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Kalmar läns museums verksamhetsplan med till-
hörande budget är det årliga styrdokument som 
syftar till att nå de inriktningsmål som är antag-
na för strategi 2019–2022. Verksamhetsplan och 
budget följs upp minst fyra gånger per år i sam-
band med styrelsemöten i mars, juni, september 
och december. 

Året 2021 började med ett stängt museum sedan 
november 2021. Så skulle det förbli till 31 maj då 
vi åter kunde öppna och ta emot en strid ström av 
sommarbesökare. Vi hade snabbt lärt oss att an-
passa verksamheten till nya villkor och med an-
norlunda utbud och verksamhet. Hösten fortsatte 
utan allvarligare pandemipåverkan men i decem-
ber blev det återigen begränsningar med fr a stora 
avbokningar av julbord i museets restaurang. Vi 
följer pandemins utveckling och är beredda att 
anpassa verksamheten 2022 efter det. 

Ledningen har gjort bedömningen att verksam-
heten hittills har klarat pandemin väl. Vi behövde 
aldrig dra i nödbromsen och säga upp fastanställd 
personal, flera verksamheter har kunnat jobba på 
med relativt liten störning och vi har lyckats ska-
pa ett tryggt besöksmål och en arbetsplats där 
medarbetarna i huvudsak har känt trygghet i var-
dagen. Statliga kultursatsningar har möjliggjort 
avgörande ekonomisk kompensation för utebliv-
na intäkter och ökade kostnader. 

Inför strategiperiodens sista verksamhetsår mås-
te ledningen meddela att museet med största san-
nolikhet inte kommer att nå de mål vi satte upp 
utan kommer få föreslå styrelsen att förlänga ge-
nomförandetiden in på nästa strategiperiod. De 
avgörande orsakerna är dels brist på anslags-, och 
kapitalförstärkning och dels att prioriterade om-
byggnadsarbeten av våra lokaler i Ångkvarnen 
inte har kunnat realiseras. För att komma vidare i 

båda dessa frågor kommer nya överläggningar att 
ske mellan länsmuseets och stiftarnas företrädare 
i början av 2022. 

Kalmar läns museum levandegör och bevarar 
kulturarvet i Kalmar län. För oss är förvaltning 
och utveckling av kulturarvet samt historieberät-
tande centralt i verksamheten. Med berättelsen i 
fokus skapar vi nyfikenhet och lust att lära mer. 
Museets arrangemang och evenemang kombi-
nerar ofta flera sinnen med hjälp av berättande, 
musik, god mat och dryck. Våra utställningar 
lockar till nyfikenhet, glädje och nya upptäckter 
för besökare. Regalskeppet Kronan, Sandby borg 
och Jenny Nyström är erkänt starka varumärken 
som skapar stolthet och passion för besöksmålet 
Kalmar läns museum i linje med våra värdeord: 
Samhällsnytta – Kunskap – Tillsammans.

Ett viktigt signum för Kalmar läns museum och 
något vi tar med oss in i 2022 med ännu större 
fokus, är engagemanget i aktuella samhällsfrågor. 
Vi vill bidra till att göra samhället bättre varje 
dag. Detta tar sig uttryck på många olika sätt men 
alltid med kulturarvet som självklar utgångs-
punkt och ofta med ordet perspektiv i centrum 
där vi hämtar näring ur historien, arbetar med 
nutid och reflekterar över framtiden. För ett mu-
seum är det naturligt och hemtamt att blicka bak-
åt och jämföra med idag. Men vi har sen ett par år 
tillbaka, framförallt genom vårt goda samarbete 
med Linnéuniversitet, börjat prata mer om nutid 
och framtidsfrågor. De breda perspektiven möj-
liggörs också genom museets långa erfarenhet av 
att jobba internationellt där vi utvecklar viktiga 
samarbeten för utblickar och inspiration. 

Ett museum är en del av samhällets minne och 
i det perspektivet är våra samlingar och arkiv av 
central betydelse. Vi har de senaste åren arbetat 

Inledning
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hårt för att få samlingarna i god ordning och di-
gitalt och publikt tillgängliga på digitaltmuseum.
se. Här ser vi stora ekonomiska utmaningar att 
fortsatt kunna prioritera samlingsförvaltning-
en i den utsträckning som är nödvändig för att 
kunna uppfylla stiftelsens ändamål och tillgäng-
liggöra länets kulturarv för länsinvånare och an-
dra. Framöver vill vi involvera medborgarna och 
särskilt hembygdsrörelsen mer i arbetet med sam-
lingarna.

I många verksamheter bedrivs en omfattande 
kunskapsuppbyggnad och forskning. Uppdrag 
inom arkeologi, byggnadsvård, konservering och 
pedagogik bidrar till; en av landets mest omfat-
tande kulturarvsverksamheter, stark lokal när-
varo på många platser, utvecklade samarbeten 
med uppdragsgivare och samarbetspartners och 
inte minst intressant och viktig kunskap. Verk-
samheten uppmärksammas ofta av media, både 
regionalt, nationellt och internationellt i mängder 
av artiklar och reportage som väcker engagemang 
och nyfikenhet. Vi ska bli ännu bättre på att an-
vända den kunskap vi bygger upp på olika nivåer 
och omsätta detta till ett samhällsengagemang 
som ligger i tiden och som verkligen gör skillnad. 
För att stärka möjligheten till systematisk kun-
skapsuppbyggnad avser vi att rekrytera en profes-
sionell och modernt utbildad arkivarie. Av bespa-
ringsskäl har rekryteringen skjutits till 2022.

I arbetet med verksamheten 2022 ligger ett fort-
satt starkt fokus på Kalmar län och kommuni-
kation. Vi vill locka många fler besökare och nya 
målgrupper till vår verksamhet, inte bara till 
Ångkvarnen utan även möta invånare i och från 
hela länet. Den länsverksamhet vi är med och ar-
rangerar och deltar i ska resultera i fler samarbe-
ten, nya och stärkta relationer och synliggöra oss 

som en kulturarvsinstitution som bidrar till sam-
hällsnytta och ett utvecklat och försvarat kultur-
arv i Kalmar län. För att stärka detta arbete har en 
kommunikatör anställts samt genomförs projek-
tet Unika historiska Kalmar län. Omställningen 
till digitala möten och program är omfattande 
och har hittills resulterat i bl a omtyckta poddar 
och filmer. Utmaningen för 2022 är att hitta sätt 
att nå många olika målgrupper och skapa intäkts-
möjligheter genom digitala event och program. 

Vi på Kalmar läns museum är stolta och enga-
gerade i vårt arbete och vi drivs av att skapa ett 
bättre samhälle med kulturarvet som grund och 
redskap. Som arbetsgivare jobbar vi hårt för att 
medarbetare och ledare ska trivas och utvecklas 
på Kalmar läns museum och att vi ska vara en 
attraktiv arbetsplats. Under 2022 genomförs en 
omorganisation av delar av verksamheten.

Örjan Molander, museichef
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och modern museiverksamhet. 

Vi har ett stort kulturarvsfokus och är efterfrå-
gade inom vårt kompetensområde eftersom vi är 
flexibla, kreativa och vågar vara öppna för idé-
er tillsammans. Det gör att vi har skapat en hög 
egenfinansiering.  Vårt uppdragsfokus bidrar till 
synliggörande av Kalmar läns museum och vårt 
arbete med kulturarv i vardagen i hela länet. Sam-
arbeten och projektsamverkan med andra aktörer 
är därför viktiga för oss ekonomiskt för att kunna 
bibehålla och utveckla den kompetens, entrepre-
nörskap och profession som vi besitter. Kalmar 
läns museum har stora möjligheter till en positiv 
utveckling och vi vill lyfta fram det som en unik 
möjlighet för framtiden - med en stark ekonomi 
kan vi nå väsentligt längre. 

Till denna verksamhetsplan hör årets budget. 
Enligt beslut i styrelsen visar den på ett resultat 
med 2 procent överskott och är beräknad med ett 
extra anslagstillskott 1,2 miljoner. Detta är gjort 
med hänsyn till den beslutade förstärkningen av 
kultursamverkansmodellen med 100 miljoner. 
Museiledningen bedömer att risknivån är lägre 
jämfört tidigare. Detta eftersom vi har avslutat 
verksamheten på Eketorps borg, pandemin verkar 
utvecklas i en lugnare takt och vårt engagemang 
i forskarskolan Grasca kommer att slutföras un-
der året. Verksamheten 2022 och särskilt restau-
rangen, kommer att följas noggrant med syfte att 
vidta ytterligare åtgärder för att nå ett resultat i 
nivå med budget. Samtalen med stiftarna om en 
förstärkt ekonomisk situation är viktigare än nå-
gonsin och vi hoppas på ett positivt utfall.

Kalmar läns museum omsätter ca 65 miljoner 
kronor årligen och finansieras till ca 55 procent 
av egenintäkter (uppdragsverksamhet, program-
verksamhet, besökarintäkter, externa projekt, 
sponsring). I övrigt finansieras verksamheten 
av offentliga medel från stat, region och Kalmar 
kommun.  

Länsmuseets svaga balansräkning och egna ka-
pital är ett grundläggande problem som måste 
åtgärdas för att stiftelsen långsiktigt ska kunna 
vidmakthållas, utvecklas och följa stiftelsens stad-
gar. För att nå strategi 2022 behöver Kalmar läns 
museum få en avsevärt stärkt ekonomi med både 
kapitaltillskott och anslagsökningar. Det skulle 
utgöra en solid bas för att utveckla Kalmar läns 
museum och ta vara på dess potential. Samtidigt 
gör vi största möjliga ansträngning för att ha en 
grundekonomi i balans och en verksamhet av hög 
kvalité. 

Länsmuseet har ett stort och resurskrävande 
förvaltningsuppdrag med en stor och kulturhis-
toriskt värdefull samling av föremål, arkivalier 
etc. Stiftelsens åtagande i detta är i princip evigt. 
Förvaltningen av samlingarna har varit kraftigt 
eftersatt och har väsentligt kunnat förbättras se-
dan tillkomsten av de nya magasinen 2012. I takt 
med en förstärkt digitalisering ökar också allmän-
hetens och forskares efterfrågan och behoven av 
resurser ökar. Idag kan vi inte uppfylla de behov 
som finns och alltför mycket är fortsatt kraftigt ef-
tersatt. Både i detta avseende och flera andra är 
stiftelsen Kalmar läns museum kraftigt underfi-
nansierad med avseende på årliga anslag. Region 
Kalmar läns beslutade genomlysning av länsmu-
seets ekonomi liksom Riksantikvarieämbetets 
utredning om länsmuseerna situation, hoppas vi 
ska tydliggöra situationen och leda till ekonomis-
ka förutsättningar som möjliggör en professionell 

Ekonomi
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Kalmar läns museum är en stiftelse och dess 
stiftare är Landstinget i Kalmar län (nu Region 
Kalmar län), Kalmar kommun samt Kalmar läns 
hembygdsförbund. Stadgarna ger tillsammans 
med överenskommelsen med Region Kalmar 
län, verksamhetens förutsättningar som pekar ut 
utvecklingsriktning och prioriteringar för kom-
mande mandatperiod. Dessa inriktningar och 
förutsättningar återfinns i strategi 2022 som är 
underlag för verksamhetsplanen.

Utöver Kalmar läns museum ansvarar även mu-
seet för verksamheterna; Jenny Nyström och 
Curt Stoopendaals stiftelse, Stiftelsen Wimmer-
strömska gården i Västervik, Stiftelsen Krusensti-
ernska gården (med Kalmar kommun) och Brid-
ging Ages (en ideell förening med internationellt 
fokus och med säte i Kalmar). Länsmuseet förval-
tar även Liss-Erik Björkmans fond.

Styrelsen
Styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum be-
står av nio ledamöter, tre från respektive stiftare. 
Museichefen är huvudföredragande i styrelsen. 
Adjungerade till styrelsen är fackliga represen-
tanter, kanslichef och HR-partner. För de ekono-
miska redogörelserna står kanslichefen. 

Styrelsen beslutar även för Jenny Nyströms och 
Curt Stoopendaals stiftelse samt Liss-Erik Björk-
mans fond.

Ledningen
Den operativa ledningen består av museichef 
samt alla chefer från respektive enhet. Museiche-
fen är sammankallande och leder ledningsgrupp-
smötena.  

Enheter och ansvarsområden
Kalmar läns museums verksamhet är organisato-

riskt indelad i sex enheter med olika verksamhets-
inriktningar. Varje enhet leds av en enhetschef 
som även sitter med i ledningsgruppen. Enhets-
chefen har ett övergripande ansvar för verksam-
het, personal, resultat och budget för enheten och 
rapporterar till museichef. Respektive enhet kan 
ha samordnare som driver det dagliga operativa 
arbetet tillsammans med medarbetarna men har 
inget personalansvar. Samordnarna rapporterar 
till enhetschef.

Under 2021 har en omorganisation förberetts som 
kommer träda i kraft etappvis från 1 januari 2022.

Arkeologienheten/ 
Museiarkeologi sydost 
Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverk-
samhet och kunskapsuppbyggnad. Här ligger 
också huvudansvaret för kulturlandskapsfrågor 
och GIS-hantering. Enheten är uppdragsfinansie-
rad genom externt finansierade uppdrag och sär-
skilt initierade projekt. Inom enheten ligger också 
Sandby borgsprojektet samt företagsforskarsko-
lan Grasca. Verksamheten har en filial i Växjö/
Kronoberg.

Bebyggelseenheten 
Enheten svarar för antikvarisk kompetens gäl-
lande byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd om 
byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare som 
kommuner, privatpersoner, hembygdsföreningar 
och kyrkliga församlingar. Enheten deltar aktivt 
i bevarande- och utvecklingsfrågor i samhälls-
planeringen, särskilt framtagande av kommunala 
kulturmiljöprogram. Större delen av verksam-
heten bedrivs som externt finansierade uppdrag 
och särskilt initierade projekt ex projektet Unika 
historiska Kalmar län. 

Organisation
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Kansli- och serviceenheten 

Enheten svarar för ekonomi-, personal- och sty-
relseadministration, strategiskt HR-arbete, IT-ut-
veckling med dataansvar, säkerhetsfrågor, verk-
stad, tillsyn och skötsel av fastigheter och fordon, 
tekniska installationer, diarium, inköp av kon-
torsmaterial, kontorsvaktmästeri och lokalvård. 
Enheten är en aktiv part i arbetsgivarorganisatio-
nen Sobonas arbete.  

Publika enheten (fr.o.m. 1 januari 2022,  
sammanslagning av Pedagogiska enhe-
ten och Marknadsenheten)
Enheten har ansvar för pedagogisk verksamhet, 
besöksmålsutveckling och kommunikation. Inom 
ansvaret ryms utställningsproduktion, underhåll 
och innehåll, publika och pedagogiska program 
samt guidningar. Enheten bedriver kulturmiljö-
pedagogisk verksamhet i Kalmar län med särskild 
inriktning mot barn och ungdom med pedagogis-
ka program, Tidsresor och kostymateljé. Under 
den pedagogiska enheten ligger även Bridging 
Ages som är den internationella verksamheten. 
Enheten ansvarar för marknadsföring och spon-
sorkontakter, hemsida, sociala medier, podd- och 
filmproduktion, tryckerifunktion, restaurang och 
kafé, konferens samt butik och reception.

Text som utgår när denna del av omorgani-
sationen verkställs, preliminärt 1 maj 2022: 

Kronan, marinarkeologi, konservering, 
samlingar, bibliotek, arkiv och 
digitalisering
Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Krona-
nutställningen, marinarkeologisk uppdragsverk-
samhet, konservering av arkeologiskt material av 
trä och metall och textilkonservering samt vård 
av samlingarna. I enheten ingår museets minnes-
funktion som svarar för museets bibliotek, arkiv, 

samlingar och digitaliseringsverksamhet. 

Efter omorganisation och delning av enhe-
ten ovan (preliminärt):

Kronan/marinarkeologi/konservering 
Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Krona-
nutställningen, marinarkeologisk uppdragsverk-
samhet, konservering av arkeologiskt material av 
trä och metall och textilkonservering samt vård 
av samlingarna. 

Samlingsenheten
I enheten ingår museets minnesfunktion som 
svarar för museets bibliotek, arkiv, samlingar, 
foto och digitaliseringsverksamhet. Enheten an-
svarar för såväl fysisk som digital arkivering samt 
museets dokument-, foto- och diariehantering.

Jenny Nyströms och  
Curt Stoopendaals stiftelse 
Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning med 
anknytning till Jenny Nyströms och Curt Stoo-
pendaals liv och konstnärliga verksamhet. Stif-
telsen förvaltar samlingar och utställningen på 
länsmuseet samt handhar upphovsrättsärenden. 
Stiftelsen har samma styrelse som länsmuseistif-
telsen. 

Övrigt 
Kalmar läns museum bedriver även verksamhet 
genom Stiftelsen Krusenstiernska gården i Kal-
mar (museichefen vice ordförande) och Wimmer-
strömska gården i Västervik (museichefen ordfö-
rande). Museichefen tillika landsantikvarien är 
ledamot i Smålands akademi och Stiftelsen Gam-
leby Tingshus. Museichefen är även adjungerad 
i styrelserna för Kalmar läns hembygdsförbund 
och Ölands hembygdsförbund samt ordförande i 
Föreningen Sveriges landsantikvarier. 
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Bebyggelseantikvarie Richard Edlund är ledamot 
i Hammarskjöldska stiftelsen, Tuna, Vimmer-
by kommun. Enhetschef Björn Olsson är ordfö-
rande i Museiadministrativa föreningen (MU-
SAD). Utställningsansvarig Tina Lindström är; 
vice ordförande i Bridging Ages - internationell 
nätverksorganisation, styrelseledamot i Stiftel-
sen Krusenstiernska gården, styrelseledamot i 
Kalmar Konstmuseum och dess arbetsutskott 
samt representerar KLM i The Nordic Centre of 
Heritage Learning and Creativity’s (NCK) refe-
rensgrupp. Enhetschef Helena Victor är vice ordf 
i M-ark, Museiarkeologiska branschorganisatio-
nen. 
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Verksamhetsplanen är uppdelad i två olika må-
lområden; verksamhetsmål och organisations-
mål. Verksamhetsmålen är direkt kopplade till 
inriktningsmålen i strategi 2022. Under varje 
inriktningsmål har vi valt att lägga prioriterade 
områden som är viktiga att fokusera på under 
2022. Organisationsmålen ser till organisationen 
Kalmar läns museum som arbetsplats, varumär-
ke och leverantör. Det är viktiga mål för oss som 
organisation att sträva efter då vi vill och ska vara 
en attraktiv arbetsgivare, leverantör och samver-
kanspartner. 

Målen i årets verksamhetsplan är valda utifrån 
kommande års utmaningar och ekonomiska för-
utsättningar och budget samt ett led i att uppnå 
strategi 2022. Målen kopplas sedan till särskilda 
insatser på operativ nivå i en handlingsplan som 
är enhetsövergripande och följs upp på lednings-
nivå.

Verksamhetsmål

En kulturarvsinstitution i tiden 
 
Utveckla det starka förtroendet för länsmuseets 
verksamhet

• Tydliggöra hur kulturarvet och länsmuseet 
bidrar till samhällsnytta.

• Vara en aktuell och tillgänglig 
kunskapsresurs för kulturarvsfrågor i 
Kalmar län.

• Stärka arbetet med forskning och 
kunskapsuppbyggnad.

• Genomföra omorganisation och rekrytering.

• Stärka museets egna kapital, anslagsnivå och 
lokalutveckling.

Lockande länsmuseum 
 
Stärka besökarnas upplevelse av länsmuseet. 

• Skapa en ännu mer attraktiv upplevelse av 
Kronanutställningen.

• Göra museet och Kronanutställningen 
mer känd bland länsbor, nationellt och 
internationellt.

• Bygga vidare på vunna framgångar med 
digital tillgänglighet till länsmuseets 
program och övriga verksamhet 

• Locka länsinvånarna och kalmarbor med 
intressanta och angelägna utställningar och 
program samt tillgänglighet och delaktighet 
i samlingsarbetet

• Pröva möjligheterna till Matens hus i Kalmar 
län och koppla ihop med Unika-projektet.

Effektivisera och modernisera museilokalerna  

• Ta fram en utvecklingsplan för Ångkvarnen 
och nya magasinet i samarbete med Kalmar 
kommun.

• Påbörja flytt av textilsamlingarna till nya 
magasinet för att nyttja lokaler effektivt och 
stärka samlingsförvaltningen.

Mål
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Bäst på plats – i region Kalmar län 

 
Synliggöra kulturarvet och verksamheten i  
hela länet.

• Öka synligheten av museets verksamhet i 
länet och arbete efter temat Hela länet.

• Profilera samverkan med hembygdsrörelsen.

• Driva projektet Unika historiska Kalmar län.

• Pröva möjligheterna till ett Ölands historiska 
museum.

Organisationsmål
 
Ekonomisk hållbarhet

• Uppdatera stiftelsens styrdokument, rutiner 
och arbetsflöden för att säkerställa en 
professionell och kostnadseffektiv styrning 
samt bästa kulturarvsnytta. 

• Nå ett resultat med 2 % överskott.

Miljömässig hållbarhet

• Nå fossilfria tjänsteresor 2022.

• Ta fram miljöpolicy för hållbara val i 
länsmuseets hela verksamhet.

Social hållbarhet

• Säkerställa vårt långsiktiga 
kompetensförsörjningsarbete och vår 
attraktionskraft som arbetsgivare. 

• Genomföra projektet Hemligheten med 

fokus på psykisk hälsa.

• Förankra Kalmar läns museums värdeord: 
Samhällsnytta – Kunskap – Tillsammans. 



Adress Box 104, Telefon 0480-45 13 00 E-post info@kalmarlansmuseum.se
S-392 21 Kalmar  Webb kalmarlansmuseum.se


