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Samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och region Jämtland
Härjedalen avseende Stiftelsen Jamtli 2019
Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen), Östersunds kommun, Föreningen
Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli. Enligt
stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem
emellan överenskomna villkor.
Stiftelsen äger den mark och de byggnader där verksamheten i Östersunds bedrivs.
Driften av museets verksamhet bekostas av Region Jämtland Härjedalen och kommunen
enligt särskilt avtal. Betydande finansiering kommer också från staten och
uppdragsverksamhet. Ideella insatser genom donationer och eget arbete har också betydelse.
I detta avtal regleras ansvar och kostnadsfördelning mellan parterna Region Jämtland
Härjedalen, nedan kallat regionen och Östersunds kommun, nedan kallat kommunen.
Avtalet är ettårigt, ingen automatisk förlängning och ingen uppsägningstid.
§1
Parterna är överens om att regionen har huvudansvar för stiftelsens verksamhet. Ordförande i
stiftelsestyrelsen och ytterligare två ledamöter skall tillsättas av regionen. Kommunen
tillsätter två ledamöter. Regionen och kommunen tillsätter vardera en suppleant.
§2
De övergripande målen för stiftelsens verksamhet baseras på stadgarnas ändamålsparagraf
och redovisas särskilt i Uppdragsavtal med vidhängande årliga avtal. Parterna är överens om
att regionen efter samråd med kommunen, godkänner stiftelsens verksamhetsinriktning för
kommande planeringsperiod. Detta dokumenteras i en skriftlig verksamhetsplan.
§3
De gemensamma kostnader för driften av stiftelsens verksamhet som ersätts av huvudmännen
fördelas med 65 % på regionen och 35 % till kommunen. Kostnader för verksamheter som
endera parten själv beställer bekostas till alla delar av den beställande parten.
Betalning från kommunen och regionen sker månadsvis i förskott efter faktura från stiftelsen
Jamtli.
§4
Parterna är överens om att det i tillämpliga delar är regionens administrativa styrsystem såsom
budgeteringsregler, tidplaner, kalkylförutsättningar, uppföljningsregler, bokslutstider,
koncernredovisningsregler, arvodesbestämmelser, informationsbehov etcetera som ska gälla
för stiftelsen. Information och redovisning som stiftelsen lämnar till regionen skall också
lämnas till kommunen.
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§5
Parterna är överens om att finansieringsbehov avseende nyinvesteringar och större
underhållsinvesteringar i stiftelsen Jamtlis anläggningar och lokaler som påverkar bidraget i
§3 ovan, skall beslutas av respektive styrelse alternativt fullmäktige efter gemensam
beredning.
§6
Auktoriserad revisor för stiftelsens verksamhet utses av stiftelsens styrelse efter förslag från
regionens revisorer.
Regionen och kommunen utser vardera även en förtroendevald revisor. Revisionen av
stiftelsen skall i tillämpliga delar bedrivas i enlighet med regionens direktiv för samordnad
revision mellan revisionen i regionen och dess företag.
Kostnaden för revisionen skall bekostas av stiftelsen och ingår i de gemensamma kostnader
som fördelas mellan regionen och kommunen enligt §3.
§7
Avtalsperioden är 2019-01-01 – 2019-12-31.
Avtalet är ettårigt, ingen automatisk förlängning och ingen uppsägningstid.
§8
Tvister angående tolkning eller tillämpning med anledning av detta avtal ska i första hand
hänskjutas till undertecknarna av avtalet och i andra hand till allmän domstol.
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