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Kultur- och fritidsnämnden

Stiftelsen Östergötlands museum, årsredovisning 2018
och ansvarsfrihet
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Kultur- och fritidskontorets förslag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Stiftelsen Östergötlands museums årsredovisning för 2018 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
2018 och redovisar ett överskott om 3 896 145 kr. Det egna kapitalet uppgår
efter årets resultat till 10 127 677 kr.

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 2018 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 2018 samt behandla frågan
om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Stiftelsen Östergötlands museum, årsredovisning 2018 och ansvarsfrihet,
2019-02-21
Yttrande

2 (3)

Bakgrund
Sedan år 2016 gäller Östergötlands museums strategiplan för perioden 2016 2025. De första fyra åren lägger museet fokus på att skapa förutsättningar för
utvecklingsarbete 2020 – 2025. I samband med kommande
fastighetsrenovering, som påbörjas våren 2019 och beräknas ta tre år, kommer
museet att vara stängt. Museet har under 2018 tillsatt projektgrupper för att
bland annat förnya basutställningarna och därigenom öka attraktionskraften för
museet lokalt, nationellt och internationellt. Även organisatoriskt har museet
under 2018 förändrat sin struktur på grund av förestående renovering.
Stiftelsen Östergötlands museum har ett allmännyttigt syfte och dess ändamål
ska vara:
-

Att inom Östergötlands län bedriva och befrämja kulturminnesvård och
övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet.

-

Att förvalta och vårda stiftelsens fastigheter, markområden och
samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten.

-

Att i övrigt handha och utveckla museiverksamheten efter de riktlinjer
som vid varje tidpunkt anges.

Under verksamhetsåret 2018 har följande insatser gjorts för att främja
ändamålet:
-

Museet har genomfört 12 egenproducerade utställningar, varav två
vandringsutställningar.

-

Fortsatt arbetat med att katalogisera, vårda och digitalisera samlingarna
för ökad tillgänglighet.

-

Fortsatt arbetat med att befrämja kulturmiljövården i länet genom bland
annat rådgivning, nätverksarbete och samverkan. Inom
kulturmiljövården har uppdragsverksamheterna inom arkeologi,
konservering och byggnadsvård genererat ny kunskap.

-

Större vårdinsatser har under 2018 genomförts på museigårdarna
Smedstorp och Öna. Löpande underhåll och fastighetsförbättringar har
skett på övriga museigårdar.

Östergötlands museums verksamheter har under 2018 nått sammanlagt 141 076
personer.
Redovisat överskott om 3,8 mkr för verksamhetsåret 2018 är en retroaktiv
engångsersättning från Skatteverket avseende tidigare års ingående
mervärdesskatt. Erhållna medel är reserverade i eget kapital för att bekosta
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förnyelsebehov av museet som inte täcks av fastighetsrenoveringen eller bidrag
från Westman Wernerska siftelsen.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2019-2022 anger bland annat följande:
-

Attraktiv kommun

-

Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Jämställdhet
Östergötlands museum arbetar aktivt för att ett jämställdhetsperspektiv ska
genomsyra museiverksamheten, såväl organisatoriskt som publikt.
Samråd
Inget samråd har genomförts.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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