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Kultur- och fritidsförvaltningen

Överenskommelse om uppdragsstöd till Byggnadsföreningen
Hemmet Bestorp
1. Bakgrund
Överenskommelsen syftar till att skapa en kontinuitet avseende verksamheten
Eklunda Bio.
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 definieras i kultur- och
fritidsnämndens internbudget för 2021.
[Byggnadsföreningen Hemmet Bestorps verksamhet Eklunda bio har sedan 2014
kontinuerligt genomfört arrangemang med ett varierat kulturutbud. I föreningens
repertoar har Eklunda direktsänt opera och balett, visat biofilm inom flera olika
genres, anordnat skolbio, visat konstfilm och arrangerat teater- och
musikföreställningar samt föreläsningar. Därutöver används föreningens
tillgänglighetsanpassade lokal som en lokal mötesplats med informationsmöten,
barndans, gymnastik etc.
Föreningen strävar efter att genomföra arrangemang med ett balanserat program i
avseende kön och ålder och att vara ett komplement till tätortens kulturliv.
Verksamheten Eklunda Bio arbetar för att filmutbudet i Linköping breddas genom att
vara en mötesplats där kvalitetsfilm kan tas del av såväl lokalt men även regionalt.
I enlighet med det kulturpolitiska programmets fokusområden kopplas föreningens
arbete, verksamhet och lokal till följande fokusområden:
 Kulturlivets scener och mötesplatser (3.1)
o Mötesplatser som möjliggör
o Kultur i hela kommunen
 Kulturen och det livslånga lärandet (3.2)
o Kultur för barn och unga – en bra start
o Kultur för vuxna och äldre – bildning genom livet
 Linköpings kreativa aktörer (3.3)
o Närodlad kultur
o Engagemang och samverkan
 Mångfald av möjligheter (3.4)
o En jämlik tillgång till ett brett kulturutbud
 Kultur för sin samtid och framtid (3.5)
o Kultur och demokrati ].
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2. Parter
Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun och Byggnadsföreningen Hemmet
Bestorp.
3. Avtalstid
Uppdraget ska genomföras under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31.
4. Uppdraget
Föreningen åtar sig att arbeta mot följande områden, mål och uppdrag:


[Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021:
o Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
o Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv.]

Specifika åtaganden i enlighet med kulturpolitiska programmet:





[Vara en inkluderande och öppen tillgänglig mötesplats på landsbygden för
olika kulturella utryck som möjliggör både upplevelser och utövande (3.1,3.2,
3.3,3.4)
Vara en plats där det sociala sammanhanget förenar oavsett härkomst,
funktionsförutsättningar, ålder eller kön (3.1, 3.2, 3.4).
Vara en flexibel mötesplats med ett kulturellt utbud från lokala, regionala,
nationella och internationella kulturaktörer (3.2, 3.5).
Genomföra arrangemang med ett balanserat program avseende kön och
ålder med ett varierat kulturutbud. Exempel på detta är direktsänd opera och
balett, biofilm och konstfilm inom flera olika genres samt arrangera
föreläsningar, teater- och musikföreställningar(3.4, 3.5).]

5. Uppföljning


Ansvarig tjänsteperson på kultur- och fritidsförvaltningen för en kontinuerlig
dialog med föreningen samt besöker verksamheten vid behov.



Senast en månad efter årsmötet lämnar föreningen redogörelse i form av
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och
årsmötesprotokoll till kultur- och fritidsförvaltningen.

6. Ersättning
 För föreningens åtaganden utgår ett bidrag på 200 000 kronor.
 Utbetalning sker efter undertecknande av detta dokument.
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7. Ansvar
Föreningen är huvudman för verksamheten. Personal och ledare ska ha relevant
kompetens för sin uppgift. Föreningen ska teckna de ansvars- och övriga försäkringar
som verksamheten kräver. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med för
verksamhetsområdet gällande lagstiftning. Verksamheten ska karakteriseras av
samma kännetecken som gäller kommunens egen verksamhet, vilket bl.a. innebär att
enskilda individer ska garanteras ett respektfullt bemötande och trygghet.
8. Särskilda bestämmelser
Skulle någon av parterna väsentligt åsidosätta åtagandena enligt denna
överenskommelse eller i övrigt visa oaktsamhet i verksamheten och efter påpekanden
inte vidta omedelbar rättelse, äger den andra parten rätt att säga upp
överenskommelsen med omedelbar verkan.
Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar varav parterna tagit del av var
sitt.
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