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Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2019

Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns
konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli, (nedan kallad Jamtli). Huvuduppdraget
beskrivs i ett Uppdragsavtal för åren 2019 - 2022, fastställda av kommunfullmäktige och
regionfullmäktige. Huvudmännen Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun
tecknar i samarbete årliga avtal med Jamtli. Avtalet reglerar uppdrag, mål, uppföljning och
resultat samt ersättning för uppdraget. Den regionala museiverksamheten och dess
utvecklingsområden beskrivs även i Regional Kulturplan för Jämtland Härjedalen 2019 2022, som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i samverkansmodellen.
Regionen har i enlighet med kultursamverkansmodellen uppdraget att i samråd mellan
huvudmännen fördela regionalt och statligt stöd till Jamtli för den regionala
museiverksamheten. Regionen har även uppdraget att utföra den årliga uppföljningen och
statliga återapporteringen av Jamtlis verksamhet utifrån de nationella kulturpolitiska målen
och de prioriteringar/utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen.
Det samlade bidraget till Jamtli (stat, region, kommun) uppgår 2019 till 40 645 500 kronor.
Region Jämtland Härjedalen ersätter Jamtli för uppdraget med 19 370 000 kronor,
kommunen med 11 177 500 kronor, och staten med 10 098 000 kronor (inklusive
förstärkning NMJ). Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan
komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på
ersättningen meddelas slutligt under mars 2019. Regionen ansöker från Kulturrådet 2019
utöver en uppräkning av nuvarande anslag om en förstärkning med drygt 1 000 000 kronor
avseende Jamtlis verksamhet och den strategiska satsningen Nationalmuseum Jamtli.
Återrapportering från Jamtli sker till regionen under februari (preliminär) respektive mars
genom fastställd verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av mål och kvantitativa och
kvalitativa resultatmått för kommande återrapportering till staten.
Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan regionen, kommunen och Jamtli. Ärendet
har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets-, HBTQ- och
jämlikhetsperspektiv samt barnrättsperspektiv.

Tjänsteskrivelse

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Stiftelsen Jamtli om
regional museiverksamhet för verksamhetsår 2019.
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