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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2021-05-04

Dnr KOF 2021-107

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsstöd Ljungsbro Folkets-Parkförening u p a
2021
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ljungsbro Folkets-Parkförening u p a beviljas 185 000 kronor i
uppdragsstöd avseende Ljungsbro Folketspark.
Ärende
Under våren har dialog genomförts mellan Ljungsbro Folkets-Parkförening u p
a och Kultur- och fritidsförvaltningen gällande Ljungsbro Folketspark i syfte
att skapa en kontinuitet avseende den verksamhet föreningen idag
tillhandahåller.
Ljungsbro Folketspark arrangerar arrangemang med lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt kulturutbud till kommuninvånare på landsbygden inom
kulturområdena dans, teater och musik med tyngdpunkt på dans.
Syftet med uppdragsstödet är att använda resurser och spetskompetens som
finns hos lokala aktörer för att bredda och fördjupa det utåtriktade kultur- och
fritidsutbudet i Linköpings kommun, i enlighet med de mål som definierats i
kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2021.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

I enlighet med det kulturpolitiska programmet kopplas föreningens arbete,
verksamhet och lokal till de fem fokusområdena:
• genom att vara en mötesplats för kultur ute på landsbygden (3.1)
• erbjuda upplevelser och utövande inom kultur till alla åldrar (3.2)
• verka för att skapa förutsättningar för lokala kulturaktörer (3.3)
• genom lokalt, regionalt, nationellt och internationellt utbud erbjuda en
mångfald av kulturyttringar (3.4)
• genom att verka på landsbygden stärka kulturens roll idag och i framtiden
(3.5)
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att föreningen tilldelas 185 000 kr i
uppdragsstöd för sin verksamhet Ljungsbro Folketspark.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Uppdragsstöd Ljungsbro Folkets-Parkförening u p a 2021, 2021-05-04
Bilaga, Överenskommelse om uppdragsstöd till Ljungsbro Folkets-Parkförening u p a
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Bakgrund
Under våren har dialog genomförts mellan Ljungsbro Folkets-Parkförening u p
a och Kultur- och fritidsförvaltningen gällande Ljungsbro Folketspark och dess
verksamhetsutbud. Ljungsbro folkets parks verksamhet har sedan 1929
kontinuerligt genomfört arrangemang med ett varierat kulturutbud med allmän
dans som huvudsaklig inriktning. I föreningens repertoar har folkparken
anordnat dansfestivaler, danskvällar, anordnat musikunderhållning och
dragspelsträffar och arrangerat teater- och musikföreställningar samt
föreläsningar. Därutöver används föreningens tillgänglighetsanpassade lokaler
och park som en lokal mötesplats för föreningar inom idrott, fritid och
kulturområdet (dans, musik, curling, gymnastik med mera) och kulturskola
samt nyttjas för informationsmöten, sommarcafé, loppis, veteranbilsträffar,
midsommarfirande, samkvällar, tipspromenader, julmarknader, privata
tillställningar etc. Föreningen strävar efter att genomföra arrangemang med ett
balanserat program i avseende kön och ålder och att vara ett komplement till
tätortens kulturliv. Vidare strävar föreningen efter att fler målgrupper och
kulturformer ska hitta till och nyttja verksamhetens lokaler, park och utbud.
Exempel på detta är att föreningen under pandemins nedstängning undersöker
utvecklingsmöjligheterna till att ta emot barnteater, konstutställningar med
mera under sommarhalvåret. Verksamheten Ljungsbro folkets park arbetar för
att dansutbudet i Linköping breddas genom att vara en mötesplats med ett
levande kulturarv där dans kan utövas såväl lokalt men även regionalt året runt.
Bedömningen är gjord utifrån kultur- och fritidsnämndens bidragsregler, varpå
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att föreningen tilldelas 185 000 kr i
uppdragsstöd för sin verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom kultur- och fritidsnämndens medel avsatta för
Uppdragsstöd 2021.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Föreningen eftersträvar ett balanserat program avseende kön och ålder med ett
varierat kulturutbud.
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Uppföljning och utvärdering
Ansvarig tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen för en kontinuerlig
dialog med föreningen samt besöker verksamheten vid behov.
Senast en månad efter årsmötet ska föreningen lämna en redogörelse i form av
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och
årsmötesprotokoll till kultur- och fritidsförvaltningen.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförts 2021-05-04.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Ljungsbro Folkets-Parkförening upa

