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Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att:
1. Pröva förutsättningarna för att genom avtal med övriga
stiftare avveckla Stiftelsen Jönköpings läns museum
2. Förslag till avtal återrapporteras senast 1 april 2017
Sammanfattning
Efter beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2016-03-16, § 44 har utretts förutsättningar och
möjligheter för effektivisering av Stiftelsen Jönköpings läns
museums verksamhet.
Bakgrund till utredningen är dels de överväganden om tydlig
ansvarsfördelning som i samband med regionbildningen
genomfördes för en rad verksamheter och dels resursbrist som för
2016 har resulterat i en tillfällig utökning av regionens bidrag till
museet.
Föreligger av nämnden begärd utredning (bilaga) av vilken
framgår att det finns betydande effektiviseringsmöjligheter i att
verksamheten inordnas i regionen och att stiftelsen avvecklas.
Efter samråd med Jönköpings kommun är inriktning för ett
fortsatt arbete att tillsammans med samtliga stiftare pröva
förutsättningarna för att genom avtal överlämna Jönköpings läns
museums samlingar och drift till Region Jönköpings län och att
stiftelsen därmed avvecklas. Avtalet ska innehålla hur regionen
även fortsättningsvis ska samråda/ge inflytande för nuvarande
stiftare och hur finansieringsansvar ska fördelas.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23
• Utredning med bilaga
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Stiftelsen Jönköpings läns museum vägval för framtida samverkan och
organisation
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar
1. Pröva förutsättningarna för att genom avtal med övriga stiftare avveckla
Stiftelsen Jönköpings läns museum
2. Förslag till avtal återrapporteras senast 1 april 2017

Sammanfattning
Efter beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2016-03-16,
§ 44 har utretts förutsättningar och möjligheter för effektivisering av Stiftelsen
Jönköpings läns museums verksamhet.
Bakgrund till utredningen är dels de överväganden om tydlig ansvarsfördelning
som i samband med regionbildningen genomfördes för en rad verksamheter och
dels resursbrist som för 2016 har resulterat i en tillfällig utökning av regionens
bidrag till museet.
Föreligger av nämnden begärd utredning (bilaga) av vilken framgår att det finns
betydande effektiviseringsmöjligheter i att verksamheten inordnas i regionen och
att stiftelsen avvecklas.
Efter samråd med Jönköpings kommun är inriktning för ett fortsatt arbete att
tillsammans med samtliga stiftare pröva förutsättningarna för att genom avtal
överlämna Jönköpings läns museums samlingar och drift till Region Jönköpings
län och att stiftelsen därmed avvecklas. Avtalet ska innehålla hur regionen även
fortsättningsvis ska samråda/ge inflytande för nuvarande stiftare och hur
finansieringsansvar ska fördelas.
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Information i ärendet
Utredningsdirektiv
Nämndens direktiv för utredningen har varit att belysa och lämna förslag på
möjligheter till samordning av verksamhetsfunktioner och administrativa
funktioner mellan länsmuséet 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 muséets juridiska
organisationsform.

Effektivisering genom samordning av verksamhet och
administration
Utredningen redovisar att möjligheterna till effektivisering är i hög grad beroende
av om Länsmuseet är en del av regionen eller om museet även fortsättningsvis
drivs i stiftelseform.
För att uppnå möjligheten till effektivisering krävs en avveckling av stiftelsen. En
avveckling som förutsätter att stiftarna är överens om detta och att sådant beslut
tas i stiftelsens styrelse.

Förutsättning för avveckling av stiftelsen
Stiftelsen Jönköpings läns museum är en så kallad anslagsstiftelse som är
beroende av anslag från regionen och kommunen för att kunna uppfylla sitt
ändamål. Denna form av stiftelser har inte bedömts vara tidsenliga och i
stiftelselagen från 1 januari 1996 kan den här typen av stiftelser inte längre bildas.
Enligt besked från Länsstyrelsen i Östergötland (som är tillsynsmyndighet för
stiftelser) skulle en avveckling kunna ske på följande sätt
1.

Avtal upprättas mellan Stiftelsen och stiftarna Region Jönköpings län,
Jönköpings kommun samt Hembygdsförbundet i Jönköpings län i vilket
regleras
- regionens ansvar för att verksamheten drivs enligt stiftelseurkundens
ändamål
- regionens övertagande av samtliga tillgångar och skulder samt av stiftelsen
ingångna avtal.

2.

Avtalet godkänns av stiftelsens styrelse och nuvarande stiftare.

3.

Då stiftelsen efter avtalets ikraftträdande kommer att sakna tillgångar och inte
driver någon verksamhet så kommer länsstyrelsen efter framställning från
stiftelsens styrelse att avregistrera stiftelsen.
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Avtal om länsmuseiverksamheten i Jönköpings län
Efter samråd/dialog med Jönköpings kommun har framkommit att det finns en
viljeinriktning att tillsammans med Hembygdsförbundet pröva förutsättningar för
ett avtal som möjliggör en avveckling av stiftelsen. Ett sådant avtal ska reglera
• Regionens åtagande om verksamhetens drift och ansvar för länsmuseets
samlingar och övriga åtaganden
• Jönköpings kommuns ansvar för och finansering av ändamålsenliga lokaler
• Hembygdsförbundets rätt att bevaka att åtaganden fullgörs
• Hur dialog/samråd/inflytande kring länsmuseets verksamhet efter en
avveckling ska organiseras.
Målsättning bör vara att ett eventuellt förslag till avtal kan tas fram före 1 april
2017. Efter beslut i länsmuseets styrelse och hos stiftarna skulle avtalet kunna
gälla från 2018.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Regionledningskontoret
Regiondirektörens stab
Stefan Schoultz

Stiftelsen Jönköpings läns museum vägval för framtida samverkan och
organisation
Utredningsdirektiv
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan för 2016 att
tillsammans med övriga stiftare inleda ett arbete med målsättning att
verksamheten integreras i regionkommunen från och med 2017.
Detta beslut hade föregåtts av de överväganden kring framtida organisationstillhörighet och finansieringsansvar för vissa organisationer som gjordes
tillsammans med länets kommuner inför bildande av Region Jönköpings län.
Stiftelsen Jönköpings läns museum var en organisation som redovisades men
någon förändring i organisationsfrågan gjordes inte inför regionbildningen.
Inför 2016 års budget och verksamhetsplan aktualiserades frågan åter då
stiftelsens ekonomiska förutsättningar under ett antal år försämrats på grund av
bland annat minskad uppdragsverksamhet och förändrat statsfinansiellt stöd. I
avvaktan på resultat av effektiviseringar som bör kunna göras vid en integration
med regionen förstärktes utgiftsramen temporärt 2016 med 1,5 miljoner kronor.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutade 2016-03-16,
§ 44 om direktiv för en utredning om vägval för framtida samverkan och
integration.
Utredningen ska belysa och lämna förslag på möjligheter till samordning av
verksamhetsfunktioner och administrativa funktioner mellan länsmuséet 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 muséets juridiska
organisationsform.
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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 utredning görs med aktiv medverkan från båda organisationerna.
Kostnadsreduktionen kan antingen uppstå inom en av organisationerna eller i
båda.
Frågeställningar organisatorisk integration
Länsmuseets organisationsform utreds och fördelar, nackdelar och konsekvenser
beskrivs utifrån tre alternativ.
1.

Stiftelsen avvecklas och verksamheten överförs till Region Jönköpings län.

2.

Stiftelsen behålls som juridisk person men verksamheten organiseras inom
och administreras av Region Jönköpings län

3.

Stiftelsen behålls som juridisk person men verksamheten samordnas med
Region Jönköping län.

Effektivisering genom samordning av verksamhet
och administration
Vilka effektiviseringar som kan göras är i hög grad beroende på om Länsmuseet
är en del av regionen eller om museet även fortsättningsvis drivs i stiftelseform.
En stiftelse har ingen ägare eller medlemmar varför regionen inte kan anses
kontrollera verksamheten.
För verksamhet som inte är en del av regionen eller drivs i en juridisk form som
regionen genom ägande kontrollerar innebär ett utbyte av tjänster att
kommunallagens kompetensregler blir tillämpliga. Utifrån kommunallagens regler
(2kap 7-8§§) om näringsverksamhet är det sannolikt inte tillåtet att försälja
administrativa tjänster då regionens verksamhet inom området egentligen enbart
är till för eget bruk och inte är av allmännyttig karaktär. Om en tillfällig
överkapacitet finns är försäljning möjlig. Någon sådan tillfällig överkapacitet kan
knappas åberopas som motiv för försäljning av administrativa tjänster från
regionen till länsmuseet.
Om det ändå i viss begränsad utsträckning (överkapacitet) skulle vara möjligt så
blir tjänsten som utförs åt en annan juridisk person föremål för mervärdeskatteuttag på 25 procent. Museets möjlighet till avdrag för mervärdeskatt är
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begränsad till dess mervärdeskattepliktiga del av verksamheten. Denna uppgår till
ca 50 % varför hälften av mervärdeskatten blir en merkostnad som sannolikt
eliminerar samordningsvinst.
Om en omvänd situation för effektivisering finns (dvs regionen köper tjänst av
museet) kommer Lagen om offentlig upphandling att bli tillämplig. Undantag kan
göras enbart om kontroll- och verksamhetskriterierna, de så kallade
Teckalkriterierna är uppfyllda. Kontrollkriteriet innebär att en ägare har ett
bestämmande inflytande över mål och strategiska beslut. Verksamhetskriteriet
innebär att den fristående enheten ska utföra huvuddelen av sin verksamhet
tillsammans med den (ägaren) som kontrollerar den och att tjänster huvudsakligen
är avsedda enbart för ägaren. Då stiftelseformen är en juridisk person utan ägare
uppfylls inte kriterierna för undantag från offentlig upphandling.
Möjligheterna till kostnadsbesparingar till följd av verksamhetssamordning och
administrativ samordning som beskrivs i det följande påverkas således om
Stiftelsen kan avvecklas och bli en del av Regionens verksamhet (in-house).
Om stiftarna inte är överens om en avveckling finns små förutsättningar för
effektivisering.

Verksamhetssamordning
Det har utretts i vilken mån det finns verksamheter inom regionen och länsmuseet
som har gemensamma eller delvis gemensamma uppdrag. Områden där det finns
beröringspunkter och det redan idag finns ett visst samarbete är regionens
konsulentverksamhet inom
- hemslöjd
- film
- konst
Regionens konsulentverksamhet skulle vinna på att få del att museets publika del
och pedagogiska och tekniska kompetens. Bedöms dock inte vara av sådan
omfattning att det ger några direkta besparingar. Däremot kan en ökad samverkan
eller samordning förbättra kvalitet och resursutnyttjande.

Administrativ samordning – mer pengar till kultur
Det finns inom en rad områden goda förutsättningar för effektiviseringar och
möjlighet till kostnadsbesparingar/intäktsförstärkning som ger bättre finansiella
förutsättningar för direkt kulturverksamhet.
I följande tabell redovisas en bedömning över besparingspotentialer som över tid
är möjliga att effektuera.
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Förändring
IT/telefoni
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Besparingspotential
350 000

Stordriftsfördelar uppnås inom telefoni och IT-drift.
Vissa generella system (ex personal, ekonomi) kan
avvecklas utan några betydande ökade kostnader för
regionen.
Ekonomi- och personaladministration

> 500 000

Museets resurser inom ekonomi- och
personaladministration är omfattande i jämförelse med
regionens verksamhetsområden.
Museets resurs borde kunna dimensioneras efter de
förutsättningar och möjligheter till ekonomistyrning och
HR-arbete som finns inom regionen. Detta ger jfr med
nuläget ett minskat resursbehov på > 1 tjänst.
Fakturahantering och löneadministration tillgodoses av
Verksamhetsstöd och service inom befintlig kapacitet.
Ekonomistyrning och HR-arbete samordnas med
verksamhetsområde Utbildning o kulturs stab.
Controllerfunktion även fortsättningsvis med placering på
länsmuseet (jfr SMOT)

Utnyttjande av regionens lokaler för magasin.

Museet har idag ett utökat behov av lokaler för förråd och
magasinering av föremål.
Museet hyr för närvarande externa lokaler för
magasinering av föremål.
• Bankeryd (540 kvm)
- avtalstid 2021-07-31
- totalhyra 120 000 kr/år
• Björnebergs gård (1 170 kvm)
- avtalstid 2017-12-31
- totalhyra 160 000 kr/år
Regionen kan tillhandhålla ytor som förutom att frigöra
lokaler på museet innebär att extern hyra på Björnebergs
gård upphör 2017-12-31. Detta lokalbehov kan tillgodoses
inom regionens fastigheter.

160 000
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>400 000

Länsmuseet disponerar ett finansiellt kapital som vid
årsskiftet 2015/2016 hade ett marknadsvärde på 13,2
miljoner kronor.
Regionen som förvaltar ett kapital på ca 6 miljarder har
genom storlek och professionalitet i förvaltningen bättre
förutsättningar till såväl högre avkastning som lägre
avgifter
Styrelsen

400 000

Avvecklas stiftelsen så finns inte behov av särskild styrelse
för länsmuseet utan den politiska ledningen övertas av
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Bedömd besparingspotential

> 1 800 000

Organisatorisk integration – juridisk form
Nuvarande stiftelse
Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 1977 av Jönköpings läns landsting,
Jönköpings kommun och Jönköpings läns hembygdsförbund. Stiftelseurkund och
nu gällande stadgar redovisas i bilaga.
Verksamheten leds av en styrelse som består av tolv ledamöter varav stiftarna
utser tre vardera. Dessutom ingår i styrelsen museichefen, en personalrepresentant
och en representant för länsstyrelsen.
Verksamhetens omslutning 2015 uppgick till knappt 50 miljoner kronor varav 18
miljoner kronor (inklusive statsbidrag 6 mnkr) finansierats av regionen och 9
miljoner kronor av Jönköpings kommun.
Från 1998 gäller en överenskommelse med Jönköpings kommun att regionen tar
ett finansieringsansvar för verksamheten och kommunen svarar för att
ändamålsenliga lokaler finns. Kommunens bidrag 9 miljoner kronor är en
värdering av dess kostnader för lokaler. Den tredje stiftaren Jönköpings läns
hembygdsförbund är inte med och finansierar stiftelsen.
Genom överenskommelsen med Jönköpings kommun och samverkansmodellen
för fördelning av statliga kulturmedel så är det Regionen som har det fulla
finansieringsansvaret för verksamheten.
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För- och nackdelar för olika integrationsformer
Enligt direktiven ska för- och nackdelar beskrivas för tre olika integrations/samverkansformer.
Alternativ 1 - Avveckling av stiftelsen
I detta alternativ ingår verksamheten i regionens verksamhetsområde Utbildning
och kultur. Länsmuseet är en resultatenhet på samma sätt som Smålands Musik o
Teater.
Fördelar
• Möjliggör samordningsvinster/effektivisering i storleksordningen
> 1,8 miljoner kronor årligen genom att länsmuseet blir en del av
regionen.
• Regionens roll och ansvar för regionala kulturinstitutioner blir tydligt
genom att Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet får ett
direkt verksamhetsansvar på samma sätt som för Smålands Musik o Teater
och Regionbiblioteket.
• Bättre förutsättningar för länsmuseet i en framtida större regionbildning
genom att vara den del av nuvarande region i stället för en extern
bidragsmottagare.
Nackdelar:
• Kan för två av nuvarande stiftare upplevas begränsa dess
påverkansmöjligheter (kan lösas i avtal)
Alternativ 2 - Stiftelsen behålls som juridisk person men
verksamheten organiseras inom och administreras av Regionen
Alternativet innebär att stiftelsen fortfarande är en juridisk fristående organisation
som äger samlingar men ger i uppdrag till regionen att driva verksamheten.
Länsmuseets är som i alternativ 1 en resultatenhet inom verksamhetsområde
Utbildning och kultur.
Fördelar:
• Ger möjlighet till samordningsvinster/effektivisering men inte i lika hög
grad som för alternativ 1. Stiftelsen kommer i detta alternativ även
fortsättningsvis att ha en styrelse som dock borde kunna reduceras då
verksamhetsuppdraget överlåts till regionen.
Nackdelar:
• Sannolikt inte möjligt att en stiftelse lämnar över ett verksamhetsuppdrag
till regionen. Ett motsvarande upplägg där Stiftelsen Bohusläns museum
överlät till Västra Götalandsregionen (Västarvet) att driva verksamheten
har inte godkänts av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut innebär att en
stiftelses verksamhet ska drivas i egen regi.
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Alternativ 3 - Stiftelsen behålls som juridisk person men
verksamheten samordnas med Regionen
Jämfört med alternativ 2 kvarstår styrning och drift av verksamhet inom stiftelsen.
Ekonomi och personalredovisning samt övriga administration är separerad från
regionens organisation. Små förändringar jämfört med nuläget.
Fördelar:
•
Vissa begränsade möjligheter till effektivisering (lokalutnyttjande för
magasin) kan göras.
Nackdelar:
•

Alla tjänster som regionen enligt kompentensprincipen skulle kunna utföra
åt museet är momspliktiga. Då museet bara har avdragsrätt för sin
uppdragsverksamhet bedöms momsen ge en kostnadseffekt på 50 procent.

Förutsättning för avveckling av stiftelsen
Som tidigare redovisats i avsnittet kring effektiviseringar så är en avveckling av
stiftelsen en förutsättning för att betydande effektiviseringar ska kunna uppnås.
Stiftelsen Jönköpings läns museum är en så kallad anslagsstiftelse som är
beroende av anslag från regionen och kommunen för att kunna uppfylla sitt
ändamål. Denna form av stiftelse anses inte längre tidsenlig varför det enligt
stiftelsedagen från 1 januari 1996 inte längre är möjligt att bilda anslagsstiftelser.
I stiftelsens ursprungliga stadgar från 1977 finns i § 9 inskrivit förutsättningarna
för en upplösning av stiftelsen.
”Stiftelsen kan upplösas endast genom beslut av styrelsen. Sådant beslut fordrar
för att äga giltighet två tredjedelars majoritet av styrelsens samtliga ledamöter
och skall godkännas av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun och
Jönköpings läns hembygdsförbund.
Vid en sådan upplösning ska stiftelsens tillgångar med iakttagande av
bestämmelserna i gällande författningar överlämnas till annan organisation, som
kan fungera som huvudman för länsmuseet”.
I samband med att stiftelsen 2007 begärde ändringar i stiftelsens stadgar vad avser
antalet styrelseledamöter så uppmärksammade Kammarkollegiet att § 9 är ogiltig.
När en eller flera stiftare instiftar en stiftelse innebär detta att man frånsäger sig
rådigheten över förmögenheten. Rådigheten finns hos stiftelsens styrelse och ska
följa stiftelsens ändamål. Kammarkollegiets beslutade därför 2009 att upphäva §
9.
Redan 1977 fanns således hos stiftarna en överenskommelse hur en situation
skulle hanteras om det skulle uppstår en situation där det är lämpligt att en annan
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huvudman tog ansvar för länsmuseet. Mot bakgrund av de effektiviseringar som
kan göras vid en avveckling av stiftelsen och överföring av verksamheten till
regionen har utretts vad som krävs för avveckling av stiftelsen. Länsstyrelsen i
Östergötland (som är tillsynsmyndighet för stiftelser) har lämnat besked om
följande förfarande.
1.

Avtal upprättas mellan Stiftelsen och stiftarna Region Jönköpings län,
Jönköpings kommun samt Hembygdsförbundet i Jönköpings län i vilket
regleras
- regionens ansvar för att verksamheten drivs enligt stiftelseurkundens
ändamål
- regionens övertagande av samtliga tillgångar och skulder samt av stiftelsen
ingångna avtal.

2.

Avtalet godkänns av stiftelsens styrelse och nuvarande stiftare.

3.

Då stiftelsen efter avtalets ikraftträdande kommer att sakna tillgångar och inte
driver någon verksamhet så kommer länsstyrelsen efter framställning från
stiftelsens styrelse att avregistrera stiftelsen.

Motsvaren förfarande genomfördes 2006 i Västmanland då Stiftelsen för
Västmanlands läns museum avvecklades och dess samlingar övertogs av
Västmanlands läns landsting. Västerås stad övertog ansvar och drift av
friluftsmuseet.

Avtal om länsmuseiverksamheten i Jönköpings län
En förutsättning för att uppnå betydande effektiviseringar och mer pengar till
direkt kulturverksamhet är att Stiftelsen kan avvecklas. Efter samråd/dialog med
Jönköpings kommun har framkommit att det finns en viljeinriktning att
tillsammans med Hembygdsförbundet pröva förutsättningar för ett avtal som
möjliggör en avveckling av stiftelsen. Ett sådant avtal ska reglera
• Regionens åtagande om verksamhetens drift och ansvar för länsmuseets
samlingar och övriga åtaganden
• Jönköpings kommuns ansvar för och finansering av ändamålsenliga lokaler
• Hembygdsförbundets rätt att bevaka att åtaganden fullgörs
• Hur dialog/samråd/inflytande kring länsmuseets verksamhet efter en
avveckling ska organiseras.
Målsättning bör vara att ett eventuellt förslag till avtal kan tas fram före 1 april
2017. Efter beslut i länsmuseets styrelse och hos stiftarna skulle avtalet kunna
gälla från 2018.
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Då nuvarande styrelse är vald fram till 2019 (mandatperioden) kan dess uppdrag
2018 vara att följa integrationen i regionen så att den genomförs enligt det sätt
som avtalats.
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Bilaga

Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen
Jönköpings läns museum
STIFTELSEURKUND för Stiftelsen Jönköpings läns museum
§1
Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun och Jönköpings läns hembygdsförbund
överenskommer härmed att med giltighet från den 1 juli 1976 bilda en stiftelse, som benämnes
Stiftelsen Jönköpings läns museum.

§2
Jönköpings läns landsting och Jönköpings kommun överlämnar vardera ett kontant belopp om
50.000 kronor.
Jönköpings läns hembygdsförbund överlämnar med äganderätt
1.

alla Hembygdsförbundet den 1 juli 1976 tillhöriga fastigheter och byggnader enligt
bilagd förteckning.
2. alla Hembygdsförbundet den 1 juli 1976 tillhöriga föremålssamlingar, arkivalier,
boksamlingar och inventarier inom ovannämnda fastigheter och byggnader.
3. Hembygdsförbundet den 1 juli 1976 tillhöriga fordringar, varulager och kontanta medel
om 93.410:02 kronor med undantag av 25.000 kronor, som förblir förbundets egendom.
Såsom villkor för Hembygdsförbundets medverkan vid stiftelsens tillkomst gäller, att Stiftelsen
Jönköpings läns museum – med motsvarande befrielse för Hembygdsförbundet – övertager dels
ansvaret för fastigheter, byggnader och andra föremål, dels ock betalningsansvaret för skulder
och pensionsutfästelser, som vid tidpunkten för överlåtelsen åvilar Hembygdsförbundet.
Jönköpings läns landsting och Jönköpings kommun förbinder sig att svara för de penningmedel,
som erfordras för stiftelsens verksamhet.
Övertagandet av betalningsansvaret skall jämväl avse de skulder och fordringar, som ej av
olika skäl medtagits vid upprättandet av Hembygdsförbundets bokslut per den 30 juni 1976, men
som avser tiden före överlåtelsen.
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§3
Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem
tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja
kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet
samt – om inte genom författningar annat föreskrives – vara huvudman för landsantikvarien i
länet. Stiftelsen äger även, i egen regi eller genom särskilt bildat organ, uthyra eller annorledes
på affärsmässiga grunder utnyttja de byggnader varöver stiftelsen förfogar.
Stiftelsen skall icke ha till syfte att inbringa vinst.

§4
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Jönköping och består av
tolv ledamöter jämte nio suppleanter.
Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun och Jönköpings läns hembygdsförbund utser
envar tre ledamöter och två suppleanter. Länsstyrelsen i Jönköpings län en ledamot och en
suppleant och personalen vid länsmuseet en ledamot och en suppleant. Landsantikvarien
(museichefen) är självskriven ledamot med ställföreträdaren som suppleant.
Ledamöter och suppleanter utses för samma mandattid, som gäller vid kommunala val.

§5
Hos stiftelsen skall finnas anställd en landsantikvarie (museichef) samt annan för verksamheten
erforderlig personal. Stiftelsen äger bestämma löner och övriga villkor enligt avtal för de
anställda ävensom att mot ersättning anlita experter och sakkunniga.
Landsantikvarien (museichefen) skall utöva den direkta ledningen av verksamheten i enlighet
med de föreskrifter styrelsen meddelar.

§6
Den personal, som den 1 juli 1976 är stadigvarande sysselsatt vid Jönköpings läns museum, skall
erbjudas anställning hos stiftelsen på oförändrade villkor.
§7
Stiftelsen Jönköpings läns museum skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj
1929 om tillsyn över stiftelser.
§8
Utöver vad i 1–7 §§ sägs skall för stiftelsen gälla de bestämmelser, som finns intagna i stadgar
för stiftelsen.
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Stadgarna skall fastställas av riksantikvarieämbetet, såvida inte annat föreskrives i gällande
författningar.

Jönköping den 22 juni 1977
För JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING:
Einar Johansson
Alf Lennartsson
För JÖNKÖPINGS KOMMUN:
Bertil Bengtsson
Bo Bernhoff
För JÖNKÖPINGS LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND:
Rolf Wirtén
Gunnar Lindqvist

Förteckning över fastigheter och byggnader tillhöriga Jönköpings läns hembygdsförbund
Länsmuseibyggnaden, Kv Diplomaten nr 5, Jönköping
Hyresfastighet, Kv Postiljonen nr 2, Jönköping
I Friluftsmuseet i Stadsparken:
Bäckaby kyrka
Solberga klockstapel
Marknadsboden från Linneryd
Visthusboden eller stolpboden från Järsnäs
Högloftstugan från Markaryd
Loftboden från Flisby
Sockenmagasinet från Ingatorp
Tråddrageriet från Gnosjö
Soldattorp från Linderås med ekonomibyggnader. Deposition enl. Kungl. Maj:ts beslut den 23
mars 1928.
Trossboden från Elgebo. Deposition enl. Kungl. Maj:ts beslut den 23 mars 1928.
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STADGAR för STIFTELSEN JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Stiftelsen Jönköpings läns museum har instiftats av Jönköpings läns landsting, Jönköpings
kommun och Jönköpings läns hembygdsförbund genom stiftelseurkund den 22 juni 1977, varvid
följande stadgar antagits. Stadgarna har reviderats den 11 november 1981 samt den 19 maj 2009.
§1
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem
tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja
kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet.
Stiftelsen skall, därest icke genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för
landsantikvarien i länet. Stiftelsen äger även i egen regi eller genom särskilt bildat organ uthyra
eller annorledes på affärsmässiga grunder utnyttja de byggnader varöver stiftelsen förfogar.

§2
Inspektion och tillsyn
Stiftelsen skall vara underkastad tillsyn i enlighet med gällande författningar, rörande statsbidrag
till regionala museer. Stiftelsens handlingar skall betraktas som offentliga.

§3
Stiftelsens styrelse
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Jönköping och består av
tolv ledamöter jämte nio suppleanter.
Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun och Jönköpings läns hembygdsförbund utser
envar tre ledamöter och två suppleanter. Länsstyrelsen i Jönköpings län en ledamot och en
suppleant och personalen vid länsmuseet en ledamot och en suppleant. Landsantikvarien
(museichefen) är självskriven ledamot med ställföreträdaren som suppleant.
Ledamöter och suppleanter utses för samma mandattid, som gäller vid kommunala val.
Styrelsen är beslutsför när minst sju ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig
ordförande och vice ordförande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och med
utslagsröst för ordföranden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst
fyra styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen bör sammanträda minst fyra gånger per år.
Styrelsen utser inom sig ett beredningsutskott om tre ledamöter jämte personliga
suppleanter, vilka skall representera envar av stiftarna. Landsantikvarien (museichefen) skall vara
sekreterare och föredragande i beredningsutskottet.
Förrättningsarvode utgår enligt styrelsens beslut.

§4
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Styrelsens åliggande
Styrelsen är ansvarig för att stiftelsens angelägenheter handhas enligt stiftelseurkunden och
dessa stadgar.
Styrelsen skall inlämna budgetförslag till Jönköpings läns landsting och Jönköpings kommun
enligt deras anvisningar.
Styrelsen skall årligen över sin verksamhet avgiva berättelse, som jämte sammandrag av
räkenskaperna skall tillställas revisorerna och envar av stiftarna senast tre månader efter
räkenskapsårets utgång. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

§5
Personal
Styrelsen utser landsantikvarie (museichef) och de övriga befattningshavare, som kan anses
erforderliga. Landsantikvarien (museichefen) handhar stiftelsens löpande förvaltning i den
utsträckning styrelsen bestämmer.

§6
Revisorer och ansvarsfrihet
Stiftelsens förvaltning granskas av fyra revisorer, av vilka årligen en revisor jämte personlig
suppleant utses av envar av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun, Jönköpings läns
hembygdsförbund och länsstyrelsen i Jönköpings län.
Revisorernas berättelse över granskningen skall tillställas envar av stiftarna inom fyra
månader efter räkenskapsårets utgång.
§7
Stiftelsens ekonomi
Stiftelsen äger mottaga bidrag till gynnande av dess verksamhet, såvida ej till bidragen knutits
villkor, som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål.
I övrigt bekostas verksamheten av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.

