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RS/163/2020
Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2020 om Stiftelsen Jamtli
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen (2017:725).
Uppsiktsplikten innebär att regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska bl.a. ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som
avses i 10 kap. 2-6 §§ KL och sådana kommunalförbund som kommunen eller
regionen är medlem i. Det gäller också en förening där kommunen eller regionen
bestämmer tillsammans med någon annan och en stiftelse som kommunen eller
regionen bildar tillsammans med någon annan för en kommunal angelägenhet.
Vidare ska regionstyrelsen följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling
och ekonomiska ställning. I Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt
(RS/2324/2016, rev 2019) finns förtydliganden av vad uppsiktsplikten innebär och
vilket arbetssätt som ska tillämpas. Om regionstyrelsen finner att åtgärder krävs ska
den lämna förslag till fullmäktige om åtgärder som bedöms nödvändiga att vidta.
Regionstyrelsen fastställer årligen en plan för vilka bolag, nämnder, föreningar eller
stiftelser som styrelsen ska genomföra fördjupade granskningar av. Stiftelsen Jamtli
har senast 2019 varit föremål för fördjupad uppsiktsplikt. På grund av den
ansträngda ekonomin ingår Jamtli i regionstyrelsens plan för fördjupad
uppsiktsplikt även 2020, vilken fastställdes vid sammanträde den 22 januari 2020
(§ 6). Löpande uppföljning av Stiftelsen Jamtli sker inom ramen för Regionala
utvecklingsnämndens verksamhet.
Rapporten visar att Stiftelsen Jamtli under 2019 bedrev en omfattande verksamhet
med ett stort antal utställningar och aktiviteter. Verksamheten, som är mycket
uppskattad av både länsinvånare och besökare, bedrevs i huvudsak i enlighet med
ändamålet, uppdraget och verksamhetsmålen. Återredovisning till ägarna har skett
i enlighet med avtal. Måluppfyllnaden 2019 var förhållandevis god: Av de 15 målen
uppfylldes 11; två mål uppfylldes delvis; två mål uppfylldes inte.
Stiftelsens ekonomi var redan före Coronapandemin ansträngd. För att klara
likviditeten har stiftelsen tagit banklån. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att
förvalta samlingar, byggnader och markområden, men avsättning i budget för detta
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görs inte i tillräckligt hög grad. Det ekonomiska läget innebär därför att underhåll
och mindre investeringar kan behöva skjutas på framtiden. Vidare har
Coronapandemin medfört ett intäktsbortfall, vilket har förvärrat den ekonomiska
situationen ytterligare. Huvudmännen har förstärkt stiftelsens likviditet under
våren 2020 genom att medge förskottsutbetalning av bidraget för 2020. Stiftelsen
har även på eget initiativ genomfört flera åtgärder för att hantera ekonomin. Redan
före utbrottet av Coronapandemin hade stiftelsen meddelat att Restaurang Hov
kommer att stängas.
Med anledning av den ansträngda ekonomin bör Stiftelsen Jamtli även under 2021
hållas under särskild uppsikt.

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen konstaterar att Stiftelsen Jamtli under 2019 i huvudsak bedrev
verksamheten i enlighet med ändamålet, uppdraget och verksamhetsmålen.
2. Rapporten om Stiftelsen Jamtli utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt 2020
godkänns.
3. Regionstyrelsen uppdrar till Stiftelsen Jamtli att till regionstyrelsens
sammanträde i november redovisa åtgärder i verksamheten som förbättrar den
ekonomiska situationen så att en långsiktigt hållbar ekonomi uppnås.
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