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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson

2021-09-08

Dnr KOF 2021-143

Kultur- och fritidsnämnden

Östergötlands Museum – framställan om äskanden
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Östergötlands museums äskande om medel för 2022 till museets
basverksamhet om 1 720 000 kronor avslås.
2. Östergötlands museums äskande om medel till fastighetsförvaltning av
museibyggnaden om 600 000 - 1000 000 kronor per år från och med 2023
avslås
3. Östergötlands museums äskande om kreditgaranti för större investeringar i
underhåll om 10 miljoner kronor avslås.
Ärende
Östergötlands museum inkom under början av juni 2021 med ett formellt
äskande om medel till stiftelsens huvudmän Region Östergötland och
Linköpings kommun. Äskandet från Östergötlands museum består av tre delar,
vilka är följande:
 Äskanden om medel för att finansiera basuppdraget om 4 miljoner kronor
för 2022, vilket innebär en resursförstärkning om 2 280 000 kronor per år
från Region Östergötland och 1 720 000 kronor per år för Linköpings
kommun.
 Framtida behov kopplade till hållbar fastighetsförvaltning av
museibyggnaden om 600 000 - 1000 000 kronor per år från och med 2023.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

 Kreditgaranti för större investeringar i underhåll om 10 miljoner kronor.
Äskandet om medel för att finansiera basuppdraget om 4 miljoner kronor för
2022, varav 1 720 000 kronor per år från Linköpings kommun, är en
ambitionsökning från Östergötlands museum. Hanteringen av museet äskande
av basuppdraget för år 2022 behöver ske i kultur- och fritidsnämndens
internbudget för 2022. Arbetet med kommunens budgetprocess för 2022 är
långt framskriden och Kultur- och fritidsförvaltningen ser därför inte att det
finns möjlighet och utrymme att hantera museets äskande för att finansiera
basuppdraget 2022. Hantering av museet äskande för finansiering av
basuppdraget kan därför ske tidigast i samband med nämndens internbudget
2023.
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Gällande äskandet av hållbar fastighetsförvaltning av museibyggnaden om
600 000 -1000 000 kronor per år från och med 2023 ska denna tjänst
finansieras inom museets budgetram. I samband med tillskott från stiftarna
(Region Östergötland och Linköpings kommun) för renovering av
museibyggnaden som börjades 2019 tydliggjordes det att museet måste skaffa
sig kompetens för att vårda och förvalta museibyggnaden. Gällande
Östergötlands museums äskade om utställande av kreditgaranti för större
investeringar i underhåll om 10 miljoner kronor, så innebär Linköpings
kommuns finanspolicy att kreditgarantier generellt inte medges för andra än av
kommunens helägda bolag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden avslå
samtliga tre äskanden från Östergötlands museum.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Östergötlands Museum - framställan om äskanden
Bilaga - Framställan om äskanden för Östergötlands museum
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Bakgrund
Östergötlands museum inkom under början av juni 2021 med ett formellt
äskande om medel till stiftelsen huvudmän Region Östergötland och
Linköpings kommun. Äskandet från Östergötlands museum består av tre delar,
vilka är följande:
 Äskanden om medel för att finansiera basuppdraget om 4 miljoner kronor
för 2022, vilket innebär en resursförstärkning om 2 280 000 kronor per år
från Region Östergötland och 1 720 000 kronor per år för Linköpings
kommun.
Äskandet är en ambitionsökning och enligt Östergötlands museum äskas
dessa medel för att dels kunna leva upp till mål som anges i Museilag
(2017:563), dels kunna uppnå egna mål som museet själva har satt i
Östergötlands museums 3-års plan och budget 2021-2023. Finansieringen
av basuppdraget omfattar:
- 1 500 000 kronor avseende medel för tillfälliga utställningar
- 2 000 000 kronor avseende medel för aktiv samlingsförvaltning
- 500 000 kronor avseende medel för fastighetsförvaltning av
museigårdar
Enligt museet behöver dessa medel tillföras museets budgetram för att inte
museet ska behöva införa inträdesavgift om 140 kronor för vuxna samt 70
kronor för barn/unga när museet åter öppnar efter pågående renovering1.


Framtida behov kopplade till hållbar fastighetsförvaltning av
museibyggnaden om 600 000 - 1000 000 kronor per år från och med
2023.



Kreditgaranti för större investeringar i underhåll om 10 miljoner
kronor

Gällande äskandet om medel för att finansiera basuppdraget för 2022, så var
Östergötlands museum insatt i de ekonomiska förutsättningarna från stiftarna
när Östergötlands museums 3-års plan och budget 2021-2022 togs fram. I
museets 3-åriga plan och budget 2021-2022 återfinns inträdesavgift som en del
i finansieringen av verksamhetens basuppdrag med tillhörande
ambitionsökning.
Linköpings kommuns arbete med budgetprocessen för 2022 påbörjades vid
årsskiftet 2020/2021. Budgetarbetet har därefter fortgått under hela våren 2021.
Respektive nämnds internbudget ska tas upp vid nämndernas sammanträde i

Östergötlands museum stängde, inför renoveringen av museibyggnaden, museet för besökare
under mars 2019. Museet hade innan stängningen för besökare en inträdesavgift om 70 kr för
vuxna samt årskort om 140 kr. För barn och unga under 18 år var det fri entré.
1
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oktober 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte att det, så sent i
kommunens budgetprocess för 2022, finns möjlighet för och utrymme att
hantera Östergötlands museums äskande om 1 720 000 kronor för 2022 i
kultur- och fritidsnämndens internbudget. Eventuella behov kan tidigast
tillgodoses från 2023 och då efter en mer noggrann analys över alternativa sätt
att bedriva verksamheten inom den ekonomiska ramen med tydliga
konsekvensanalyser för de olika alternativen.
Inför eventuella beslut 2023 behöver det finnas en gemensam dialog mellan
Östergötlands museum och stiftarna. En första överläggning på
tjänstepersonsnivå med Region Östergötland som sammankallande, och där
representanter från Linköpings och Norrköpings kommun deltog, har skett
under augusti 2021. Det kommer även att hållas möte med den politiska
ledningen från Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommun
den 15 september där frågan kommer att tas upp.
Gällande Östergötlands museums äskande om medel för att finansiera en
fastighetsförvaltare ska denna tjänst finansieras inom museets befintliga
budgetram. Att vårda och förvalta stiftelsens fastigheter är en viktig del av
verksamhetens uppdrag. I samband med tillskott från stiftarna (Region
Östergötland och Linköpings kommun) för renovering av museibyggnaden
tydliggjordes det att museet måste skaffa sig kompetens för att vårda och
förvalta museibyggnaden. Med anledning av detta föreslås Östergötlands
museums äskande om medel 600 000 - 1000 000 kronor per år för att finansiera
en fastighetsförvaltare avslås.
Gällande Östergötlands museums äskade om utställande av kreditgaranti för
större investeringar i underhåll om 10 miljoner kronor, så innebär Linköpings
kommuns finanspolicy att kreditgarantier generellt inte medges för andra än av
kommunen helägda bolag. Beslut om detta fattades vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-04-25, § 134. Mot bakgrund av detta föreslås att
Östergötlands museums äskande om kreditgarantier om 10 miljoner kronor
avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska
konsekvenser för Linköpings kommun
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
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Samråd
Samråd har skett med Planeringsstaben och Ekonomistaben som ställer sig
bakom förslag till beslut. Vidare har samråd skett med Region Östergötland,
Enheten för kultur, som inte har något att erinra avseende Kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har skett 2021-09-07.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Östergötlands museum
Region Östergötland

