2021 och kommeratt ge en historiskkontexttill en av butikens
mestpopuläraprodukter.Projektet,som skaundersökaoch
dokumenterahur Hertig Karls glasentillverkadespå 1580-talet, har
redanfått medial uppmärksamhet
på flera håll.
Underhöstenhar museetgenomförten kännedomsundersökning
vars
resultatkommeringå i ett störremålgruppsprojektunder2021.
Samarbeten
meduniversitetenfinns inom ramenför projektenVårda
och visa hällristningardär flera hällristningslokalerblivit
fotogrammetrisktdokumenterade
genomett samarbetemed
Göteborgsuniversitet.Ett samarbetemedUppsalauniversitethar
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äveninitieratsinom sammaprojekt för en möjlig forskningsgrävning
och dokumentationvid hällristningarnavid Släbro.

Projekt Flykt och migration

2020-03-02
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-02-13
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-05-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Vandringav utställningTackför din ansökan!har genomförtsenligt
plan. Under2020 har denvisatspå biblioteketi Flen och på Multeum
i Strängnäs.I sambandmedavslutningenav Thoughtson a Vague
Roadgenomfördesen temadag.

Projekt Hållbart utveckling och återbruk
Sörmlands museum
Fyra av de planeradefem utställningarnapå tematHållbart
utvecklinghar visatsunderåret.UtställningenHållbara husom
hållbartbyggandeproducerades
och öppnade1 juli på Nynäs.
Vandringsutställningen
Hållbart hemma,om hållbarhemmiljö och
återbruk,har visatspå Västmanlandsläns museummenvarit stängd
understörredel av tiden pga covid-19. Konstenatt ta tillvara, om
återbrukoch om att ta tillvara på spillmaterial,är slutförd och
Mathantverksutställningen
Fyll skafferiet- från självhushållningtill
trend har produceratsoch öppnats.UtställningenÄlskas...ätashar
hållit stängtmedanledningav covid-19.
Planeradprogramverksamhet
har pausatsmedanledningav covid19. Men en rad kursermedtemahållbart byggandehar genomförtsi
mindregrupper.
Samarbeten
medden lokala klimatrörelsenleddetill att utställningen
Klimatsalongenvisadespå Utställningstorgetoch barnutställningen
Räddaklimatet somtagits fram av NyköpingsFN-förening visades
på museetunderBarnkonstfestivalenKurioso.
Planeradprogramverksamhet
har delvis pausatsmedanledningav
covid-19. Men ett flertal kursermedtemahållbart byggandehar ändå
kunnatgenomförasi mindre grupper.

Projekt Immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk
Sörmlands museum
UtställningenÄlskadekorg! visadesmellan marsoch oktober.
Vernissagensställdesin medanledningav covid-19. I stället
filmadesen digital vernissagei förväg sompubliceradesvia
Facebook.Filmen har slagit rekord i räckviddmeden exponeringpå
mer än 20 000 tittare i minst fyra länder.Filmen deladesöver 80
gånger.Ett planeratkorgseminarium8 oktobersom skulle
genomförtsi hörsalenändradestill att bli ett rundabordssamtal
i
Textilverkstadeni mindregrupp medflera deltagaremeddigital
närvaro.Älskadekorg! är en del av det flerårigaprojektetKorgen
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lyfter somdrivs i samarbetemellanlänshemslöjdskonsulenter
i
Skånes,Östergötlandsoch Sörmlandslän.
UtställningenVad händerom ingenlängre kan? visadesi en mindre
variantpå Folk och kultur.

Projekt En perfekt människa

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-10-19
2020-11-08

SusannaJanfalk

2020-11-07
2021-01-17

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Den planeradeproduktionenav vandringsutställningen
av En perfekt
människaskötspå framtidentill förmån för andra,av kommunerna
meraefterfrågadeutställningarsom Bilder somberättar.
Uppföljarenoch utställningenHur mår du? har visatsenligt plan på
museeti Nyköping. Utställningenfick fina reaktionerfrån besökare
och många kom till museetspecifikt för att se utställningen.Över
200 besökaredeladeävenmedsig om sitt egetmåendei en interaktiv
stationi utställningen.En programpunkthanngenomförasinnan
restriktionermedanledningav covid-19 infördes:En närafullsatt (43
personer)och uppskattadföreläsningom hur mankan förebygga
suicid.Under hösten(då coronantillfälligt lättade)hölls en
föreläsningom ungaseleverssyn på psykiskaohälsamed20
deltagare.Fleravårdavdelningarinom regionenbokadevisningari
utställningenundervårenmenendastett fåtal blev av innancovid-19
sattestopp.Utställningenstängdei oktober.Övriga programoch
visningarhar inte genomförtsmedanledningav covid-19.

Projekt Kurioso
BarnkonstfestivalenKurioso genomförsvartannatår och har barneni
fokus medkonstverksamhet
för och medbarn i helaregionen.På
grundav covid-19 deltog färre av regionenskommuner2020 jämfört
medtidigareår. Fysiskaarrangemangbådeinomhusoch utomhus
och en störreomfattningav digital spridningvia socialamediergav
dock ett positivt gensvarblandbesökareoch deltagare.Museethar
under2020 i närasamarbetemedlänetskommuneruppmärksammat
barnensegetskapandesamterbjudit kvalitativa kulturupplevelseri
olika miljöer – i traditionellautställningsrum,menocksåi naturen
och stadensoffentliga platser.Ett syfte har varit att medkonstensom
verktyg visa hur kreativitetoch nyfikenhetinte alltid ger färdigasvar
utanävenlockar fram frågor och funderingarsomannarskan vara
komplexaatt formuleraför såvälbarnsom vuxna.
Utställningaroch aktiviteter har genomförtsi Vingåker,Nyköping,
Eskilstuna,Flen och Strängnäs.Mellan 250 - 300 barnoch ungai
åldrarna4 - 18 år har deltagiti olika workshopsleddaav olika
konstnäreroch dessutomvarit medproducenter
i utställningarna.

Sörmlandssalongen
Sörmlands museum
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Sörmlandssalongen
öppnadeenligt plan i novemberoch har fått stor
uppmärksamhet
i mediaoch blandbesökare.De medverkande
konstnärernaoch samarbetspartnern
Nyköpingskonstföreninghar
varit mycketentusiastiskai samarbetetmedmuseet.Invigningen
genomfördesdigitalt. Förstaöppningshelgensåldesverk för cirka
200 000 kronor. Pågrund av pandeminhar visningarinte kunnat
genomförasenligt plan, ej heller har salongenhaft öppetsom
planerat.En filmad längrevisning av salongenhar dock producerats
och publiceratsdär bådeenskildakonstnäreroch derasverk
presenteras.

Varierad kurs - och programverksamhet

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

Kurs- och programverksamheten
har meden mycketvarierad
omfattningkunnatgenomförasunder2020 medanledningav covid19. Flerakurseroch aktiviteterställdesin då de inte var möjliga att
genomförap g a risken för smittspridningalternativtflyttadesför att
hållasundertid när smittspridningenvar lägre och medfärre antal
deltagare.Den naturligakonsekvensen
av dettaär ett lägre
deltagandeper kurs menantaletgenomfördakurserhar ändå
sammantaget
varit på en hög nivå. Antalet genomfördakurserhar
varit 7 st slöjdkurseroch 17 st byggnadsvårdskurser,
innefattandebl
a Sy dräkt, Sy i linne, Tälja skedar,tre st korgkurser,Slipa
eggverktyg,Tillverka byggmaterialav lera, Lerklin ing och lergolv,
Kubbmurning,Mura & putsa,Bygganaturligabadrum,
Gärdesgårdsbygge,
Torvtak, Kallmura mednatursten,
Timmerlagning,Renoverajärnspisaroch eldstäder,
Fönsterrenovering
och Renoverategeltak.Dessutomhar i ett
samarbetemedEskilstunaFolkhögskolaanordnatsen läsårskursi
Byggnadsvårdoch hållbartbyggande.
Dessutomhölls innanprogramverksamheten
på museetsattespå
pausett antaltillfällen medCrafterworksamtTälj - och
Textilakademierna.

Utställningstorget
Sörmlands museum
Underperiodenhar utställningarvisatsenligt plan menmed
begränsatöppethållandepga covid-19.

Projekt Vara barn
Sörmlands museum
UtställningenVara barn har undervårenuppdateratsmednya delar
och berättelserur samlingarna.ArbetetmedGripesamlingenär
genomförtoch utställningenöppnadei oktober2020.
Den interaktivastationenIvar på Långmarenär underteknisk
utvecklingoch planerasbli klar under2021.
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Verksamhetenhar präglatsav covid-19 vilket inneburitatt museet
ställdein visningaroch programfrån mitten marstill mitten
septemberoch sedanfrån börjannovember.Trots att antaletbesökare
därmedblivit lägreän planerathar besökare,inte minst barn, ändå
besöktutställningenoch kunnatvaraaktiva i den då denbjuderin
människortill att bidra medsinaegnaberättelsergenomatt skriva,
rita, samtalaoch leka i utställningen.
I museiparkenutveckladesutbudetundersommarenmeden öppen
tillgång till leksakerfrämst från förr, underöppettid.Styltor,
rockringarmenocksåett stort schackerbjödsungaoch gamla
besökare.En dagi veckanvar platsenbemannadoch då erbjöds
temaprogramsomt ex lek och lär om runor.

Projekt Demokrati

2020-05-30
2020-09-30

SusannaJanfalk

2020-01-01
2020-12-31

SusannaJanfalk

Sörmlands museum
Med sexutställningaroch programverksamhet
har tematDemokrati
lyfts underåret.RiksdagensFira demokratininvigdesdigitalt med
Riksdagenstalman,AndreasNorlén, somdärmedävenfick titeln
Digitalmannen.Utställningenberättarhistorienbakombeslutetom
allmänoch lika rösträtt.En berättelsedär gräsrötteroch politiker
varit viktiga aktörersomformat vår demokrati.Talmannenkom även
på besöktill museettillsammansmedlandshövdingBeatriceAsk.
I Eskilstuna,Oxelösund,Strängnäsoch Vingåkervisades
utomhusutställningarna
Bilder somberättar där olika aspekterpå
vårt demokratiskasamhällegestaltades.
Utställningenlyfte fram
fantastiskafotosamlingarur arkivenoch sattesupp vid
promenadvänligastråk. Bildernaberättadeom politik, kultur,
föreningslivoch arbetsmarknad.
Vardagligaoch festligahändelser
somalla utgjordeviktiga stegi samhälletsförändringmot demokrati.
Även i utställningenVara barn har demokratiperspektivet
aktualiserats,bl a som en konsekvensav att Barnkonventionenhar
blivit svensklag. UtställningenTräda: Fogelstadgruppenoch jord
har visat Åsa Elzénskonstverksom lyfter fram, fördjuparoch
nyanserarbilden av och arvet efter Fogelstadgruppen,
somtidigt
1900-tal blev en centralknutpunkti framväxtenav densvenska
kvinnorättsrörelsen.
Då flera programoch vernissagerställdesin på
grundav covid-19 kundemuseetändåspridainformationom dessa
utställningarvia "digissager"och filmade visningar.

Implementering av språkpolicy
Sörmlands museum
Policyn är implementerad.Utöver planerathar särskildamedelför
översättningtill finska använts.En medarbetarehar underperioden
avslutaten kurs i syntolkning,implementeringenhar startat.
Översättningoch syntolkningär en del av ordinarieverksamhet.
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SusannaJanfalk

2020-01-01
2021-12-31

SusannaJanfalk

2020-01-01
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SusannaJanfalk

Sörmlands museum
En genomlysningav museetsorganisationhar genomförtsoch
resulterati en ny strukturför att effektiviseraoch tydliggöra ansvar,
roller och arbetsprocesser.
Även internamötes- och
kommunikationsstrukturer
samtmuseetsinternabeslutsrutinerhar
revideratsoch utvecklats.Ny organisationär beslutadoch
implementerasjanuari 2021.

Projekt Mathantverk
Sörmlands museum
ProjektMathantverkär ett samarbetemedSörmlandsnaturbruki
projektformmedfokus på mathantverk,folkhälsa,hållbarutveckling
och inte minst på en levandelandsbygd och regionalutveckling.En
centraldel i dettaär museirestaurangen
somtack varesin höga
matkvalitetoch medprodukterfrån Sörmlandsnaturbrukoch från
regionenunderhelaåretblivit en fortsattuppskattadlunchservering.
Utvecklingssamarbetethar fortgått medSörmlandsnaturbruk.
En annancentralaspekti projektetär lärande.Underårethar museet
produceratoch öppnatutställningenFyll skafferiet!Från
självhushållningtill trend. I denfår besökarenupptäckaolika typer
av mathantverksom att konservera,sylta, safta,göra ost, tillverka
korv och bakabröd medsurdeg.Mathantverksom grundarsig tider
medsjälvhushålldå manvar tvungenatt ta handom skörd och slakt.
Idag går allt att få tag i åretrunt menändåhar hantverketkommit
tillbaka och blivit en trend.Utställningenöppnadei novemberoch en
digital föreläsninglivesändesmedRichardTellström,känd från
Historieätarna, författareoch docenti måltidskunskap.Sändningen
följdes av 100 personer.Museethar ocksåproduceratoch publicerat
ett antalfilmer sombland annatvisar hur manbakarvörtbrödpå
traditionellt vis och lagar nyårstilltugg.Övriga programställdesin
medanledningav covid-19. Restaurangen
visadeinnanvirusutbrottet
en ökandekurva somplanadeut, dock på en relativt hög nivå. Trots
att denmusealaverksamheten,
utställningaroch program,var
inställdasåfortsattelunchgästernaatt ätapå restaurangen.

Hållbara tekniker och materialval
Sörmlands museum
Ett ständigtpågåendearbete.UtställningarnaHållbarahusoch
Hållbart hemmahar tematsomövergripandesyfte.
Sörmlandsmuseumsverkstäderarbetarhållbartgenomatt göra kloka
materialvaloch återanvändaså mycketav tidigareanväntmaterial
som möjligt. När det är möjligt återanvändsutställningsmaterialoch i
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förmedlingsarbetetmedbesökarnaanvändermuseetett cirkulärt
förhållningssätttill konsumtion.Genomatt fokuserapå återbrukoch
hållbarheti programverksamhet
och utställningarblir museeten
viktig pedagogisk aktör i arbetetför en hållbararevärld samtidigt
som museetspararpå befintliga resurser.Under2020 är
utställningarnaHållbara hus,Hållbart hemma,Konstenatt ta
tillvara konkretaexempel.
Byggnadsvården
arbetarmålmedvetetför att bevara,underhålla och
återbrukadenbefintliga bebyggelsenför att därigenomminska
resursslöserioch klimatbelastning.Vi ger råd, håller kurserom
klimatsmartabyggnadsmaterial,
konstruktioneroch tekniker.Inom
slöjdenstår naturmaterial,återbruksamtatt spridakunskapom att
lappaoch lagai fokus. Något somspeglasi programverksamhet,
kursutbudoch utställningar.
Museetundvikergenerelltengångsartiklar.Museethar en
klimatsmartfastighetsförvaltningoch museetshus har högsta
klimatklassning.Vid varje upphandling ingår hållbarhetsom ett
skall-krav på leverantörerna.

6.3 Resursperspektivet
Handlingsplan

2020-02-20
2020-12-31

SusannaJanfalk

Upprätta individuella utvecklingsplaner i samband med det
årliga medarbetarsamtaletsamt kontinuerligt analyserabehov
av kompetensutveckling

2020-02-20
2020-12-31

SusannaJanfalk

Upprätta individuella utvecklingsplaner i samband med det
årliga medarbetarsamtaletsamt kontinuerligt analysera behov
av kompetensutveckling

2020-02-20
2020-12-31

SusannaJanfalk

All personal genomför obligatorisk utbildning avseende sekretess 2020-02-20
2020-12-31
och miljö i ELLSA samt övrig obligatorisk utbildning.

SusannaJanfalk

Arbetsmiljöplan och vidareutvecklande rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete samt säkerställa en god arbetsmiljö i
verksamheten.
Pågåroch uppdaterasi sambandmedutvecklingav processeroch
rutiner. Sjuktalengick upp i mars2020 menhar sedanstabiliseratspå
nivåerinnan virusutbrottet.

Sörmlands museum
Kommeratt skei sambandmedatt nya organisationen
implementeras.
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7 Fakta - Statistik
7.1 Utbildning
7.2 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/w
orkshops, 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

7.3 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

Samlingar, antal
besökare
arkiv/bibliotek

601 st

0 st

0 st

2 260 st

425 st

Antal
visningar/program/eve
nemang, 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
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Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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
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Bilaga 1 Investeringsspecifikation 2020 Sörmlands museum

Rapportering 2020

Investeringsspecifikation

Förvaltning:

Period:

Kultur & Utbildning Sörmland
Sörmlands museum
(tkr)

Årsbokslut
Helår
Utfall
2019

INVESTERINGAR
IT
Övriga maskiner och inventarier
SUMMA INVESTERINGAR
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR
SUMMA UTRANGERING
SUMMA NYLEASING
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Budget
2020

Utfall
2020

162
1 079
1 241

0
1 250
1 250

47
472
518

0

0

0

131

0

0

0

0

0
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Bilaga 2 Förmögenhetsskada, arbetsskada och tillbud

Bokslut 2020

Bilaga 2
Förmögenhetsskada, arbetsskada
och tillbud

Verksamhetsområde/verksamhet:

Kultur & Utbildning Sörmland
Skadans art

Period

Bokslut

Antal händelser
Förmögenhetsskada
(regionens
egendom)

Arbetsskada
Arbetsskada
Med
Utan
sjukfrånsjukfrånvaro
varo

Summa
arbetsskador

Tillbud

Bemanning
Allergisk reaktion

II

Skada på grund av lokal/utrustning
Direktkontakt med kroppsvätskor
Fukt och mögel
Fysisk belastning
Färdolycksfall
Hot
Våld
Kemikalier/värme/kyla
Klämskada
Konflikt
Mobbing
Psykisk belastning
Skada vid fall/halka

I

I

III

Skada vid lyft
Skada annat

II

Stick/skärskador
Trakasserier

I

Brand
Inbrott
Stöld
Miljö

TOTALT

Sörmlands museum, Verksamhetsberättelse 2020

35(35)

