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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling Parborg, Elisabeth Asp

2021-09-07

Dnr KOF 2021-58

Kultur- och fritidsnämnden

Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska
program: I samtiden, för framtiden – beslut om remiss
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Remissförslaget avseende handlingsplanen för Linköpings kommuns
kulturpolitiska program godkänns.
2. Remissförslaget skickas till angivna instanser enligt tjänsteskrivelsen
bilaga.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden
med förslag på handlingsplan för Linköpings kommuns Kulturpolitiska
program februari 2022.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 (2019-04-23, § 162) att fastställa
Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Det kulturpolitiska programmet
är ett kommunövergripande styrdokument och omfattar samtliga nämnder,
förvaltningar och bolag utifrån respektive uppdrag och ansvarsområden.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan till
det kulturpolitiska programmet. Handlingsplanen är ett led i
implementeringsarbetet med det kulturpolitiska programmet. I handlingsplanen
finns åtgärdsområden tillhörande fem övergripande fokusområden som
återfinns i det kulturpolitiska programmet. Till respektive åtgärdsområde finns
det tillhörande insatser/aktiviteter. I handlingsplanen återfinns även ansvarig
nämnd eller bolag för genomförandet av insatserna, samverkansparters, samt
tidplan för när insatserna ska vara genomförda.
Under våren 2021 har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med framtagande
av ett remissförslag avseende handlingsplanen. Framtagandet av
remissförslaget har skett i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, där
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstepersoner har haft dialogsamtal med
representanter från förvaltningarna och bolagen. Vidare har kultur- och
fritidsnämndens presidium deltagit i beredningsarbetet med framtagandet av
remissförslaget. Då handlingsplanen ska omfatta hela kommunkoncernen
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behöver handlingsplanen skickas ut som remiss till berörda nämnder och bolag
innan den antas i kultur- och fritidsnämnden. Det framtagna remissförslaget
avseende handlingsplan för det kulturpolitiska programmet återfinns som
bilaga till tjänsteskrivelsen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna framtaget remissförslag
avseende handlingsplan för det kulturpolitiska programmet.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan kulturpolitiska programmet I samtiden, för framtiden 202109-17
Bilaga 1 – Remissförslag Handlingsplan för kulturpolitiskt program
Bilaga 2 – Remissinstanser
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 (2019-04-23, § 162) att fastställa
det kulturpolitiska programmet som beskriver hur kommunen skapar
förutsättningar för att så många som möjligt av kommunens medborgare ska få
möjlighet att utöva eget kulturellt skapande och ta del av kulturlivet, utan
begränsande faktorer, genom hela livet. Programmet bygger på fem
övergripande fokusområden:


Kulturlivets scener och mötesplatser



Kulturen och det livslånga lärandet



Linköpings kreativa aktörer



Mångfald av möjligheter



Kultur för sin samtid och framtid

Det kulturpolitiska programmet är ett kommunövergripande styrdokument där
samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar utifrån respektive
uppdrag och ansvarsområden.
Handlingsplanen är ett led i implementeringsarbetet med det kulturpolitiska
programmet. I handlingsplanen finns 28 åtgärdsområden tillhörande de fem
övergripande fokusområdena (se ovan). Till varje åtgärdsområde finns det
tillhörande aktiviteter/insatser. I handlingsplanen återfinns även ansvarig
nämnd/förvaltning samt bolag för genomförandet av insatserna,
samverkansparters, samt tidplan för när insatserna ska vara genomförda.
Förslag på handlingsplan för Linköpings kommuns Kulturpolitiska program
beräknas presenteras för beslut till Kultur- och fritidsnämnden i februari 2022.
Den preliminära tidsplanen utgår från att remissarbetet pågår hösten 2021 med
ett utskick till berörda nämnder/bolag under oktober till november samt att
yttranden lämnas in till i början av december så att synpunkter kan inarbetas
inför nämnden i februari.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna och insatserna ska inarbetas i respektive nämnds internbudget och
respektive förvaltnings verksamhetsplan.
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

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019-2022 anger bland annat följande:


En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
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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
Förslaget till handlingsplan är framtagen med utgångspunkt i
diskrimineringsgrunderna, som anges i diskrimineringslagen (2008:567).
Jämställdhetsperspektivet beaktas vidare i det ett kompletterande
handlingsprogram, som tas fram för varje mandatperiod programmet är
gällande.
Alla ska ha rätt att vara delaktiga där kön inte ska utgöra någon begränsning.
En jämställd och inkluderande verksamhet, utan begränsande normer,
attraherar i större utsträckning människor att vilja vara delaktiga. Flera av
handlingsplanens åtgärder och aktiviteter har också ett jämställdhetsfokus.
Samråd
Samråd har skett med samtliga involverade förvaltningar, kommunala bolag
och externa aktörer som finns representerade i handlingsplanen, vilka ställer
sig bakom handlingsplanen.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ska ske i
samband med årsredovisning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomförs vid Kultur- och fritidsförvaltningen
2021-09-07.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden
Visit Linköping o Co
Stångåstaden AB
Lejonfastigheter AB
Sanktkors Fastighets AB
Region Östergötland

