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BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT – FRAMGÅNGAR OCH
UTMANINGAR
Hur har bolagets verksamhet påverkats av kriget i Europa samt Covidpandemin, vilka kortoch långsiktiga effekter kan identifieras så här långt?
Kortsiktiga effekter: Vi har sett ett minskat besöksantal på hela området, museidelen ligger ungefär
likadant som 2021. Vi ser att besökare spenderar mindre pengar på ex.vis inköp i museibutik samt att
fika/äta.
Inflationen har påverkat ffa. inköp av råvaror till Ruselegården, vi har höjt priserna därefter. På
tilläggsavtalet Gammplatssamverkan har elkostnaderna ökat med nästan 4 gånger jämfört med
föregående år, vilket ger ett ohållbart läge.
Långsiktiga effekter: Kraftiga åtgärder behövs göras för att minska de skenande kostnaderna
kopplade till Gammplatssamverkan, översyn av energieffektiveringsåtgärder för museerna påbörjade
vi redan i januari månad, detta arbete behöver fortsättas. Viktigt att vi håller budget.

Beskriv verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar i verksamheten under året, samt
på 3-4 års sikt.
Under året: Akut läge diskutera den underdimensionering som finns för förvaring av samlingarna. Vi
fick en vatteninträngning under sommaren, som återigen har aktualiserat och påmint om det faktiska
läget.
Vi har haft framgångar med att söka medel, vilket gör att delårsbokslutet ser positivt ut, dock är
dessa medel redan uppbokade till annat, dessa medel täcker också upp det negativa resultat som
Gammplatssamverkan ger.
Vi kommer att inleda ett arbete med att på sikt bygga om den samiska utställningen. Vi tre aktörer på
området har genomfört ett gemensamt projekt finansierat av Kulturrådet, Hantverksveckan. Det
arbetet har resulterat i ett samarbete med Västerbottens museum med slöjdläger.
Museet och Gammplatsen har blivit godkända av VX, Västerbottens Experience, samt att vi kommer
att starta upp ett projekt med ESAM gällande hur vi ska kunna ha en långsiktig stabil
Gammplatssamverkan. Detta är också ett projekt via Region Västerbotten.

På 3-4 års sikt: Säkerställa en god föremålsvård. Inte bara akut för att undvika vatteninträning, utan
även en korrekt hantering av de samiska föremålen. Museets intendent har genomfört en
riskbedömning gällande föremålen, och det finns åtgärder som behövs komma i gång nu. För detta
behövs investeringar.
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Vi vill vara ett museum som fungerar som en plattform, där vi har mycket verksamhet. I dagsläget
ligger vi på en minimi-bemanning kopplat till ägardirektiven. För att få museet att lyfta behövs fler
händer in i arbetet.
Vi behöver få en stabil lösning kring hur ägandet kring Gammplatsen ska vara, just nu drar museet ett
för stort lass i förhållande till de medel som är avsatta. Vad vill kommunen och regionen i den frågan?

Beskriv ekonomiska framgångar och utmaningar under året, samt på 3-4 års sikt
Under året: Bromsa och få en balans i Gammplatssamverkan. Vi behöver få en inriktning från ägarna
kring hur vi ska säkerställa en god föremålshantering. Museets lokaler idag räcker inte till.
Wiinka-vistet i Ramsele kräver investeringar gällande avlopp, i dag oklart vad det innebär för
kostnader.

På 3-4 års sikt:
Finansiering och genomförandet av en god föremålshantering. En hållbar lösning för museet gällande
Wiinka-vistet.
Hitta en långsiktig och ekonomisk försvarbar drift och utveckling av Gammplatssamverkan.

Beskriv hur bolaget arbetar med hållbarhet
Vi har genomfört en hållbarhetsanalys med VX, Västerbottens Experience. Museet har själva tagit
fram en hållbarhetspolicy samt en miljöplan på hur vi ska arbeta med hållbarhet. Museet har bytt ut
halogen-armatur i utställningarna och ersatt med ledlampor,

Omvärldsanalys. Vilka är de fem (max) prioriterade insatser i verksamheten som ledningen
vill se för att möta en föränderlig omvärlds krav och förväntningar.
1.
2.
3.
4.

Säkerställa en god föremålshantering
Utveckla Skogs- och samemuseet till en samisk nod i inlandet.
Finna fler externa finansiärer, jobba i samverkan regionalt, nationellt och internationellt
Skogens alla värden i samtid och framtid både nationellt och internationellt. Skogen som en
hållbar resurs
5. Förvalta och utveckla området, Gammplatsen, som besöksanläggning

Övriga frågor som bolaget vill lyfta:

