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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tina Karlsson

2019-09-19

Dnr KOF 2019-182

Kultur- och fritidsnämnden

Utredning av museiverksamheten i Linköping
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en utredning av museiverksamheten och andra berörda
verksamheter i Linköpings kommun.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på
direktiv för utredningen till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i
oktober 2019.
3. Finansiering av utredningen sker genom ianspråktagande av nämndens
resursmedel om 200 000 kr.
4. Utredningen redovisas för Kultur- och fritidsnämnden under våren 2020.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden har av Kommunfullmäktige fått ett strategiskt
nämnduppdrag i samband med budget 2019:
Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en översyn av museer
och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings
historia.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Museiverksamheten i Linköpings kommun bedrivs av olika huvudmän och
med olika uppdrag. En utredning av museiverksamheten bör därför innefatta en
inventering och beskrivning av de professionella museiverksamheter som
bedrivs i kommunen. Syftet med utredningen är att undersöka hur Linköpings
historia berättas, och hur medborgare och besökare kan ta del av denna. Kulturoch fritidsförvaltningen förslår att förvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag på direktiv för utredningen till nämndens sammanträde i oktober
2019.
Avgränsning: de museer som berörs av utredningen är medlemmar i Sveriges
museer och därmed kan betraktas som professionella. Arbetslivsmuseer och
hembygdsmuseer som drivs ideellt berörs inte närmare av denna utredning,
men kan nämnas.
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Berörda kommunala verksamheter som inte är museer och som kan ingå i
utredningen är exempelvis kommunens konstverksamhet, Fenomenmagasinet
Science Center och IT-ceum, liksom Lambohofs säteri.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Utredning av museiverksamheten i Linköping

Ekonomiska konsekvenser
Utredningen finansieras från nämndens resursmedel om 200 000 kr.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
anger bland annat följande:
Attraktiv kommun
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.

Samråd
Samråd kommer under utredningen att ske med de olika museernas huvudmän.
Uppföljning och utvärdering
Utredningen kommer att redovisas för nämnden under våren 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2019-09-10.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders
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