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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanslagning av resultatenheterna Friluftsmuseet
Gamla Linköping och Konstenheten
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Resultatenheterna 365 Friluftsmuseet Gamla Linköping och 360
Konstenheten bildar den gemensamma enheten 365 Linköpings Konst och
Museer från och med 2021-01-01.
2. Resultatenheten 360 Konstenheten kommer att upphöra från 2021-01-01.
Ärende
I syfte att effektivisera och samtidigt utveckla resultatenheterna 360
Konstenheten och 365 Friluftsmuseet Gamla Linköping föreslår Kultur- och
fritidsförvaltningen att de två enheterna slås samman till en enhet från och med
2021-01-01. Den nya resultatenheten föreslås heta 365 Linköpings Konst och
Museer.
Förändringen kommer i huvudsak att innebära en inre organisationsförändring.
Den konst- och museiverksamhet som erbjuds allmänheten kommer att fortgå
som tidigare genom Friluftsmuseet Gamla Linköping, Passagen Linköpings
Konsthall och Linköping Offentlig Konst.
En gemensam internbudget för den nya resultatenheten tas fram inför 2021.
En riskanalys med skyddsombuden och HR-chef samt enhetschefer för
respektive enhet genomfördes 2020-10-21.
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Bakgrund
Kommunal verksamhet organiseras i enheter med ansvariga chefer för
respektive enhet. Ansvarig nämnd beslutar om indelning i enheter. Enheterna
ansvarar för såväl verksamhet som ekonomi inför sin respektive nämnd. Varje
enhet ska upprätta en internbudget, göra löpande uppföljningar under året samt
göra ett bokslut vid årets slut.
Med syfte att effektivisera och samordna de administrativa insatserna,
samordna andra personalresurser (exempelvis teknik, utställningsproduktion
och pedagogik) och utveckla de gemensamma verksamhetsdelarna föreslår
Kultur- och fritidsförvaltningen att resultatenheterna 360 och 365 bildar en
gemensam enhet. En sammanslagning av kompetenser förväntas leda till ökad
professionalisering av konst- och kulturarvsfrågorna samt en utvecklad
samlingsförvaltning (avseende de konst- och museisamlingar som respektive
enhet ansvarar för). Chefsansvaret för den nya resultatenheten kommer att
fördelas mellan konstchef och museichef i ett delat ledarskap.
Gemensam workshop med samtlig personal har genomförts 2020-10-12.
Samråd
Riskanalys där skyddsombud och HR-chef deltog genomfördes 2020-10-21.
Ekonomiska konsekvenser
Den av nämnden beslutade resursfördelningen i internbudgeten för 2020 (KOF
2020-10-22 § 91) justeras så att de medel tilldelade Konstenheten och
Friluftsmuseet Gamla Linköping tilldelas den nya resultatenheten Linköpings
konst och museer.
Sammanslagningen har ingen påverkan på nämndens internbudget 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL genomfördes 2020-11-03 och förhandling enligt
§ 11 MBL har genomförts 2020-12-01 vid Kultur- och fritidsförvaltningen.
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