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UPPDRAG DESIGNCENTRUM ÅR 2018
1. Allmänna förutsättningar
Uppdraget för regional designutveckling utförs av Designcentrum år 2018. Designcentrum
ingår i Region Jämtland Härjedalen Kultur, nedan kallad regionen, och omfattas ej av
samverkansmodellen. Verksamhetsledaren ansvarar för det regionala designuppdraget.
Regionala utvecklingsstrategin, Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 samt
förvaltningens verksamhetsplan är styrande för den konstfrämjande verksamheten.
Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet och till en kontinuerlig förnyelse av
kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från kommuner och civilsamhälle. Det
mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska
beaktas. Kulturplanens prioriterade områden, Kultur för alla, De professionella
kulturskaparna och Kulturdriven tillväxt, ska integreras i verksamheten. Handlingsplan för
ökad tillgänglighet samt den Regionala utvecklingsförvaltningens verksamhetsplan ska
följas.

2. Uppdrag
Designcentrum har i uppdrag att driva utveckling inom designområdet, arbeta för ökad
designmognad samt lyfta dess betydelse för tillväxt och attraktionskraft. Designcentrum har
Jämtland Härjedalen som arbetsfält och ska förverkliga regional och nationell kultur- och
näringspolitik och vara en resurs för kommuner, företag, civilsamhälle och
kulturskapare/designers. Hela länet ska nås av utbudet och verksamheten ska tillgodose
prioriterade målgruppers särskilda behov vilket inkluderar personer med
funktionsnedsättningar, barn, unga och äldre, nationella minoriteter samt utlandsfödda.
Genom publika aktiviteter, rådgivning och strategiska insatser ska Designcentrum verka för
att destinationer, organisationer och företag ska kunna utvecklas genom design.
Verksamheten ska utveckla internationella samarbeten genom UNESCO-nätverket Creative
Cities Network. Designcentrum ska driva en mötesplats i centrala Östersund, en kreativ
arena för idéutbyte, kunskapsspridning och nätverkande. Verksamheten ska aktivt bedriva
omvärldsbevakning inom det egna området i synnerhet samt kulturområdet i allmänhet.

Regionen har uppgiften att hantera och följa upp det regionala uppdraget på designområdet.
Uppdraget består av ett huvuddokument.
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3. Mål
Designcentrum ska arbeta för att utveckla, främja och synliggöra design inom Jämtland
Härjedalens styrkeområden som turism, sport och friluftsliv samt bidra till att destinationer,
företag och organisationer utvecklas genom design. Verksamheten ska främja kvalitet,
förnyelse och tillgänglighet.
Verksamheten ska bidra till att civilsamhället stärker sin roll i kulturlivet, att fler är aktiva
och skapande samt att fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker länets
attraktionskraft. Verksamheten ska beakta ett jämställdhets-, HBTQ- och normkritiskt
perspektiv.

4. Förväntat resultat/Nyckeltal
Verksamheten ska ha deltagit i insatser, utbildning med syfte att öka kompetensen kring
HBTQ och normkritik samt bidragit med aktiviteter i Staare2018.
Antal rådgivningstillfällen, KKN, varav kvinnor/män
Antal personer/företag som fått stöd, varav kvinnor/män
Antal programaktiviteter/kommun
Antal deltagare varav barn och unga upp till 18 år
Antal utställningar
Antal praktikplatser nationella/internationella studenter

5. Period
Uppdraget gäller under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018.

6. Verksamhetens omfattning
Designcentrum utför på uppdrag av regionen, (fr.o.m. 2018-01-01), regional
designverksamhet inom Jämtland Härjedalen.

7. Ekonomi
För verksamheten 2018 ersätter regionen Designcentrum med ett enhetligt bidrag om
1 232 tkr, (inklusive lönerörelsen för 2018).

8. Insyn
Regionen och samtliga kommuner i Jämtland Härjedalen har rätt till insyn i verksamheten.

9. Information, uppföljning och utvärdering
Det angivna uppdraget och de förväntade resultaten som beskrivs följs årligen upp av
regionen. En verksamhetsberättelse ska inlämnas till regionen senast den 31 december eller
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på annan tid som regionen anger. Uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått
ska inlämnas till regionen senast 28 februari eller på annan tid som regionen anger.
Regionen äger rätt att besluta om särskild utvärdering av delar eller hela verksamheten som
uppdraget berör. Designcentrum ska i så fall bidra med att ta fram för regionen relevanta
uppgifter och underlag.

10. Överlåtelse
Designcentrum äger inte rätt att överlåta detta uppdrag till annan utförare.

11. Giltighet
Detta uppdrag är giltigt när det antagits av regionala utvecklingsnämnden.

För Region Jämtland Härjedalen

Robert Uitto
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anders Byström
Förvaltningschef regional utveckling

