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Dnr KOF 2020-20

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av uppdragsöverenskommelse för
Östergötlands museum 2020-2023 inklusive IT-ceum
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Reviderad uppdragsöverenskommelse för Östergötlands museum inför
2021 godkänns.
2. Finansieringen av IT-ceum uppgår från och med 2021 till 550 000 kronor
och finansieringen blir från och med 2021 del av det årliga anslaget till
Östergötlands museum.
3. Ovanstående beslut förutsätter att Region Östergötland godkänner
reviderad uppdragsöverenskommelse för Östergötlands museum.

Ärende
Kultur- och fritidsnämndens beslutade 2020-03-13, § 11 (KOF 2020-20) att
godkänna uppdragsöverenskommelsen 2020-2023 för Östergötlands museum.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Förslag till revidering av uppdragsöverenskommelsen inför 2021 sker efter
dialog med Östergötlands museum och de två huvudmännen Linköpings
kommun och Region Östergötland. Förslaget innebär att den tidigare separata
överenskommelsen mellan Linköpings kommun och Östergötlands museum,
rörande verksamheten och föremålen kopplat till IT-ceum1, upphör och blir
istället en del av museets långsiktiga regionala uppdrag. Förslaget innebär även
att Linköpings kommun och Östergötlands museum påbörjar ett arbete där
föremålen övergår till museet för att kunna bli en del av samlingen och nyttjas i
berättelsen framåt om Östergötlands teknik- och datahistoria.
Efter överläggning med Region Östergötland 2020-11-05 lades grunden till en
överenskommelse där varje part från och med 2021 går in med 550 000 kronor
i finansiering till museet avseende IT-ceum. Den samlade summan ingår

1

Se KOF dnr 2014-68
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därefter i helhetsfinansieringen till Östergötlands museum, dock med möjlighet
för museet att förstärka finansieringen från intressenter i övrigt.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Revidering av uppdragsöverenskommelse för Östergötlands museum 20202023, 2020-02-02
Bilaga – Uppdragsöverenskommelse 2020-2021 (-2023) med Östergötlands museum.
Reviderad inför 2021
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Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av IT-ceum kan ske inom budgetram för 2021 med avsatta medel
till verksamheten.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förutsättningar för överenskommelsen med Östergötlands museum är bland
annat de nationella kulturpolitiska målen och målen i den regionala
utvecklingsplanen (RUP), där det bland annat anges att geografisk spridning
och jämlikhet ska eftersträvas. Vidare innehåller överenskommelsen en
hänvisning till Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmål (där jämställdhet
återfinns som mål 4).
Samråd
Dialog har förts med samtliga berörda parter – Östergötlands museum och
Region Östergötland som ställer sig positiva till förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av uppdragsöverenskommelse sker i samband
med uppföljningen av Östergötlands museum årsredovisning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2021-02-02.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Region Östergötland,
Regionutvecklingsnämnden
Östergötlands museum

