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Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och
Stiftelsen Jämtlands läns museum för
verksamhetsåret 2006
Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av
Stiftelsen Jämtlands läns museum. Enligt stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av
stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.
Enligt stiftelsens stadgar - antagna 1974 - ”är stiftelsens ändamål att förvalta stiftelsens samlingar och markområden
och hålla den tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja
kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen
äger även, då så befinnes, lämplig i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes
affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga”.

§ 1

UPPDRAG 2006

Basuppdrag, mål och inriktning finns beskrivna i Huvudmannadirektiv avseende Stiftelsen Jämtlands läns
museum 2003 – 2006. Inom ramen för basuppdraget och landstingets ersättning som regleras i detta avtal ska
Stiftelsen Jämtlands läns museum därtill under verksamhetsåret 2006:

Efter anmodan kunna bistå landstinget med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde.




Kunna företräda landstinget i olika kulturarvsrelaterade sammanhang och i samarbeten på nationell
och internationell nivå.



Fortsätta utvecklingsarbetet med mångfaldsfrågor bland annat genom insatser för att stärka
medborgarnas kunskaper och förståelse för andra kulturer.



Verka för att ge ungdomar större möjligheter att besöka länets museer.



Aktivt bidra till en samordnad och demokratisk utveckling av kulturarvsfrågorna i ett länsperspektiv.



I nätverk och samverkan med andra utveckla nya och förbättrade former för informellt livslångt
lärande.



Aktivt och ekonomiskt bidra till att stiftarna och länsföreningarna Heimbygda och Jämtlands läns
konstförening ges administrativa resurser för bland annat medlemsservice

§ 2

FÖRVÄNTAT RESULTAT 2006

Inom ramen för landstingets principer för uppföljning och resultatstyrning ska stiftelsen för verksamhetsåret 2006
redovisa följande förväntade resultat:


Länsmuseet genomför aktiviteter, utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om
andra kulturer och sedvanor.



Antal besökare är minst detsamma som 2005, ökning från 166 232 (31 dec 2003) till 170 000 år
2005

§ 3

RESULTATMÅTT/NYCKELTAL

Följande resultatmått/nyckeltal ska redovisas i samband med landstingets årsredovisning:
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Antal besökare
Antal sålda årskort
Antal sålda dagkort varav barn, vuxna
Antal besökare på hemsida
Antal öppetdagar/år fördelat på sommar- och vintersäsong och fördelat på Jamtli Historieland och Museet.
Antal öppettimmar/år fördelat enligt ovan
Antal utställningar
Antal arrangemang
Antal aktiviteter utanför Östersund:
varav myndighetsrelaterad uppgifter
varav antal utbildningstillfällen
varav ambulerande utställningar
Antal samverkansprojekt:
med skola/förskola i Östersund
med högskolan
med andra kulturinstitutioner
med företag
med övriga
Antal utvecklingsprojekt:
varav statlig finansiering
varav EU-finansiering
Antal byggnadsvårdsuppdrag
Antal arkeologiska uppdrag
Antal kulturturism uppdrag
Antal förvärvade:
Föremål
Fotografier
Skrifter till bibliotek
Arkivalier
Antal registrerade och digitaliserade:
föremål
fotografier
böcker
arkivalier
Antal sysselsatta:
tillsvidare anställda
lönebidragsanställda
män/kvinnor
visstids- och timanställda
årsverken
Antal besökare ska också redovisas per den 30 april och per den 31 augusti. Redovisning ska skickas in till
landstinget löpande utan begäran.

Utskrivet:2005-11-23

Version: 0.100

3

Årsavtal 2006 Jämtlands läns museum

Länskulturen
Ingrid Printz

§ 4

2005-12-15

Dnr: JLL LS/17/2005

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Styrelsen skall ha utarbetat rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet
ur kund-/besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. De angivna uppdragen, det förväntade
resultatet och nyckeltalen som beskrivs i årsavtalet revideras och följs upp årligen av Jämtlands läns landsting.
Redovisning av resultat lämnas till landstingets årsredovisning samt i stiftelsens årsberättelse.
Uppföljning av alla nyckeltal ska göras senast per den 31 december varje år. Utvärdering av de övergripande målen
inom områdena Livskvalitet och Förnyelse ska göras i samband med utvärdering av förväntat resultat och utföras av
stiftelsen. Styrelsen skall minst en gång per år inlämna utvärdering av måluppfyllelse till ägarna.

§ 5

ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Ersättning för uppdrag som regleras i detta avtal avser ersättning både för det basuppdrag som regleras i
huvudmannadirektivet och årsuppdraget 2006 enligt ovan.
Ersättningen för år 2006 är 12 544 tkr,( uppräknat med 1% från 2005 års nivå), samt därutöver eventuellt
tillkommande kompensation för löneuppgörelser utöver 2 % enligt regler som gäller för landstingets
förvaltningsorganisation. Ersättningen avser såväl driftskostnader som investeringar för verksamhetsåret 2006.
Ersättningen utbetalas av Jämtlands läns landsting efter faktura från stiftelsen. Ersättningen utbetalas månadsvis i
efterskott den 20: e varje månad. Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga
förändringar i verksamheten skall en dialog föras mellan huvudmännen och med stiftelsen.

§ 6

AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2006 – 31 december 2006.

§ 7

OMFÖRHANDLING

Båda parter äger rätt påkalla omförhandling om förutsättningarna för verksamheten väsentligt förändras under
avtalsperioden.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Frösön 2005 -

-

Östersund 2005 -

-

För Jämtlands läns landsting

För Stiftelsen Jämtlands läns museum

………………………………..
Robert Uitto
Ordf. Landstingsstyrelsen

……………………………………………
Mona Nyberg
Ordf. Jämtlands läns museum

………………………………..
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

……………………………………………
Henrik Zip Sane
Landsantikvarie
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