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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Ann-Sofie Löw

2018-02-06

Dnr KOF 2016-113
Dnr KS 2016-276

Kultur- och fritidsnämnden

Nytt kulturpolitiskt program – beslut om remiss
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program skickas till remissinstanser angivna
i tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Remissinstanserna ska lämna svar senast 31 maj 2018.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program skickas till remissinstanser angivna
i tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Remissinstanserna ska lämna svar senast 31 maj 2018.

Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-03, § 156, att ta fram ett nytt
kulturpolitiskt program. Låt oss prata kultur! – 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.
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen föreslås besluta att skicka ut
förslag till nytt kulturpolitiskt program på remiss.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Nytt kulturpolitiskt program – beslut om remiss
Bilaga Remiss Kulturpolitiskt program Låt oss prata kultur
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att ta fram ett nytt kulturpolitiskt
program. Framtagandet av Låt oss prata kultur! – kulturpolitiskt program för
Linköpings kommun har skett i nära dialog med kultur- och fritidsnämndens
styrgrupp, Kultur- och fritidsförvaltningens enhetschefer och kommunala
chefer för andra förvaltningar och bolag, Linköpings kulturaktörer med
representanter från institutioner, ideell sektor och kreativa näringar, samt
ungdomar och ungdomsombud. I dialogerna har följande sex fokusområden
identifierats:
-

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

Under varje mandatperiod ansvarar kultur- och fritidsnämnden för
framtagandet av konkretiserade och aktivitetsspecifika handlingsplaner med
strategiska prioriteringar utifrån respektive fokusområde. Handlingsplanerna
kommer att ha en tydlig koppling till kultur- och fritidsnämndens mål och
kommer även ta hänsyn till de strategiska prioriteringar och mål som fastställs i
Region Östergötlands treåriga kulturplan.
Styrgruppen och kultur- och fritidsnämnden har kontinuerligt fått information
om arbetet. Utkast till program har också presenterats för Kommunstyrelsens
ärendeberedning samt Planeringsutskottet.
Ekonomiska konsekvenser
Varje nämnd har ansvaret att budgetera medel för att implementera det
kulturpolitiska programmet inom respektive ansvarsområde.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2015–2018 anger bland annat följande:
En kreativ kommun
-

En kreativ kommun Ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig till
alla Linköpingsbor ska finnas i kommunens olika stadsdelar och orter och
även locka besökare. I Linköping ska det finnas en god samverkan mellan
kommun och föreningsliv. Alla barn och unga ska kunna ta del av ett rikt
och meningsfullt fritids- och kulturliv samt möjligheten att skapa själva.
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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. Information och
rapport har skett till kultur- och fritidsnämnden samt planeringsutskottet.
Uppföljning och utvärdering
Arbetet med Låt oss prata kultur! – Kulturpolitiskt program för Linköpings
kommun 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 2
gånger per år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 planeras att genomföras 2018-03-06.
Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidskontoret

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen

