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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
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2019-05-23

Dnr KOF 2019-126
Dnr KS 2019-437

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturplan för Östergötland 2020-2023, yttrande till
Region Östergötland
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
2. Yttrande lämnas i enlighet med Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut.
Ärende
Remissutgåvan av Kulturplan för Region Östergötland 2020-2023
överlämnades till Linköpings kommun 15 april 2019 för yttrande. Kulturplanen
ska antas av Regionfullmäktige i november 2019.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande avseende
kulturplanen, där Linköpings kommun ställer sig bakom remissutgåvan av
Region Östergötlands kulturplan med reservation för de synpunkter som
redovisas i yttrandet. Yttrandet tar bland annat upp följande:
-

Att det har varit kort beredningstid samt att det finns behov av att
förbättra beredningsprocessen,

-

att det saknas en tydlig inledning i Kulturplanen och att planen till
största del är kartläggande än framåtsyftande, samt att Kulturplanen har
ett pedagogiskt upplägg där stringensen till målen som planen förhåller
sig till behöver förtydligas,

-

att principen en armslängds avstånd bör genomsyra hela Kulturplanen,
varför principen bör återfinnas i inledande kapitel,

-

att förutsättningar för den kreativa sektorn, näringsliv samt utbildning
kan utvecklas ytterligare,

-

att det är positivt att målgrupperna äldre samt barn och unga återfinns i
Kulturplanen men att det även vore önskvärt att fler målgrupper
omnämns ytterligare i planen, och
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-

att förutsättningar för att skapa en meningsfull fritid genom kulturen har
en stor betydelse för god hälsa, samt att kommunen inom sitt främjande
uppdrag gällande hälsa är en betydelsefull aktör i samverkan med
regionen.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att förslag till yttrande godkänns.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Kulturplan för Östergötland 2020-2023, yttrande till Region Östergötland
2019-05-23
Bilaga - Yttrande
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Bakgrund
Remissutgåva av Kulturplan för Region Östergötland 2020-2023 fastställdes av
Regionutvecklingsnämnden den 3 april 2019. Remissutgåvan överlämnades till
Linköpings kommun 15 april för yttrande. Remissyttranden avseende planen
kan lämnas till regionen fram till 2 september. Därefter kommer kulturplanen
att behandlas i både Regionutvecklingsnämnden och Regionstyrelsen innan den
slutgiltigt antas av Regionfullmäktige i november 2019. Kulturplanen ligger till
grund för Kulturrådets fördelning av statliga medel till regionerna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet om yttrande bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2019 anger bland annat följande:


Trygg och attraktiv kommun



Attraktiv kommun



Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Jämställdhet
Kulturplanen syftar till att främja ett kulturliv för alla vilket framgår i deras
inkluderingsperspektiv, där ett jämställt kulturliv är ett huvudsakligt område.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att kulturplanen kommer att
gynna såväl flickor som pojkar, kvinnor som män, och att kulturplanen
understryker att kultur kan vara ett viktigt verktyg för jämställdhetsarbetet.
Samråd
Samråd har skett med Kommunledningsförvaltningen,
Utbildningsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen och
Näringslivskontoret som tillstyrker förslag till yttrande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomförs vid Kultur- och fritidsförvaltningen
2019-06-04.
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Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Region Östergötland, ange dnr RUN
2019-169
E-post:
registrator@regionostergotland.se

