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Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av bidragsregler och införandet av en ny
stödform
Förslag till beslut
1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner den nya stödformen uppdragsstöd.
2 Bidragsformen läggs till i bidragsreglerna enligt kontorets förslag.
Ärende
Kultur- och fritidskontoret har genomfört en översyn av kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag. Översynen och dess förslag presenteras i
rapporten ”Nuläge, Nyläge och Idé”. Rapporten distribuerades till kultur- och
fritidsnämndens ledamöter inför sammanträdet 2017-12-14 då ledamöterna
även fick ta del av en muntlig sammanfattning av översynen.
Översynen beskriver nuläget och dagens utbud av bidrag, tecknar ett önskvärt
läge och lämnar förändringsförslag som är tänkta att på ett bättre sätt möta upp
samhällsutvecklingen och framtiden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade (KoF 2017-12-14, § 167) att ge kulturoch fritidskontoret i uppdrag att under 2018 återkomma med förslag som
stegvis ändrar bidragen i enlighet med översynens inriktning.
Mot bakgrund av detta beslut, och de förändringsförslag som presenteras i
översynen, föreslår Kultur- och fritidskontoret ett tillägg i nuvarande
bidragsregler avseende kulturverksamhet i Linköpings kommun och införande
av en ny stödform, uppdragsstöd.
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Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret har genomfört en översyn av kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag. Översynen och dess förslag presenteras i
rapporten ”Nuläge, Nyläge och Idé”.
Översynen framhåller behovet av en ny stödform som uppstår i de fall kulturoch fritidsnämnden möter kulturaktörer som bedriver verksamhet som
kompletterar eller utökar den kulturverksamhet som bedrivs i kommunal regi
och som enligt kultur- och fritidsnämndens bedömning är angelägen och till
nytta för kommuninvånarna.
Kultur- och fritidskontoret bedömer utifrån översynen att det finns utrymme för
ytterligare ett stöd som möjliggör ytterligare utveckling och samarbete med
kommunens kulturaktörer, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens mål och
de ambitioner som formuleras i det kulturpolitiska programmet. Bidraget
föreslås att initieras av kultur- och fritidsnämnden och kommer därför, till
skillnad från övriga bidrag, inte att vara sökbart.
Kultur- och fritidskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att nämnden
inför en ny stödform, uppdragsstöd, och att bidragsformen läggs till i
bidragsreglerna enligt förslag.
Kommunala mål
Nämndens viktigaste mål för 2018 med plan för 2019-2021 är följande:


En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv
ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.



En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska
bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt
och meningsfullt liv.



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

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Karin Olanders
Beslutet skickas till
-
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