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RUN/459/2017
Uppsägning av samarbetsavtal med Östersunds kommun
avseende Stiftelsen Jamtli 2020-2022
Ärendebeskrivning
Gällande samarbetsavtal med Östersunds kommun avseende Stiftelsen Jamtli
beslutades av regionfullmäktige i november 2019, § 141, och löper parallellt med
uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli, Jamtlis strategiplan och den regionala
kulturplanen. Uppdragsavtalet ligger även till grund för årsavtal med Jamtli.
Regionfullmäktige beslutade i juni, § 93, att säga upp gällande uppdragsavtal från
sista december 2022, samt att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att ta
fram förslag till nytt uppdragsavtal för perioden 2023–2026. Processen med nytt
uppdragsavtal förs i dialog mellan regionen, kommunen och Jamtli. Därefter
kommer dialog att erbjudas övriga två stiftare, Heimbygda och Jämtlands läns
konstförening.
Samarbetsavtalet mellan Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun
reglerar ansvar och kostnadsfördelning mellan parterna samt anger att beslut
avseende nyinvesteringar och större underhållsinvesteringar ska föregås av
gemensam beredning. Avtalet anger även riktlinjer för tillsättande av ledamöter i
stiftelsens styrelse, anpassning till administrativa system, information och
redovisning från stiftelsen. Om samarbetsavtalet inte sägs upp från endera parten
senast ett år före avtalets utgång så förlängs det utan vidare åtgärd med ett år.
Samarbetsavtalet kan förlängas med högst tre år. Med utgångspunkt i ett nytt
uppdragsavtal samt en ny regional kulturplan för åren 2023-2026 så bör det
beslutas om ett nytt samarbetsavtal som följer samma tidsperiod. Dessutom finns
skäl att lägga till vissa skrivningar avseende ansvaret för procentuell uppräkning av
verksamhetsbidraget.
Förslag till nytt samarbetsavtal beräknas kunna behandlas av regionala
utvecklingsnämnden senast i september 2022.

Regiondirektörens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

Tjänsteskrivelse

1. Region Jämtland Härjedalen säger upp samarbetsavtalet med Östersunds
kommun avseende Stiftelsen Jamtli 2020-2022. Avtalet upphör att gälla den
31 december 2022.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med
Östersunds kommun ta fram förslag till nytt samarbetsavtal mellan
Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen avseende Stiftelsen
Jamtli för år 2023-2026.
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