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Ägardirektiv avseende Härjedalens Fjällmuseum AB 
 
Härjedalens kommun, Härjedalens Fornminnesförening och Stiftelsen 
Jamtli lämnar följande direktiv till styrelsen för verksamheten: 
 
§1 UPPDRAG 
Kulturplanen för Region Jämtland Härjedalen betonar att de samlade 
kulturresurserna ska bidra till regionens utveckling och attraktionskraft. I 
de kulturpolitiska målen för Härjedalens kommun fastställs att ett rikt 
och varierat kulturliv befrämjar den regionala samhörigheten och är en 
nödvändig förutsättning för kommunens attraktionskraft för boende och 
företagande. Långsiktiga strategiska satsningar på kultur ger viktiga 
positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv. 
Kultursatsningar höjer livskvaliteten och får människor att trivas, 
utvecklas och växa. Kulturen ger människor glädje, insikter, 
uttrycksmöjligheter och ett rikare liv. Målsättningen för Härjedalens 
Fornminnesförening stadgar bl a att föreningen har till uppgift att 
tillvarata och vårda för landskapet minnesvärda kulturföremål samt 
verka för en fördjupad kunskap om företrädesvis västra Härjedalen. 
 
Stiftelsen Jamtli delegerar efter närmare avtal delar av sitt regionala 
kulturmiljöuppdrag till kommunantikvarien i Härjedalens kommun, som 
också är chef för Härjedalens Fjällmuseum. 
 
Ägarna ser Fjällmuseianläggningen och Härjedalens Fjällmuseum AB som 
en tillgång och resurs för landskapet och regionen med en stor 
utvecklingspotential. Härjedalens Fjällmuseum AB ges utifrån dessa 
övergripande mål följande uppdrag med åtföljande mål.  
 
1. Upplevelse och besöksmål 
Härjedalens Fjällmuseum och Fornminnesparken i Funäsdalen ska vara 
ett attraktivt och återkommande besöksmål och upplevelseanläggning 
för kommuninnevånare och turister samt utgöra en resurs för 
utvecklingen av kulturturismen i kommunen.  
 
Bolaget ska sträva efter att graden av egenfinansiering ökar för att ge 
möjlighet till utveckling av museet och växande självständighet. 
 
Mål och resultat 

• Fjällmuseet attraherar nya grupper av besökare och ökar antal besök på 
anläggningen jämfört med tidigare år. 
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• Graden av egenfinansiering växer och omslutningen växer med 2 

procent årligen. 
• Samlingarna och Fornminnesparken vårdas i enlighet med en särskild 

vårdplan. Samlingarna kompletteras i enlighet med en insamlingspolicy. 
 
2. Utveckla det regionala kulturlivet 
Fjällmuseet ska i samverkan bedriva och utveckla den 
kulturarvspedagogiska verksamheten vid egna och utvalda 
kulturarvsanläggningar och vara ett stöd i utvecklingen av kulturarvet, 
lokalt, regionalt, nationellt och möjligen även internationellt. Fjällmuseet 
ska bjuda in olika kulturutövare och kulturarrangörer och i samverkan 
med dessa genomföra satsningar i museet och i kommunen.  
 
Fjällmuseet förväntas genom kommunantikvariefunktionen ta en 
ledande roll i utvecklingen av kulturmiljö- och kulturarvsintresset i 
kommunen. Härjedalens Fjällmuseum AB svarar även för skötseln av de 
museiföremål som satts i bolagets vård. Långsiktigt och kortsiktigt 
underhåll av Fornminnesparken och dess byggnader regleras i 
aktieägaravtalet och en särskild vårdplan. 
 
Mål och resultat 

• Utveckla samverkan och öka den sociala gemenskapen för främjande av 
kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk 
spridning av kulturutbud. 

• Fjällmuseet bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för och 
kunskapen om kulturarvet.  

• Fjällmuseet ska vara det naturliga navet för kulturarvsarbetet i 
Härjedalen. 

• Vård av föremålen och Fornminnesparken ska genomföras i enlighet 
med aktuella vårdplaner. 
 
§ 2 UTVECKLING AV KVALITET 
Härjedalens Fjällmuseum AB ska arbeta med nedanstående 
kvalitetsdimensioner i syfte att höja och säkra kvaliteten på 
verksamheten.  
 
Tillgång/tillgänglighet 
Härjedalens Fjällmuseum AB:s verksamhet ska med utgångspunkt från 
ett demokratiskt medborgarskap vara tillgängligt för alla. 
Funktionshindrade ska kunna ta del av det utbud som museet erbjuder 
samt har tillgång till besöksanläggningen. Fjällmuseet ska i detta 
sammanhang även beakta utländska besökare och förväntas göra 
riktade insatser i verksamheten som kan attrahera norska besökare. 
 
Inflytande och deltagande 
Besökare och invånare i Härjedalen ska vara delaktiga i Härjedalens 
Fjällmuseum AB:s verksamhet och utveckling. 
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Bemötande 
Det personliga och goda bemötandet ska vara signum och genomsyra 
alla led av organisationen.  
 
Kompetens 
Fjällmuseet ska förfoga över god och mångsidig kompetens och 
nödvändiga kunskaper och färdigheter för att producera, förvalta och 
förmedla kulturarvet.  
 
§ 3. HORISONTELLA UTVECKLINGSOMRÅDEN 

• Fjällmuseet ska i sin verksamhet verka för integration och mångfald och 
bidra till att öka förståelsen för olika kulturer 

• Kommunens miljöpolicy ska vara ledstjärna i miljöarbetet på 
Fjällmuseet. 

• Fjällmuseet ska i sin barn- och ungdomsverksamhet alltid ha barn och 
ungdomars behov av skapande i centrum.  

• Fjällmuseet ska i sin verksamhet verka för att öka medvetenheten om 
vikten av ett jämställt samhälle. 
 
§ 4 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Fjällmuseet ska årligen i samband med verksamhetsberättelse och 
bokslut redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att målen i detta 
ägardirektiv ska uppfyllas. Likaså ska arbetet med 
kvalitetsdimensionerna och de horisontella utvecklingsområdena 
redovisas löpande i verksamhetsberättelserna. 
 
§ 5 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET 
Principen för ersättning ska vara att nuvarande anslagsfinansiering av 
den löpande driften med sedvanlig kommunal uppräkning ska räcka. 
Ökade driftkostnader som uppstår när verksamheten och antalet 
besökare växer ska finansieras genom de ökade intäkter som uppstår. 
Ersättningen från Härjedalens kommun utbetalas till Fjällmuseet en eller 
tolv gånger per år. Den ekonomiska ersättningen från Stiftelsen Jamtli 
består av andel i omkostnaderna rörande 
kommunantikvarien/museichefen.  

§ 6 INFORMATION & REDOVISNING 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse lämnas årligen i sin helhet till 
Härjedalens Fornminnesförening, Härjedalens kommun och Stiftelsen 
Jamtli.  
 
§ 7 PERIOD  
Ägardirektivet gäller till och med den 31 december 2018. Eventuell 
uppsägning ska ske skriftligt senast 12 månader före periodens utgång. 
Förslag till tilläggsdirektiv kan antas på bolagsstämman efter de regler 
för kvalificerat majoritet som finns beskrivit i aktieägaravtalet § 8e och 
bolagsordningen § 8. Om uppsägning uteblir förlängs ägardirektivet med 
ett år i sänder. 
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Ägardirektivet är antagit på bolagsstämman 2015-XX-XX 
 
 
Härjedalens kommun Härjedalens Fornminnesförening 
genom genom 
 
 
__________________________ _____________________________ 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
 
 
 
 
 
Stiftelsen Jamtli 
genom 
 
 
 
__________________________ 
 
 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


