Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-02

§ 118 Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun,
fastställande
Dnr KS 2016-276
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2016, § 156, att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på nytt kulturpolitiskt program. Ett
förslag till nytt kulturpolitiskt program, i form av en remissversion, arbetades
fram och godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 22 mars 2017, § 43, och
av kommunstyrelsen den 10 april 2018, § 144. Samtidigt beslutades att
programmet skulle skickas ut på remiss. Synpunkterna skulle utgöra underlag i
arbetet med det slutliga förslaget.
Förslaget skickades ut till 80 remissinstanser, varav 22 inkom med remissvar. I
det förslag som nu föreligger har remissinstansernas svar beaktats.
I samtiden, för framtiden - Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun ska
utgöra grunden för en långsiktig kulturpolitik som bidrar till allas möjlighet att
uppleva delaktighet i kulturlivet, att stödja konstnärlig förnyelse och kulturell
mångfald, samt att främja ett levande kulturarv för såväl sin samtid som
framtid.
I framtagandet av programmet har följande fem fokusområden identifierats:
- Kulturlivets scener och mötesplatser
- Kulturen och det livslånga lärandet
- Linköpings kreativa aktörer
- Mångfald av möjligheter
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- Kultur för sin samtid och framtid
Kultur- och fritidsnämnden förslås att godkänna förslag på nytt kulturpolitiskt
program. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslag på nytt kulturpolitiskt
program och kommunfullmäktige föreslås fastställa programmet. Kultur- och
fritidskontoret föreslås också få i uppdrag att återkomma till kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen med plan för implementering av
programmet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 mars 2019, § 39 att tillstyrka
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (4)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-02

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-21, § 39
Tjänsteskrivelse - I samtiden, för framtiden – fastställande av nytt
kulturpolitiskt program för Linköpings kommun, 2019-03-12
Bilaga - I samtiden, för framtiden – Kulturpolitiskt program för Linköpings
kommun
Yrkanden
Mikael Sanfridson (S) yrkar på följande tillägg gällande äldres kulturbehov i
programmets avsnitt 3.2.2:
Linköpings kommun ska:
- Utveckla en uppsökande verksamhet för äldre som motiverar att delta och
vara medskapande i kulturupplevelser, såväl som passivt konsumerande.
- Utveckla metoder för att tillsammans med äldre ta fram kulturaktiviteter som
kan minska ofrivillig ensamhet och bidra till meningsfulla sociala
sammanhang. Kulturaktiviteterna ska äga rum i de miljöer där äldre lever och
bor.
Jörgen Ring (SD) yrkar på följande ändringar i programmet:
- I rubriken läggs ”Av historien” till före ” i samtiden, för framtiden”
- I Kapitel 1 första stycket efter ”En föränderlig värld ställer stora krav på
samhället och människan” lägga till texten ”Vi får inte glömma vårt förflutna
då historien har skapat och format oss till de vi är”
- I Kapitel 1 andra stycket lägga till texten ”Av historien” före ” i samtiden, för
framtiden”.
- I Kapitel 1 andra stycket ersätta ”stödja konstnärlig förnyelse” med ”stödja
konstnärlig kreativitet”.
Gustaf Appelberg (L) yrkar avslag på Jörgen Rings (SD) ändringsyrkanden och
bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.
Kristina Edlund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ytterligare
tydliggöra remissförfarandet.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Mikael Sanfridsons (S) tilläggsyrkande.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) yrkande på återremiss
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut med Mikael
Sanfridsons (S) tilläggsyrkande mot kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut med Jörgen Rings (SD) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag
till beslut med Mikael Sanfridsons (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program för Linköpings kommun
tillstyrks med Mikael Sanfridsons (M) tilläggsyrkanden gällande
äldres kulturbehov.
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med handlingsplan för programmet under hösten
2019.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med en
första uppföljningsrapport till kommunstyrelsen under våren 2020.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program för Linköpings kommun fastställs
med Mikael Sanfridsons (M) tilläggsyrkanden gällande äldres kulturbehov.
2. Ekonomiska prioriteringar för implementering av det kulturpolitiska
programmet ska beaktas i respektive berörd nämnds budgetarbete.
3. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en
kommunövergripande handlingsplan.
Reservationer
Jörgen Ring (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi tycker att Kultur- och fritidsnämndens förslag till kulturpolitiskt program
är bra. Det pekar ut riktningen för en offensiv kulturpolitik som ger alla
Linköpingsbor möjlighet att ta del av och utöva kultur.
Vi ville, trots det, återremittera ärendet för ytterligare behandling. Anledningen
är att remissvaren från nämnderna och kulturlivet i Linköping inte bemötts
eller redovisats tydligt i underlaget till beslut. Det är viktigt att kommunen har
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en bra och öppen dialog med alla som bidrar till att skapa kultur i Linköpings
kommun. Det innebär också att allas förslag blir uppmärksammade och
bemötta, men också att kommunen tydligt redogör varför vissa förslag tagits
med och annat lämnats utanför programmet. Detta saknar vi i
beslutsunderlaget.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

4 (4)

