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Uppsägning av Uppdragsavtal Jamtli 2019–2022
Ärendebeskrivning
Gällande uppdragsavtal för Stiftelsen Jamtli 2019–2022 löper parallellt med Region
Jämtland Härjedalens samarbetsavtal med Östersunds kommun avseende Stiftelsen
Jamtli, Jamtlis strategiplan och regional kulturplan under perioden 1 januari 2019
till och med den 31 december 2022. Uppdragsavtalet antogs av regionfullmäktige
2018. Inför en översyn av avtalet för perioden 2023–2026 ska nuvarande avtal
sägas upp skriftligt innan utgången av 2021, annars förlängs avtalet med ytterligare
ett år. Uppdragsavtalet ligger till grund för årsavtal med Jamtli.
I samråd mellan huvudmännen och Jamtli har behov påtalats om att säga upp
gällande avtal med förslag till omarbetningar inför 2023, utifrån regionala och
kommunala styrdokument och i koppling till Jamtlis kommande strategiplan.
Processen förs i dialog mellan Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun
och Jamtli. Därefter kommer dialog att erbjudas övriga två stiftare, Heimbygda och
Jämtlands läns konstförening. Jamtlis styrelse beslutar under hösten om process
för Jamtlis kommande strategiplan. I koppling till kulturplanen kommer dialog att
ske med Jamtli om nationella och regionala kulturpolitiska perspektiv utifrån
kultursamverkansmodellen, men även om kulturens roll för regional
attraktionskraft, inflyttning och hållbar tillväxt i koppling till regionala
utvecklingsstrategin. Grundläggande skrivningar gäller alltjämt, där huvudmännen
ser Stiftelsen Jamtli som en tillgång och resurs för regionen, där stiftelsen ska
sträva efter hållbar utveckling i enlighet med den europeiska utvecklingspolitiken.
Perspektiv på jämställdhet, barnens situation, miljö och mänskliga rättigheter
kommer att lyftas i kommande uppdragsavtal åren 2022–2026.
Det nya uppdragsavtalet beräknas kunna antas av regionfullmäktige senast i juni
2022.

Regiondirektörens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

Tjänsteskrivelse

1. Region Jämtland Härjedalen säger upp uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli
2019–2022. Avtalet upphör att gälla den 31 december 2022.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med övriga
stiftare ta fram förslag till nytt uppdragsavtal Jamtli för perioden 2023–
2026.
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