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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Ann-Sofie Löw

2017-05-05

Dnr KOF 2017-126
Dnr KS 2017-205

Kultur- och fritidsnämnden

Stiftelsen Östergötlands museum, årsredovisning och
verksamhetsberättelse 2016
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Stiftelsen Östergötlands museums årsredovisning för 2015 godkänns.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Ärende
Enligt Stiftelsen Östergötlands museums stadgar, § 34, ska
verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse överlämnas till
huvudmännen, vilka har att besluta om ansvarsfrihet.
Stiftelsen Östergötlands museum har överlämnat årsredovisning för
museiverksamheten med styrkt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2016 och redovisar ett överskott om 142 371 kr. Det egna kapitalet uppgår efter
årets resultat till 6 229 856 kr. Det redovisade resultatet för 2016 är ett
överskott på 142 tusen kronor. Överskottet beror på ökade intäkter och då
främst inom museets uppdragstjänster. Det egna kapitalet uppgår vid årets
utgång till 6 230 tusen kronor vid årets utgång.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunfullmäktige ska som representant för en av stiftarna, Linköpings
kommun, godkänna årsberättelsen för 2016 från Stiftelsen Östergötlands
museum samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorernas berättelse är vägledande i detta avseende. Eftersom revisorerna
inte har lämnat några anmärkningar föreslås kommunfullmäktige att godkänna
årsberättelsen för 2016 samt behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Stiftelsen Östergötlands museum, årsredovisning 2016
Stiftelsen Östergötlands museums verksamhetsberättelse 2016
Stiftelsen Östergötlands museum, Årsredovisning 2016
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Bakgrund
Östergötlands museums verksamhetsberättelse visar att museet arrangerat visat
17 utställningar, varav 11 producerades under året. Totalt besökte 40 383
personer museets programaktiviteter under året, varav 22 procent av barn.
Östergötlands museums verksamhet har under 2016 nått sammanlagt cirka
190 000 personer i Östergötlands län, vilket är en minskning med 15 procent
jämfört med föregående år. Orsaken till detta är färre vandringsutställningar
som turnerade i länet. Besök i både museibyggnaden i Linköping och på
Löfstad slott har däremot ökat under året.
Under 2016 har verksamheten haft 340 besök av skol-/förskolegrupper, en liten
minskning i jämförelse med föregående år. Skolbesök har medfört att totalt 7
882 elever har fått pedagogledda visningar på Östergötlands museum, varav 37
skolgrupper, (919 elever) besökte Löfstad slott. Trots färre antal grupper har
antalet besökande elever ökat med 7 procent.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2015-2018 anger bland
annat följande:
En kreativ kommun
Ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig till alla Linköpingsbor ska finnas i
kommunens olika stadsdelar och orter och även locka besökare. I Linköping ska det finnas en
god samverkan mellan kommun och föreningsliv. Alla barn och unga ska kunna ta del av ett
rikt och meningsfullt fritids- och kulturliv samt möjligheten att skapa själva.

Jämställdhet
Östergötlands museum arbetar aktivt för att ett jämställdhetsperspektiv ska
genomsyra museiverksamheten, såväl organisatoriskt som publikt.
Samråd
Samråd har skett med Region Östergötland som tillstyrker förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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