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Till:
Regionstyrelsen,

Region

Kommunstyrelsen,

FRAMST ÄLLAN

Ostergötlands

Region Osteqötland

140 kronor

har isin Treföbudget
och Linköpings

förvuxna

som finns besfövna

19 år samt en enföavgift

äskat medel för att kunna leva upp till mål som

barn/unga.

för vuxna

iden av Ostergötlands

museurn

förtydliga

på

äskanden på

Treårsbudget

skall

som

eller iMuseilagen

på 70 - 80 kronor

utan att antingen E:xresursförstärkning

uppnå de mål som anges iKulturplanen
museum en årlig resursförstärföing

OOOkronorperårförLfököpings

av

kulturpolitiska

eller höja alla entr6avgifter,

ffl1 försvåras. För att kuru'ia

och regleras i Museilagen behöver Ostergötlands

på totalt 4 000 000 kronor förverksarnheten

på 2 280 000 kronor
kommun.

600 000-1000

besökare.

inte längre kuru'ia säkra basuppdrag som anges iden regionala

vilket riskerar att resultera att fflluppfyllelse

innebär en resursförstärföing

per

basuppdrag

museurn kornmer

krävs ytterligare

Deru'ia frarnställan

med intmdesavgift

har en kva1it6 samt att bidra till en fri entr6 för barn och unga upp till

för att finansiera

kulnirplanen

MUSEUM

som skickades den 15 mars 2021 till huvudrnäru'ien

komrnun

samt 70 kronorför

garantera att verksamheten

Östergötlands

FöR öSTERGöTLANDS

samt medel för att museet inte ska öppna efter renovering

4 000 000 kronor

Äskande

kommun

OM ÄSKANDEN

museum

anges iMuseilag

Östergötland

Linköpings

per år'från Region Osteqötland

För2023

000 kronor

per årför

och kornrnande

för 2022. Detta
och 1720

årärbedömningen

att klara köp av en professionell

det

att
extern

fastighetsförvaltnfög
Denna förstärkning

har äskats itidigare

exempelvis förvakning

av

museigårdar,

Treårsbudgetar

en garanti så servi

inte kan :få in medel för att utföra vfö uppbg.

därför samtliga avgifter på museet ökas kraftigt
basuppdrag.

I våra beräkningar

kommer

att ge

resultat. Flera delar,

samling och publika insatser,

och stadgar och även om det inte uttrycks
omvi

utan

istoria

entr6avgifterför

målsomuttrycks

iKulturplanel1eriLinköpings

ett framtida

förvaltningsproblem

För att täcka resursbehoven

komrner

på 140 kronor

förvuxna,

liksomför

barn och unga. Dessa avgifter ärnegativa
komrnuns

RAOULWALLENBEPGS

PLATS

B0X232

kulturpo1itiskaprogram.

- SE-58102LINK0PING

WWW.OSTEPGOTLANDSMUSEUM.SE

- +4613230300
- (X!G822000-6103

första

för att nå de

#9 öSTERGöTLANDS MUSEUM
NFO@OSTEPGOTLANDSMUSEUM.SE

urkund

om inte utökade anslag ges för museets

en entr6avgift

gfögen imuseets

regleras istiftelsens
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"1500 000 kronor:
Vivill

medel

öka kvalitfö

Museets vision
tillfälliga
l&nat

för tillfälliga

utställningar

iutställningsproduktioner

fir "kunskapsupp1evelser

utstälföingar.

Vi kommer

för konst som garanterar

som hyrs in samt iegenproducerade
som överraskar"

och för att nå detta rnål krävs kvalitativa

att ha utstälföingslokaler

med säkerhetsklassning

att vi kan ta in lfö från internationella

komrner när vi öppnar också att ha mfödre utstälföfögslokaler
säkerhetsmontrar
att

som gör att vi kan visa unika föreffll

bli ett museum

stor

och särskilt

utstälföingsproducenter.

och internationella

har vi en budget som ärinivå

Vi

med klimatreglerande

från vår egen och andras samlingar. För

som också är ett välbesökt besöksrnål krävs attraktiva utstälföfögar

spegla lokala, regionala, nationella
deru'ia ramökning

utstälkifögar.

perspektiv

på kulturbistoria

som kan

och konst. Med

med de läns- och stadsmuseer som lockar en

publik.

Äskandet

ligger ilinje

med de mÅl som antagits av museets styrelse. Vi ser stora risker med att

finansiera denna utveckling
kulturpolitiska

entr6avgifter,

då höga avgifter går emot de

Östergötlands

kulturplan

med intäkterfrån

rnål som formulerats

deltagande) eller iLinköpings

iRegion

kornmuns

kulturpolitiska

program

(t.ex. främja ökat

(t.ex. mötesplatser

som

möjliggör).
2 000 000 kronor:

medel

för aktiv

En aktiv samlingsförvaknfög
museet kontinuerligt
genornförts
genom

sarnlingsförvaltning

fir något somtydliggörs

ska kunna förnya sin insamling.

för att klara basförvakning

anslag från huvudrnännen

förbättffigar

från Westrnan-Werner

samlingar (nya magasinslokaler

och medel från Westman-Wernerska

och Boverket).

och digitalisering

Det firu'is fortfarande

för delar av samlingama
isamtiden.

samlingar som ärviktiga

för att berätta om både Linköping

Ostergödands

500 000 kronor:
Östergötlands

medel

museurn

urkund. Museigårdarna

av Ostergötlands

äger flera "Museigårdar"

museum har stora konst och kulturhistoriska
och Ostergötland.

struktur

för de insatser sornkrävs
som Ostergödands

PAOUL

WALLEN

BEFIGS PLATS

istiftelsens

Onkel Adam (Hunnebergsgatan

socken), Ona kulturreservat

(Nykils socken) samt

eller som Kulturreservat.

från Länsstyrelsen,

men får aldrig full

och ovanpå dessa riktade insatser ligger en årlig

museum idag inte klararatt

Q öSTERGöTLANDS
NFO@OSTEPGOTLANDSMUSEUM.SE

till största delen

kräver stora byggnads- och landskapsvårdsinsatser

årligen. Vi söker årligen byggnadsvårdsmedel

löpande förvaltning

vilka alla ingår som donationer

(Ydre) fir alla skyddade som Byggnadsrninnen

Att förvalta dessa med en trygg

kostnadstäcföing

samlingama

Eftersom

av museigårdar

(i Trädgårdsföreningen),

30 A), Fillinge tingshus (Fillinge, Bankekinds
Smedstorps dubbelgård

som speglar

museum.

för fastighetsförvaltning

Krogfallsgården

av samlingar genommedel

stora eftersläpande vård- och

inte har ett regelrätt stadsmuseurn har de stadshistoriska

insamlats och förvakats

stiftelsen, samt

samt behov av att göra nyinsamling

konst och kulturhistoria

Lfököping

och År en viktig del föratt

Sedan 2013 har stora investeffigar

av museets befintliga

av rnagasin och arkiv samt digitisering

uppordningsbehov

iMuseilagen

fföansiera.

MUSEUM

B0X232 - SE-58102LINKe5PING - +4613230300
WWW.OSTERGOTLANDSMUSEUM.SE - OPG 822000-6103
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Framtida

behov

kopplade

Når museibyggnaden
ditsystemen

till hållbar

fastighetsförvaItning

fir fårdigrenoverad

kommerkostnaderna

för att säkra att kvaliteterna

samt

återigen hamnar iett lfögt frarnsfödet
med Region Ostergötland

föffan. Fastighetsskötsefö

för att möta SWECOs

att

förvaltning

tillsammans

idag sköts av museet

som

och huvudmännens

I våra första prelirninära

med Region Ostergötland

kommer

behov motsvarande

direktiv.

kornrner att öka
beräkningaruppgår

ti112 000 000 kronor. Vår bedömning

fir

gör att delar av den fastighetsskötsel

köps extemt och att en utfasning

600 000 - 1000

isamverkan

personal som arbetar med

som ett grundkrav.

under 2022 för att klara förvaltningskostnadema.
ett

harupphandlats

rekommendation

för en till delar extem fastighetsförvakning

upphandlingen

av

bibehålls och att byggnaden inte

fasas ut. Vi bedömer att behovet av anslag förförvaltnfög

och ser en ansvarsfull
kostnaderna

öka på grund av injusteffigar

irenoveffigen

Genom köp av fastighetsförvaltnfögstjänsterkommer
fastighetsförvaltningen

av museibyggnaden

Vår bedömnfög

av personal kornrner ske

fir att det 2023 komrnerfinnas

000 kronor per :xr för att klara köp av extern.

fastighetsförva1tnfög.
Kreditgaranti

för större

För att garantera

framtida

investeringar

fastighets- och samlingsförvaltning

kredit på 10 000 000 kronor
ränta

och amorteffig.

från Boverket

där stiftama

Bakgrunden

och Länsstyrelsen
investeffigar

att garantera

i underhåll

År att möjliggöra

och Länsstyrelsen

bidrartill

en

aktiv förvaltning

om överläggning
Treårsbudgetprocessen

stifatama. Ostergötlands

museet

Denna lösning

museum

iunderhåll.

och vårframställan

önskarvi

överläggning

med

är en stiftelse som är beroende av engagerade stiftare som

förstår och bryr sig omverksarnheten.

Linköping,

den

Olof

ran

ordf=

hef
Ostergötlands

de

Östergötlands

museum

museurn

9 öSTERGöTLANDS MUSEUM
PAOUL

WALLENBEPGS

PLATS

NFO@OSTEPGOTLANDSMUSEUM.SE

B0X232

- SE-58102LINK0PING

WWWOSTERGOTl,ANDSMUSEUM.SE

för

äger. Bidrag från

av museets fastigheter samt garanterar att statliga bidragsmedel

Önskan

av

museum att söka medel

täcker 30 - 80 % av den totala investeffigskostnaden.

kan sökas och användas för större investeffigar

av

iform

respektive byggnadsrniru'ien

och andra fastigheter

effektivt

Mot bakgrund

museum en

och avsfövningar

för Ostergötlands

särskilt riktade till Länsmuseer

imuseifastigheten

Boverket

önskar Ostergötlands

garanterar kapitalkostnader

- +4613230300
- OR'G822000-6103

