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Dnr KOF 2020-221

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsöverenskommelse 2020 - 2023 för Östgötamusiken
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Uppdragsöverenskommelsen för Östgötamusiken 2020-2023 godkänns.
Ärende
Från och med 2020 har uppdragsöverenskommelser tagits fram för samtliga
regionala kulturinstitutioner. Dessa uppdragsöverenskommelser ska godkännas av
huvudmännen/stiftarna för respektive institution.
Uppdragsöverenskommelserna med de regionala kulturaktörerna är en del av
kultursamverkansmodellen och den regionala Kulturplanen för 2020-2023 och syftar
bland annat till att förtydliga de regionala kulturaktörernas regionala roll, spridning
och ansvar gentemot hela länet. Uppdragsöverenskommelsen avseende
Östgötamusiken 2020-2023 innehåller Östgötamusikens långsiktiga regionala
uppdrag, verksamhetens utvecklingsområden 2020-2023 samt tidplan för dialog,
budgetprocess och uppföljning.
Uppdragsöverenskommelsen ska styra Östgötamusikens verksamhet med hänsyn till
de nationella kulturpolitiska målen, de regionalt uppställda målen i Regionala
utvecklingsplanen (RUP) och kulturplanen samt målen i Agenda 2030. I
uppdragsöverenskommelsen återfinns 12 övergripande mål och 9
utvecklingsområden. Det övergripande målet är att erbjuda tillgång till musik av hög
kvalitet.
Uppdragsöverenskommelsen godkändes av Region Östergötland,
Regionutvecklingsnämnden 2020-08-19, § 93 (RUN 2020-50), samt av Norrköpings
kommun, kommunstyrelsen 2020-12-01, § 554 (KS 2020/1132-2).
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Uppdragsöverenskommelse 2020 - 2023 för Östgötamusiken, 2021-02-02
Bilaga – Uppdragsöverenskommelse för 2020-2023 med Östgötamusiken
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Bakgrund
Östgötamusiken är en stiftelse med placering i Linköping. Stiftelsen Östgötamusiken
finansieras av huvudmännen Region Östergötland, Linköpings respektive
Norrköpings kommun. Linköpings kommuns anslag till Östgötamusiken var under
2020 2 931 000 kronor. För 2021 är kommunens anslag 2 966 000 kronor.
Överenskommelsen ska styra Östgötamusikens verksamhet med hänsyn till de
nationella kulturpolitiska målen, de regionalt uppställda målen i RUP och
kulturplanen samt målen i Agenda 2030. I överenskommelsen ställer man upp 12
övergripande mål och 9 utvecklingsområden. Det övergripande målet är att ge
östgötarna tillgång till musik av hög kvalitet. Östgötamusikens verksamhet får stöd
genom kultursamverkansmodellen som innebär finansiering med statliga, regionala
och kommunala pengar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan ses av uppdragsöverenskommelsen
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
Uppdragsöverenskommelsen har tagits fram på initiativ av Region Östergötland.
Dialog har skett med respektive parter avseende uppdragsöverenskommelsen.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av uppdragsöverenskommelse sker i samband med
uppföljningen av Östgötamusikens årsredovisning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2021-02-02.
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