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Kultur- och fritidsnämnden

Stiftelsen Östergötlands museum, årsredovisning 2020
och ansvarsfrihet
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Stiftelsen Östergötlands museums årsredovisning för 2020 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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Stiftelsen Östergötlands museum har överlämnat årsredovisning för
museiverksamheten med styrkt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2020 och redovisar ett överskott om 3 852 032 kr. Det egna kapitalet uppgår
efter årets resultat till 14 049 458 kr.
Östergötlands museums verksamheter har under år 2020 nått sammanlagt
11 295 personer (2019, 93 714 personer). Östergötlands museums verksamhet
har under 2020 påverkats av coronapandemin. Under 2020 har de flesta möten,
utbildningsinsatser och samarbeten ställts om till att genomföras digitalt eller
så har de ställts in. För att fullfölja uppdraget att tillgängliggöra kulturarv under
coronapandemin, omprioriterades verksamheten och det producerades över 60
kortfilmer som lyfter olika delar av museets verksamhet. Från och med mars
2020 har museet arbetat med att ställa om publik verksamhet till digital
verksamhet samt genomfört anpassningar för minskad smittspridning vid
arrangemang på museigårdar och Löfstad slott.
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Arbetet med att katalogisera, vårda och digitalisera samlingarna för ökad
tillgänglighet har fortsatt.
Arbetet med att befrämja kulturmiljövården i länet har bland annat omfattats av
rådgivning, nätverksarbete och samverkan, inte minst inom ramen för museets
satsning under renoveringen 1000 dagar på turné samt två kulturarvsdagar.
Inom kulturmiljövården har uppdragsverksamheterna inom arkeologi,
konservering och byggnadsvård genererat ny kunskap.
Större vårdinsats har under året genomförts på 3 av museigårdarna och löpande
underhåll och fastighetsförbättringar har skett på övriga. Vidare har
renoveringen av museet fortgått vilket medfört att restvärdesplaner för att
kunna klara samlingarnas säkerhet under flytt tagit fram och att alla föremål i
utställningarna flyttats för förvar i magasin under renoveringen.
Kommunfullmäktige ska som representant för en av stiftarna, Linköpings
kommun, godkänna årsberättelsen för 2020 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 2020 samt behandla frågan
om ansvarsfrihet för styrelsen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Stiftelsen Östergötlands museum, årsredovisning 2020 och ansvarsfrihet,
2021-03-25
Bilaga 1 - Årsredovisning 2020 Östergötlands museum inklusive revisionsberättelse
Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse 2020 Östergötlands museum
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Bakgrund
Sedan år 2016 är Östergötlands museums strategiplan för perioden 2016 –
2025 gällande. Under de första fyra åren lägger museet fokus på att skapa
förutsättningar för utvecklingsarbete 2020 - 2025. På grund av pågående
fastighetsrenovering, som påbörjades mars 2019 och beräknas pågår under
drygt tre år, är museet stängt. Verksamhetsåret 2020 präglades av en
anpassning av verksamheten med anledning av coronapandemin,
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.

Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Östergötlands museum arbetar aktivt för att ett jämställdhetsperspektiv ska
genomsyra museiverksamheten, såväl organisatoriskt som publikt.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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