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Underlag inför bolagsdialog avseende Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
(ägs till 49 % av Region Västerbotten)
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Sammanfattning
Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar - se bilaga.
Vad gäller kort- och långsiktiga effekter av kriget i Europa samt Covidpandemin, noterar museet ett
minskat besöksantal på hela området. Besökare tenderar dessutom att spendera mindre pengar
vid sina besök. Inflationen påverkar framförallt inköp av råvaror till Ruselegården. Elkostnader
förknippade med tilläggsuppdraget om Gammplatssamverkan har ökat med nästan fyra gånger så
här långt. På längre sikt finns behov av kraftiga åtgärder kopplade till Gammplatssamverkan,
översyn av energieffektiviseringsåtgärder har redan påbörjats.
Det finns ett behov av att diskutera underdimensionering för förvaring av samlingarna, ett behov
som blivit ett akut läge till följd av vatteninträngning under sommaren. Framgång med att söka
medel, dock är medlen intecknade. Arbete kommer att påbörjas på sikt med att bygga om den
samiska utställningen.
Museet och Gammplatsen har blivit godkända av Västerbotten Experience, ett projekt kommer
även starta upp med ESAM om en långsiktig stabil Gammplatssamverkan, projektet finansieras via
Region Västerbotten. På lite längre sikt ser man ett behov av att kunna säkerställa en god
föremålsvård, åtgärder har identifierats som behöver komma igång nu. För detta behövs
investeringar. Inriktning från ägarna om hur en god föremålshantering efterfrågas, museets lokaler
räcker idag inte till. Wiinka-vistet i Ramsele kräver utöver detta också investeringar gällande
avlopp.

Fem prioriterade insatser i verksamheten:
1. Säkerställa en god föremålshantering
2. Utveckla Skogs- och samemuseet till en samisk nod i inlandet.
3. Finna fler externa finansiärer, jobba i samverkan regionalt, nationellt och internationellt
4. Skogens alla värden i samtid och framtid både nationellt och internationellt. Skogen som en
hållbar resurs
5. Förvalta och utveckla området, Gammplatsen, som besöksanläggning
Årsredovisning 2021
Årsredovisningen för 2021 redogör för bolagets verksamhet under verksamhetsåret.
Coronapandemin var den överskuggande händelse som fortsatt påverka bolagets verksamhet
under året, fram till maj månad genomfördes inga aktiviteter, museet hölls inte öppet fram till och
med maj. Den publika verksamheten startade därefter upp. I årsredovisningen framgår även
tilläggsuppdrag som museet har av Lycksele komun. Dels ansvarar museet för Lapplands
kulturbotaniska trädgård, och från och med den 1 januari 2021 har ett samverkansavtal upprättats
mellan Lycksele kommun och Skogs-och samemuseet som avser museets ansvar för drift och
underhåll för området Gammplatsen. En annan viktig händelse under året är att museet bytt namn,
och heter numera Skogs- och samemuseet i Lycksele.

Internkontrollplan och -uppföljning
En internkontrollplan för 2022 har tagits fram, som redovisar identifierade risker, kontrollmoment,
kontrollmetod, kontrollansvarig, frekvens och uppföljning.
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Uppföljning av internkontrollplan för året 2021 redogör för risk, kontrollmoment, tydliggör
kontrollmetod och vem som är ansvarig för kontrollen. Vem som utför kontrollen, hur ofta, samt hur
uppföljning sker. I uppföljningen framgår behov av åtgärder som identifierats tydligt.
Det noteras att verksamhetsplan 2022 anger uppdrag i tidigare ägardirektiv som gällde från och
med 2015 och framåt. De ägardirektiv som antagits vid extra bolagsstämma är förändrade i
formuleringar, även om intentionen i tidigare ägardirektivs uppdrag i stor utsträckning kvarstår.

Rekommendationer som lämnas i den grundläggande granskningen
I den grundläggande granskningen lämnas inga rekommendationer, bedömningen är att styrelsen i
allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi. Bedömningen är
vidare att styrelsen har en tillräcklig intern kontroll.

