Interpellation - Vad vill Alliansen med Östergötlands museum?
Östergötlands museum ska till våren öppna i nyrenoverade lokaler efter en lång tids stängning.
Museet har till slut, tillsammans med stiftarna, tagit tag i flera decenniers uppskjutna behov av
mer omfattande renovering och investeringar i fastigheterna. Jag ser likt många fler fram emot att
åter få gå till Östergötlands museum och se hur huset kommer te sig i renoverat skick.
Redan i museets treårsbudget, som skickades den 15 mars till Linköpings kommun, redogjorde
museet för sitt ekonomiska läge. För att kunna leva upp till de krav som finns i Museilagen och
de krav som den regionala kulturplanen ställer ser museet ett behov av en resursförstärkning om
cirka 4 miljoner kronor. Den fördelas enligt de två stiftarnas procentandel och skulle för
Linköpings kommuns del innebära ett tillskott om cirka 1,7 miljoner.
Östergötlands museum har likt övriga kulturverksamheter svårt att få in extern finansiering.
Därför blir följden dubblerade avgifter för vuxna, 140 kronor, och en entréavgift för barn om 70
kronor ifall inte ett resurstillskott ges från stiftarna. Avgifter för barn och kraftigt höjda avgifter
för vuxna går tvärs emot en socialdemokratisk syn på kulturens tillgänglighet för medborgarna.
Avgifterna segregerar och stänger ute dem som inte har råd att besöka museet, och särskilt
barnfamiljer drabbas.
I september, på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde, avslog Alliansen, med stöd av
Sverigedemokraterna, museets äskanden och menade att de, oklart hur, får lösa detta ändå.
Regionen har dock beslutat tillföra en del medel ensidigt efter att dialogen med Linköpings
kommuns alliansföreträdare inte givit något.
I november ska överläggningar ske inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Då har stiftare
en chans att få loss statliga medel till den regionala kulturen. Då krävs det att man är beredd att
gå in med egna medel för att utveckla verksamheten.
Därför undrar jag:
- Ser det borgerliga styret några problem med att deras avslag på museets äskande kan
komma att leda till kraftigt höjda entrépriser för barn, unga och vuxna?
- Är tanken från det borgerliga styret i Linköping att regionen ska stå ensamma om att
tillföra medel till en verksamhet vars lokaler i huvudsak är förlagda i Linköping?
- Kommer det borgerliga styret verka proaktivt för att få till ett samtal med staten i
Kultursamverkan senare i höst?
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