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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Ann-Sofie Löw

2019-03-12

Dnr KOF 2016-113
Dnr KS 2016-276

Kultur- och fritidsnämnden

I samtiden, för framtiden –kulturpolitiskt program för
Linköpings kommun, fastställande
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program för Linköpings kommun godkänns.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med
en handlingsplan för programmet under hösten 2019.
3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma med en första
uppföljningsrapport till nämnden under våren 2020.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program för Linköpings kommun tillstyrks.
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.
2. Ekonomiska prioriteringar för implementering av det kulturpolitiska
programmet ska beaktas i respektive berörd nämnds budgetarbete.
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3. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en
kommunövergripande handlingsplan.
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.
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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

-

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.
__________
Beslutsunderlag:
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
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2016, § 156, att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på nytt kulturpolitiskt program. I
samtiden, för framtiden - Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun har
skett i nära dialog med kultur- och fritidsnämndens referensgrupp, Kultur- och
fritidsförvaltningens enhetschefer, chefer vid samtliga förvaltningar samt
flertalet kommunala bolag. Vidare har nära dialog förts med Linköpings
kulturaktörer, så som kulturinstitutionerna, ideell sektor och kreativa näringar,
samt ungdomar och Ungdomsombud.
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. Inkomna remissvar
skulle utgöra underlag i arbetet med det slutliga förslaget. Förslaget skickades
ut till 80 remissinstanser, varav 22 inkom med svar. I det förslag som nu
föreligger har remissinstansernas svar beaktats. I framtagandet av programmet
har följande fem fokusområden identifierats:
-

Kulturlivets scener och mötesplatser

-

Kulturen och det livslånga lärandet

-

Linköpings kreativa aktörer

-

Mångfald av möjligheter

-

Kultur för sin samtid och framtid

Kultur är en angelägenhet för alla som bor och verkar i Linköpings kommun.
Syftet med detta program är därför att presentera en tydlig kulturpolitisk
inriktning som blir vägledande och styrande för alla kommunala verksamheter.
Ekonomiska konsekvenser
Berörda nämnder enligt förslag till Kulturpolitiskt program har ansvaret att
budgetera medel för att implementera programmet inom respektive
ansvarsområde.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2019-2022 anger bland annat följande:
-

Trygg och attraktiv kommun

-

Attraktiv kommun

-

Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
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Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019-2022 anger bland annat följande:
-

En medskapande kultur- och fritidsverksamhet

-

Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål

-

Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid

-

Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

-

Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

-

Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla

Jämställdhet
Programmet är framtaget med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna, som
anges i diskrimineringslagen (2008:567). Jämställdhetsperspektiv beaktas
vidare i ett kompletterande handlingsprogram, som tas fram för varje
mandatperiod programmet är gällande.
Samråd
Innehållet har arbetats fram av de olika referensgrupperna med representation
från förvaltningsledningen, övriga förvaltningar, föreningsliv,
kulturinstitutioner samt kultur- och fritidsnämnden. Information och
rapportering har skett till kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens
planeringsutskott.
Uppföljning och utvärdering
Arbetet med programmet ska kontinuerligt följas upp och rapporteras.
Revidering av programmet sker vid behov. Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen, övriga
nämnder, föreningsliv och andra organisationer och aktörer. Uppföljning ska
ske två gånger per år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidskontoret

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

