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Stiftelsen Jamtli, org.nr 893200–0303, ansöker härmed om 10 700 450 kronor i statligt
stöd för år 2019 från Kulturrådet via Region Jämtland Härjedalen inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Bidraget för år 2018 uppgår till 10 098 000 kronor, och vi föreslår en uppskrivning av
den summan med 2,5 % till 10 350 450 kronor med anledning av låg uppskrivning
under ett flertal år. Stiftelsen Jamtli ansöker dessutom, se vidare nedan, om utökat
anslag för Jamtlis regionala samverkan med 300 000 kronor. Stiftelsen Jamtli
prioriterar dessutom långsiktigt museal samverkan i de fyra norrlandslänen. För
samverkan i de fyra norrlandslänen äskas 50 000 kronor.
Från och med 2013 förstärker Jamtlis huvudmän medlen till Jamtlis regionala
verksamhet med 300 000 kronor årligen. Jamtlis arbete med regional samverkan har
sedan tidigare resulterat i två permanenta satsningar: Härjedalens Fjällmuseum i
Funäsdalen och Teknikland AB i Optand. Sedan år 2014 finns utvecklingsbolaget
Världsarv Ragundadalen AB som aktivt arbetar för att införliva Döda fallet med
Unescos lista över världsarv. Jamtli finns med i bolaget tillsammans med bl.a.
Ragunda kommun och Ragunda hembygdsförening. Under år 2017 öppnade Jamtli
Öppna förskola i Strömsund, en franchiseverksamhet där Strömsunds kommun och
Ströms Hembygdsförening tillsammans med Jamtli skapat en aktiv och attraktiv plats
för barn och vuxna tillsammans med utgångspunkt i kulturarv. Aktiebolag är en
arbetsform som säkrar regionala samarbetspartners på ett långsiktigt och engagerat
sätt, och Jamtli önskar gå vidare och skapa fler sådana samarbeten i fler kommuner.
Samtal förs för närvarande med Åre kommun, Åre By- och Turistförening och andra
rörande en eventuell kulturarvsbaserad verksamhet med utgångspunkt i Åre
Bergbana, som är kulturminnesmärkt. Parallellt undersöks möjligheten att i Sveg
etablera ytterligare en ”satellit” för den kulturarvsbaserade öppna
förskoleverksamheten i Strömsund. Till detta arbete äskar Jamtli ett utökat anslag till
regional samverkan i nivå med det tilläggsanslag som huvudmännen satsat sedan ett
antal år, det vill säga 300 000 kronor.
Det senast nämnda är en satsning i paritet med den satsning som staten var med om
att förverkliga från och med 2018 genom det extra anslaget till att regionalisera

effekterna av etableringen av Nationalmuseum Jamtli. Denna satsning gör det möjligt
för skolklasser och vuxengrupper i regionen utanför Östersund att ta del av
Nationalmuseum Jamtlis utställningar genom smart användning av digitala
möjligheter. Detta kommer samtidigt att verka som en aptitretare och locka till besök
på plats för att få den unika autentiska upplevelsen av konst och design i världsklass.
Tillsammans har de fyra regionala museerna i Norrland sedan förra året fortsatt
planeringen av en utökad och närmare samverkan på verksamhetsnivå. Främst
undersöks möjligheterna att tillsammans med ett eller fler universitet i norra Sverige
etablera en kulturarvsforskarskola för att på sikt säkra museernas
kompetensförsörjning. För detta äskar Jamtli ett stöd om 50 000 kronor. Stödet
kommer inledningsvis att användas för att i samarbete med Västernorrlands läns
museum genomföra ett nödvändigt lobbyarbete mot potentiella finansiärer.
Jamtlis verksamhet regleras delvis av avtal mellan region och kommun och Jamtli. Av
avtalen framgår verksamhet, målsättningar och uppföljning. Avtalen beskriver och
finansierar viktiga delar av de insatser som ytterligare beskrivs i Stiftelsen Jamtlis
strategiplan 2019–2021. Vi ber att få komplettera med strategiplanen samt budget
och verksamhetsplan för år 2019, när de har beslutats i stiftelsens styrelse.
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