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Barn- och ungdomsnämnden

Remiss om nytt kulturpolitiskt program för Linköpings
kommun
Förslag till beslut
1. Yttrande till kultur- och fritidsnämnden lämnas enligt Utbildningskontorets
förslag.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden vid Linköpings kommun har tagit fram ett förslag
på nytt kulturpolitiskt program: ”Låt oss prata kultur!”.
Programmets syfte är att utgöra grunden för en långsiktig kulturpolitik som
bidrar till allas möjlighet att uppleva delaktighet i kulturlivet. Programmet
består av följande fokusområden:







Kulturlivets scener och mötesplatser
Kulturen och det livslånga lärandet
Linköpings kreativa aktörer
Jämlik tillgång till kulturen
Kultur för sin samtid och framtid
Mångfald av möjligheter

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig i sitt yttrande positiva till det
kulturpolitiska programmet, men framför förslag på ett par förtydliganden.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås lämna yttrandet till kultur- och
fritidsnämnden enligt Utbildningskontorets förslag.
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden vid Linköpings kommun har tagit fram ett förslag
på nytt kulturpolitiskt program: ”Låt oss prata kultur!”.
Genom programmet vill kultur- och fritidsnämnden presentera en tydlig
kulturpolitisk inriktning som blir vägledande och styrande för alla kommunala
verksamheter.
Programmets syfte är att utgöra grunden för en långsiktig kulturpolitik som
bidrar till allas möjlighet att uppleva delaktighet i kulturlivet. Programmet
består av följande fokusområden:







Kulturlivets scener och mötesplatser
Kulturen och det livslånga lärandet
Linköpings kreativa aktörer
Jämlik tillgång till kulturen
Kultur för sin samtid och framtid
Mångfald av möjligheter

Vidare står i det kulturpolitiska programmet att;
”Alla förvaltningar, nämnder och bolag i Linköpings kommun har ett
gemensamt ansvar att skapa förutsättningar för att kommunens medborgare
ska få möjlighet att ta del av kultur under hela livet.”(sid 4)
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10 att skicka ut förslaget på remiss till
samtliga berörda nämnder och övriga berörda instanser.
Jämställdhet
Alla barn och unga som bor i Linköpings kommun och/eller går i
förskolan/grundskolan inom kommunen omfattas av det kulturpolitiska
programmet, oavsett könsidentitet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak
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Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidskontoret, registrator

