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Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 om Stiftelsen Jamtli
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna
förvaltningen landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer
(exempelvis kommunala bolag) som avses i 3 kap. 16a – 18b §§ och sådana
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
I regionstyrelsens uppföljningsplan för 2017 ingår bland annat att följa upp
verksamheten inom ett antal bolag som regionen helt eller delvis äger eller på annat
sätt har intresse i. Ett av de bolagen som Region Jämtland Härjedalen ska följa upp
är Stiftelsen Jamtli.
Resultatet av uppföljningen redovisas genom en uppföljningsrapport. Som underlag
till rapporten har en endast en preliminär årsredovisning samt information från
styrgruppen för Nationalmuseum studerats. Sammantaget visar uppföljningen att
Stiftelsen Jamtli redovisar en god måluppfyllelse men ett negativt ekonomisk
resultat.
Preliminär årsredovisning per sista december 2017 visar på ett negativt resultat
med – 1,5 Mnkr. Stora projekt och investeringar pågår inom Stiftelsen Jamtli.
Därmed har även likviditeten varit pressad på grund av de stora byggprojekten med
konstmuseiflygeln, de nya bostäderna samt Nationalmuseum. Det finns en
checkräkningskredit som är utnyttjad till ett belopp av 6,7 miljoner kronor samt en
långfristig skuld på 1,9 miljoner kronor. Enligt styrgruppen för nationalmuseum
visar byggprojektet på vissa brister. Eftersom Stiftelsen Jamtli under 2017 troligen
kommer att ha stor likviditetspåverkan i samband med byggprojekt
Nationalmuseum, så finns ett behov av att byggprojektet följs upp under 2017. Dels
för att se att byggnationen fortlöper enligt plan men även i syfte att visa om
projektbudgeten håller eller om ytterligare likviditetsbehov kommer att behövas.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Styrelsen för Stiftelsen Jamtli uppmanas att kraftfullt agera för att följa
styrgruppens rekommendationer avseende uppdrag kring Nationalmuseum
Norr
2. En ny granskning avseende byggprojekt ska göras under hösten 2017.
3. Redovisningen om Stiftelsen Jamtli utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt
godkänns.
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