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Presidium Nämnden för attraktivitet, 
näringsliv och arbetsmarknad 
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Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 

§5 Utredningsuppdrag avseende Jönköpings läns 
museum 
Diarienummer: RJL 2016/655. 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att nämnden beslutar godkänner 
utredningsuppdraget avseende Jönköpings läns museum.   
 
Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2016 
med flerårsplan 2017-2018 att tillsammans med övriga stiftare 
inleda ett arbete med målsättning att verksamheten integreras i 
regionkommunen från och med 2017. Regionledningskontoret 
överlämnar ett förslag till utredningsuppdrag med frågeställningar 
och tidsplan. 
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Malin Wengholm   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
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Region Jönköpings län  

Lars Wallström 

Ekonomi 

 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Jönköpings läns museum – vägval för 
framtida samverkan och integration 

Förslag till beslut 
Nämnden godkänner utredningsuppdrag avseende Jönköpings läns museum.   

 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 

2017-2018 att tillsammans med övriga stiftare inleda ett arbete med målsättning 

att verksamheten integreras i regionkommunen från och med 2017. 

Regionledningskontoret överlämnar ett förslag till utredningsuppdrag med 

frågeställningar och tidsplan. 

 

Information i ärendet 
Nämnden har under 2015 behandlat frågan om Jönköpings läns museums 

ekonomi och möjligheter till samordning mellan museet och regionens 

verksamhet. 

 

Bakgrund 
Region Jönköpings län har under lång till haft en relation med Jönköpings läns 

museum; dels som en av stiftarna och dels som finansiär och samarbetspartner. 

 

Inför regionbildningen fanns det vissa överväganden kring samverkansformer 

med regionens närstående organisationer. Relationen mellan museet och regionen 

belystes då, men någon förändring i organisationsfrågan gjordes inte i detta skede. 

 

Inför 2016 års budget och verksamhetsplan lyftes frågan om det ekonomiska 

bidraget och samtidigt aktualiserades frågan om hur kopplingen mellan 

organisationerna bör se ut i framtiden. 
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Tidigare beslut i frågan 
 I beslutsunderlaget inför regionbildningen anges: 

Att ett arbete med att pröva former för en fördjupad organisatorisk och 

administrativ integration med regionkommunens kulturverksamhet snarast ska 

påbörjas. 

 

 I regionens budget med verksamhetsplan 2015 anges följande: 

Regionstyrelsen ska tillsammans med övriga stiftare inleda ett arbete med mål att 

integrera verksamheten i regionen. 

 I regionens budget med verksamhetsplan för 2016 anges följande: 

I enlighet med överenskommelse i samband med regionbildningen ska 

tillsammans med övriga stiftare inledas ett arbete med målsättning att 

verksamheten integreras i regionkommunen från och med 2017. Stiftelsens 

ekonomiska förutsättningar har under ett antal år förändrats med bland annat 

minskad uppdragsverksamhet och förändrat statsfinansiellt stöd. I avvaktan på 

resultat av de effektiviseringar som kan göras vid en integration med regionen 

förstärks utgiftsramen 2016 med 1,5 miljoner kronor. 

 

Utredning om museets ekonomiska läge 
Utifrån en skrivelse från museet om bidragstilldelning 2016 gjordes en utredning 

för att belysa de ekonomiska förutsättningarna för museet. Denna utredning 

gjordes som ett led i arbetet med regionens budget för 2016. Utredningen visade 

att: 

- Olika faktorer påverkat museets ekonomiska förutsättningar på ett negativt 

sätt under ett flertal år. 

- Huvuddelen av dessa faktorer ligger utanför museets möjligheter att 

påverka. 

- Museet har genom omprioriteringar av arbetsuppgifter samt genom 

besparingar hittills kunnat hantera situationen så att stiftelsens kapital 

kunnat bibehållas. 

- Museet bedömer att nya besparingar inte kan genomföras och att man inte 

kan klara sitt uppdrag och sina målsättningar utan ett resurstillskott. 

 

Utifrån slutsatserna i utredningen beslutade regionen om det resurstillskott på 1,5 

mnkr för år 2016 som nämns ovan i regionens budget och verksamhetsplan. Det 

totala bidraget från regionen till museet uppgår därmed till 20,0 mnkr för år 2016.  

 

I utredningen påtalades även vikten av att de långsiktiga ekonomiska 

förutsättningarna kan klarläggas. 
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Nuvarande omfattning och struktur/organisation 
Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum med lokaler i 

centrala Jönköping. Museet, inklusive Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, 

drivs i stiftelseform. Verksamheten för Stiftelsen Jönköpings läns museum har 

som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid 

och framtid med särskilt uppdrag att verka i hela länet. 

 

Landstinget i Jönköpings län är, tillsammans med Jönköpings kommun och 

Jönköpings läns hembygdsförbund, stiftare av Jönköpings läns museum. Region 

Jönköpings län har ansvaret för verksamhetens innehåll och utveckling, medan 

Jönköpings kommun har ansvaret för att erbjuda ändamålsenliga lokaler. 

 

I styrelsen för stiftelsen är tre av ledamöterna och två suppleanter utsedda av 

Region Jönköpings län. Stiftelsen sköter sin ekonomiska redovisning i egen regi 

och avlämnar sin årsredovisning bl a till regionen som därigenom har möjlighet 

att ta del av hur verksamhet och ekonomi utvecklas. 

 

Utredningsuppdrag 
Utredningen ska belysa och lämna förslag på möjligheter till samordning av 

verksamhetsfunktioner och administrativa funktioner mellan länsmuseet och 

regionen i syfte att förbättra verksamheten till en lägre kostnad. Innebär att arbetet 

framöver ska utföras med färre anställda och/eller lägre kostnader för inköp och 

köpta tjänster. 

Utredningen ska också pröva eventuell förändring av museets juridiska 

organisationsform. 

Frågeställningar verksamhet och administrativa funktioner 
1. Regionens kulturverksamhet och de funktioner som finns inom regionens 

organisation jämförs med museets verksamhet och en bedömning ska 

göras kring möjlighet till samordning och kostnadsbesparingar. 

 

2. Genomgång av Länsmuseets administrativa funktioner i syfte att se vilka 

samordningsmöjligheter som finns med regionen. Genomgången 

koncentreras i första hand till ekonomi- och lön/PA-rutiner samt IT-frågor. 

 

Det är viktigt att utredningen av detta görs med aktiv medverkan från båda 

organisationerna. Kostnadsreduktionen kan antingen uppstå inom en av 

organisationerna eller i båda organisationerna. 

 

Frågeställningar organisatorisk integration 
Länsmuseets organisationsform utreds och fördelar, nackdelar och konsekvenser 

beskrivs utifrån två alternativ: 
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1. Stiftelsen avvecklas och verksamheten överförs till Region Jönköpings 

län.  

2. Stiftelsen bibehålls som juridisk person men verksamheten organiseras 

inom och administreras av Region Jönköpings län,  

 

Frågeställningar kring organisation berör juridiska frågeställningar men också hur 

inflytande och styrning för olika parter ska fungera efter genomförd förändring.  

 

Tidsplan 
 

Beslut om uppdrag i nämnden mars 2016 

Utredning startar  april 2016 

Delrapport till nämnden  juni 2016 

Förslag till beslut  september 2016 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTOR 

 

 

Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 

Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör 


