Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 1
Nämndens samtliga mål med indikatorer
Nämndens viktigaste mål
för verksamheten
En attraktiv kommun: Ett rikt och
synligt kultur- idrotts- och
fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.

Indikatorer för
Målvärden
måluppfyllelse
Linköpingsbor
Ska öka
som anser att
kommunens kultur,
idrotts- och
fritidsutbud bidrar
till Linköpings
identitet som
attraktiv kommun
enligt kultur- och
fritidsvaneundersö
kningen.
Ökad
samverkan
Beskrivning av
aktiviteter i
samverkan
föreningsliv och
Ska öka eller
kommunen.
kvarstå för
Linköpingsbornas minst sex
betyg för vilka
storheter.
möjligheter som
finns gällande
aktiviteter på
fritiden enligt
SCB:s
medborgarundersö Ska öka
kning 2018

Aktiviteter för måluppfyllelse
Arbete i enlighet med det
kulturpolitiska
handlingsprogrammet utifrån en
attraktiv kommun.
Arbete i enlighet med det
idrottspolitiska programmet utifrån
en attraktiv kommun.
Erbjuda ett brett och varierat utbud
av kultur-, idrotts- och
fritidsaktiviteter utifrån en attraktiv
kommun.
Uppföljningsarbete utifrån kulturoch fritidsvaneundersökningen.
Utökad samverkan med
föreningsliv och den ideella
sektorn.
Stödja större idrottsevent.
Marknadsföringsinsatser.

Antal sökträffar i
media/år där
Linköping nämns i
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Majoritetens övergripande mål
som nämndens mål kopplas till
Mål 8. En kreativ kommun.
Mål 10. En kommun som är en
stark röst regionalt, nationellt och
internationellt.

Måluppfyllelse

sammanhang kring
kultur, idrott och
fritid.
En hälsosam kommun: Linköpings Linköpingsbor
Ska öka
kultur- idrotts och fritidsutbud ska som anser att
bidra till att alla linköpingsbor har kommunens
förutsättningar att leva ett
kultur-, idrotts- och
hälsosamt och meningsfullt liv.
fritidsutbudet
bidrar till
förutsättningar att
leva ett hälsosamt
och meningsfullt
liv enligt kulturoch
fritidsvaneundersö
kningen.
Ökat eller
oförändrat
Beskrivning av
utbud
utbud och
tillgänglighet i
form av
idrottshallar,
bibliotek, film och
andra
kulturyttringar

Arbete i enlighet med det
kulturpolitiska
handlingsprogrammet utifrån ett
hälsosamt och meningsfullt liv.

Mål 8. En kreativ kommun.

Arbete i enlighet med det
idrottspolitiska programmet utifrån
ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Erbjuda ett brett och varierat utbud
av kultur-, idrotts- och
fritidsaktiviteter utifrån ett
hälsosamt och meningsfullt liv.
Uppföljningsarbete utifrån kulturoch fritidsvaneundersökningen.
Byggnation av arenor, planer och
hallar.
Fortsatt god standard i hallar samt
god service till föreningar.
Samarbete inom
folkhälsostrategiskt arbete.
Utökat samarbete med universitet
och föreningar.

En kreativ kommun: Alla ska
kunna ta del av ett kreativt och
utmanande kultur- idrotts- och
fritidsliv med möjlighet till eget
skapande.

Linköpingsbor
Ska öka
som anser sig
kunna ta del av ett
kreativt och
utmanande kultur-,
idrotts- och
fritidsliv med
möjlighet till eget
skapande enligt
kultur- och

Arbete med ökad delaktighet inom Mål 7. En sammanhållen
kultur-, idrotts- och fritidsområdet. kommun med framtidstro och
delaktighet.
Produktionsbidrag och
arrangörsstöd som uppmuntrar till
Mål 8. En kreativ kommun.
kreativa och utmanande
produktioner och arrangemang.
Inköp och produktion av kreativt
och utmanande konst.

fritidsvaneundersö
kningen.

Nämndens övriga mål
för verksamheten
Allmän kultur för barn
Barn ska erbjudas ett varierat
kulturutbud av hög kvalitet med
möjlighet till eget skapande.

Indikatorer för
måluppfyllelse
Antal
skolbiobesök/år
inkl deltagande
skolor.
Beskrivning av
programutbud
riktat mot skolan.

Målvärden

Majoritetens övergripande mål
som nämndens mål kopplas till

Ska öka

Utökad dialog med lärare och
pedagoger gällande utbud och
kvalitet.

Mål 7. En sammanhållen
kommun med framtidstro och
delaktighet.

Ökat eller
oförändrat
utbud

Information och dialog med
förskolor och skolor.

Mål 8. En kreativ kommun.

Antal aktiviteter
Ska öka eller
kulturarrangemang kvarstå
för barn/år.
Mötesplatser för unga
Attraktiva och tillgängliga
mötesplatser och aktiviteter ska
erbjudas ungdomar och unga
vuxna

Erbjuda kreativa och utmanande
aktiviteter.
Erbjuda aktiviteter för eget
skapande.
Aktiviteter för måluppfyllelse

Utvärdering av deltagande
förskolor och skolor.
Fortsatt samarbete inom
förvaltningens barnverksamhet

Beskrivning av
aktiviteter.

Ökat eller
Genomföra ett varierande utbud av
oförändrat antal fritidsverksamhet för barn och
aktiviteter med unga.
god kvalitet
Arbeta med att tillgängliggöra
fysiska mötesplatser.
Antal besökare vid Ska öka eller
arrangemang för
kvarstå
Arbeta med social tillgänglighet
unga/år,
mellan vuxna ungdomar samt unga
vuxna, samt inom gruppen
Beskrivning av
Ska öka eller
fysisk
kvarstå
ungdomar och unga vuxna.
tillgänglighet.
Ska öka eller
Verka för en jämställda
Beskrivning av
kvarstå
mötesplatser och aktiviteter.
social
tillgänglighet.
Antal besökare
mötesplatser inom
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Mål 7. En sammanhållen
kommun med framtidstro och
delaktighet.
Mål 8. En kreativ kommun.

Måluppfyllelse

nämndens
ansvarsområde,
Könsuppdelad
besöksstatistik
avseende
mötesplatser och
aktiviteter för
unga.
Unga ska vara delaktiga i
planeringen av
ungdomsarrangemang och
utveckling av ungas mötesplatser.

Kulturskolan
Kulturskolan ska erbjuda en
mångfald av olika uttrycksformer

Museum
Friluftsmuseet Gamla Linköping
ska bidra till att sprida kunskap om
Linköpings historia och upplevas
som ett betydelsefullt och attraktivt
besöksmål.

Uppnå
könsfördelning
enligt 60/40regeln

Andel
Ska öka eller
arrangemang där
kvarstå
unga är delaktiga i
planeringsarbete/år
.
Ska öka eller
Beskrivning av på kvarstå
vilket sätt unga är
delaktiga i
utvecklingen av
ungas
mötesplatser.

Genomföra arrangemang och
aktiviteter i samarbete med barn
och unga.

Mål 7. En sammanhållen
kommun med framtidstro och
delaktighet.

Genomföra arrangemang med
särskildinriktning på flickor i
samarbete med barn och unga.

Mål 8. En kreativ kommun.

Beskrivningar av
de konstformer
som erbjuds.

Utvärdera efterfrågan och utbud av Mål 8. En kreativ kommun.
konstformer som erbjuds.

Utbudet av
konstformer
ska öka eller
kvarstå

Antal elever inom
olika
uttrycksformer,
fördelat på pojkar
och flickor.

Uppnå
könsfördelning
enligt 60/40regeln

Antal besök
stadskvarteren.

Ska öka eller
kvarstå

Antal grupper,
Ska öka eller
varav antal skolkvarstå.
och
förskolegrupper/år.

Riktade insatser till barn och unga
i stadsutvecklingsområden.
Verka för att uppnå en jämn
könsfördelning mellan elever inom
uttrycksformerna.
Utveckla djurhållning.
Samverkan med andra aktörer när
det gäller utställningar, program
och pedagogik.

Mål 8. En kreativ kommun.

Antal sökträffar i
media/år.

Ska öka eller
kvarstå

Antal aktiviteter
för barn respektive Ska öka eller
kvarstå
vuxna/år.
Beskrivning av
Linköpings
kommuns insatser
för att sprida
kunskap om
Linköpings
historia.

Genomföra informationsinsatser
för att sprida kunskap om
Linköpings historia.
Marknadsförinsatser.

Ska öka eller
kvarstå

Idrotts- och fritidsanläggningar
Idrotts- och fritidsanläggningar ska Öppettider.
Ska öka eller
ha hög tillgänglighet för motion
kvarstå
och evenemang.
Bokningsbar tid/år. God
tillgänglighet

Anläggningarna ska hållas i drift
och tillgängliga att användas i
minst lika stor omfattning och
mängd timmar som 2015

Mål 8. En kreativ kommun
Underhålla simanläggningarna.

Antal besökare till Effektivt
idrotts- och
utnyttjande
fritidsanläggningar
.
Ska öka eller
Antal besökare till kvarstå
tempererade bad.

Marknadsföra simanläggningarna.
Arbeta förebyggande samt i så hög
grad som möjligt verka för att
tillgängliggöra anläggningar för
personer med
funktionsnedsättning.

Ska öka
Beskrivning av
fysiska
tillgänglighet på
anläggningar som
kultur- och
fritidsnämnden har
rådighet över.

Mål 4. En kommun där alla kan
leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv.

Verka för att flertalet anläggningar
är fysiskt nåbara med bil, cykel
och kollektivtrafik.
Arbeta för könsneutrala toaletter,
möjlighet till enskild avklädning
och duschmöjligheter i
traditionella omklädningsrum samt
arbeta med värdegrund.

Föreningsstöd
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Föreningsstödet ska bidra till ett
aktivt och tillgängligt föreningsliv

Antal
bidragsberättigade
medlemmar. 7-20
år fördelat på
flickor och pojkar.

Ska öka eller
kvarstå samt
uppnå
könsfördelning
enligt 60/40regeln

Antal
deltagartillfällen
för åldern 7-20 år
fördelat på flickor
och pojkar.

Ska öka eller
kvarstå

Bidragsfördelning
pojkdominerad
respektive
flickdominerad
verksamhet,
uppdelad i typ av
förening.
Bidragsfördelning
mellan olika typer
av idrotter.
Allmänkultur
Alla vuxna som bor och vistas i
Beskrivning av
Linköping ska erbjudas ett varierat arrangemang via
kulturutbud av hög kvalitet med
kulturavtalet.
möjlighet till eget skapande.
Antal
kulturarrangemang
för vuxna/år.

Uppnå
könsfördelning
enligt 60/40regeln

Uppnå
könsfördelning
enligt 60/40regeln

Följa upp och granska att
föreningsbidraget utbetalas enligt
gällande regelverk.
Utvärdera fördelning av bidrag till
medlemmar och för fortsatt
utvecklingsarbete med
föreningsbidrag för att bibehålla
eller öka antal medlemmar,
aktiviteter och jämställdhet enligt
60/40-regeln.

Mål 4. En kommun där alla kan
leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv.
Mål 8. En kreativ kommun

Samarbeta med föreningar
gällande värdegrundsfrågor och
ökad jämställdhet.
Samarbete med den ideella sektorn
för att bibehålla eller öka
deltagandet i föreningslivet – avser
såväl antal medlemmar som antal
deltagartillfällen.

Variation och
Utvärdering av kulturavtalet med
kvalitet ska öka Arenabolaget.
eller bibehållas. Utökad dialog med Arenabolaget
kring arrangemang inom ramen för
God tillgång
kulturavtalet.
Översyn av stöd till arrangörer.

Inriktning på
Ökad variation Arbeta med kvalitetsgranskning av
kulturarrangemang av kulturutbud. arrangemang.
för vuxna/år.
Riktade arrangemangsstöd för ett
varierat kulturutbud.
Antal besökare/år. Ska öka eller
hålla hög nivå.
Visning av icke-kommersiell film.

Mål 4. En kommun där alla kan
leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv.
Mål 8. En kreativ kommun

Beskrivning av
kultur- och
fritidsnämnden
insatser för att
bidra till en hög
kvalitet på
kulturutbudet.

Insatser med
Information och marknadsföring
hög kvalitet ska för ökat eller bibehållet
öka eller
besöksantal.
kvarstå.
Erbjuda ett varierat dansutbud med
hög kvalitet.
Regelbundna föreningsträffar.

Konst
Passagen Linköpings konsthall ska
bidra till utmanande och
inspirerande möten med
samtidskonsten.

Inriktning på
utställningar och
program under
året.

Ha en god
variation av
utställningar
med god
kvalitet

Genomföra utställningar på
Passagen, Passagen LAB, Galleri
Vända Sida och Skäggetorps
bibliotek med ett varierat
konstutbud.

Antal besökare/år.

Ska öka

Antal
konstutställningar/
år.

Mellan 4-7
utställningar
per år.

Verka för utställningar med
samtidskonst ur ett regionalt,
nationellt och internationellt
perspektiv.

Nöjdhet eller
Besökares
motsvarande
upplevelser (mäts ska öka
via årliga enkäter).
Uppnå
Utställares
könsfördelning
könsfördelning i
enligt 60/40procent.
regeln.
Passagen ska vara en arena för eget Beskrivning av
Gott utbud av
skapande.
aktiviteter för barn. aktiviteter

Mål 8. En kreativ kommun.

Tillhandahålla skriftlig och
muntlig information till besökare
av utställningar.
Genomföra visningar,
föreläsningar och seminarier.
Utvecklingsarbete utifrån
besöksenkäten
Aktiviteter under ordinarie skoltid
för barn och ungdomar i förskola
och skola i Ateljé Passagen och
Medieverkstan.

Mål 4. En kommun där alla kan
leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv.
Mål 8. En kreativ kommun

Aktiviteter i Ateljé Passagen och
Medieverkstan för barn och
ungdomar efter skoltid och på lov.
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Samarbete mellan Biblioteket och
Passagens skaparverksamhet i
lokaler utanför konsthallen.
Bibliotek
Linköpings stadsbibliotek med
tillhörande närbibliotek och
bokbuss ska vara en attraktiv och
inkluderande mötesplats och
bildningsarena

Antal besök/år,
varav digitala
besök.

Ska öka

Antal utlån per
invånare/år, varav
digitala utlån.

Ska öka

Antal aktiviteter/år Ska öka eller
på biblioteket,
kvarstå
varav barn
respektive vuxna.
Beskrivning av
aktiviteter.

God variation
med hög
kvalitet

Antal
timmar/vecka som
huvudbiblioteket
har utöver tiden
08.00-17.00.

Ska kvarstå

Arbeta utifrån de i handlingsplanen
beslutade områdena ”Digitala
rum” och ”Berättandets rum”.
Innebär bl. a utveckling av
bibliotekens fysiska rum, ökat
programutbud samt ”popup”
bibliotek
Tillhandahålla och tillgängliggöra
ett attraktivt mediebestånd med
böcker, tidningar och tidskrifter,
anpassade medier samt e-medier.

Erbjuda ett varierat utbud av
aktiviteter och program anpassade
för alla åldrar och med fokus på bl
a barn och ungas fritid. Söka
Antal
Samarbete med samarbeten inom förvaltningen
organisationer som minst 10
och över förvaltningsgränserna i
biblioteket har
organisationer kommunen för att erbjuda varierat
utbud
samarbetat med/år.
Samarbeta med organisationer och
föreningar i olika frågor gällande
program, aktiviteter och
utställningar.
Fortsätta att hålla huvudbiblioteket
öppet och tillgängligt efter kl.17.00
vardagar samt helger.

Mål 4. En kommun där alla kan
leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv.
Mål 8. En kreativ kommun

