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Stiftelsen Östergötlands museum, årsredovisning
2021 och ansvarsfrihet

Dnr KOF 2022-64
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks, under förutsättning
att den auktoriserade revisorn undertecknar årsredovisningen och
revisionsberättelsen
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Stiftelsen Östergötlands museums årsredovisning för 2021 godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) i
handläggningen av detta ärende.
Ärende
I enlighet med stiftelsens stadgar, § 34, har Östergötlands museum överlämnat
sin årsredovisning för museiverksamheten med styrkt verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2021. I årsredovisningen redovisas ett underskott om 1 698
188 kr samt att det egna kapitalet efter årets resultat uppgår till 12 351 270 kr
(jämfört med år 2020, 14 049 458 kr).
Östergötlands museums verksamhet har under 2021 fortsatt påverkats av
coronapandemin. Verksamhet och projekt har fått anpassats efter de
restriktioner som beslutats. Pandemin har påverkat förnyelsearbetet och
processen med renovering av museet och det uppsatta målet att inviga museet
efter 1000 dagar av förnyelse har inte kunnat uppfyllas.
Under verksamhetsåret som gått har bland annat följande aktiviteter
genomförts som främjar stiftelsens syfte och ändamål:


Östergötlands museums verksamheter har under år 2021 nått
sammanlagt 11 928 personer (jämfört med år 2020, 11 295 personer).
Det publika arbetet har påverkats av de rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten har tagit att minska smittspridningen av viruset
Covid-19. Mycket av det publika arbetet har ställts in. De aktiviteter

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (3)

Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsnämnden










2022-04-21

som ändå genomförts har anpassats till vid tidpunkten rådande
rekommendationer, vilket i flera fall krävt extra personalresurser.
Museet har haft en omfattande omflyttning, från och kontorslokaler
som renoverats, till tillfälliga kontorslokaler och sedan tillbaka samt
hanterat föremål som ska visas i de nya basutställningarna.
Museet har arbetat med att ta fram restvärdesplaner för att kunna klara
samlingarnas säkerhet under flytt och renoveringsprocesser.
Under året har i museet i samverkan med Region Östergötland
genomfört en upphandling av fastighetstjänster avseende vissa
fastighetsförvaltningsuppdrag.
Museets arbete med att bygga två nya basutställningar har fortsatt.
Arbetet med att katalogisera, vårda och digitalisera samlingarna för
ökad tillgänglighet har fortsatt.
Arbetet med att befrämja kulturmiljövården i länet har bland annat
omfattats av rådgivning, nätverksarbete och samverkan. Inom
kulturmiljövården har uppdragsverksamheterna inom arkeologi,
konservering och byggnadsvård genererat ny kunskap.
Större vårdinsats har under året genomförts på Löfstad slott. Löpande
underhåll och fastighetsförbättringar har skett på alla museigårdar.

Den omfattande renoveringen har pågått och slutbesiktning skedde under
december 2021 för alla delar utom restauranglokalerna. Renovering kommer
att redovisas i särskild ordning enligt huvudmännens beslut.
Kommunfullmäktige ska som representant för en av stiftarna, Linköpings
kommun, godkänna årsberättelsen för 2021 från Stiftelsen Östergötlands
museum samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorernas berättelse är vägledande i detta avseende. Eftersom revisorerna
inte har lämnat några anmärkningar föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige att godkänna årsberättelsen för 2021 samt behandla frågan
om ansvarsfrihet för styrelsen.
Yrkanden
Ordföranden lämnar följande ändringsyrkande "Kultur- och
fritidsförvaltningens förslag tillstyrks, under förutsättning att den auktoriserade
revisorn undertecknar årsredovisningen och revisionsberättelsen."
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på det egna ändringsyrkandet och finner att
nämnden beslutar enligt detta.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Stiftelsen Östergötlands museum, årsredovisning 2021 och
ansvarsfrihet, 2022-03-24
Bilaga 1 - Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 Östergötlands museum
Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse 2021 Östergötlands museum
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Östergötlands museum
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