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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Christin Ericsson

2017-05-24

Dnr KOF 2017-253

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan till Westman-Wernerska stiftelsen 2018
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om följande ändamål från
Westman-Wernerska stiftelsen enligt gällande prioriteringsordning:
XXX
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att genomföra ansökan till
Westman-Wernerska stiftelsen i enlighet nämndens beslutade ändamål,
samt vid behov revidera ändamålen.
3. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att underteckna ansökan till
Westman-Wernerska stiftelsen.
Ärende
Under 2018 är det utdelningstillfälle för Westman-Wernerska stiftelsen.
Ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 18 september 2017.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att nämnden ansöker om följande ändamål:
 Sagateatern – renovering av foajén och salongen till autentiska miljön för
kulturverksamhet, skapande kulturell mötesplats samt utveckling av
kulturen.
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 Skylten – utveckling av utomhus- och närmiljön, vilket även inkluderar
bevarandet av det gamla industrilandskapet. Detta ändamål inkluderar ett
kultursstråk med konstverk från Östergötlands museum till Skylten.
 Kulturarv – Linköping historia från medeltid till framtid, vilket omfattar
digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet (bilder, föremål och
konst). Ändamålet omfattar även arbete med olika digitala tekniker som
virtuell verklighet (VR), augmented reality (AR) och mixed reality (MR),
där berättelsen om Linköpings historia inklusive utställningar och
upplevelser tar nya uttryck.
 Utomhusmiljöer i anslutning till nya idrottsanläggningar – i samband
med byggnation av nya idrottsanläggningar kan även attraktiva
utomhusmiljöer utvecklas/skapas för möten, hälsa och inspiration.
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I samband med ansökan till Westman-Wernerska stiftelsen ansvarar kultur- och
fritidskontoret att det sker en dialog och eventuellt samverkan med andra
parter, såväl kommunala som icke-kommunala parter.
__________
Beslutsunderlag:
Klicka här för att ange text.
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att ansöka om medel från WestmanWernerska stiftelsen. Kommunstyrelsen har förvaltaruppdraget för stiftelsen
och en eventuell ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 18
september 2017.
Enligt stadgarna för stiftelsen ska stiftelsens disponibla avkastning användas
”till särskilda för staden gagneliga ändamål av ideell betydelse, vilkas
tillgodoseende är av varaktig nytta”. Ändamålen får inte avse stadens ”löpande
hushållsangelägenheter”, avse sådant som ska hanteras inom ramen för rådande
lagstiftning eller är av sådan art att det åligger staden att ansvara för
ändamålen. Fondmedlen får inte heller användas till ändamål som avser
diskussion och debatt kring nykterhet, politik och dylikt.
Beslut om utdelning fattas av kommunfullmäktige i Linköpings kommun efter
förslag från nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen. Nämnden består av
fem ledamöter som utses av kommunfullmäktige för en femårsperiod.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuella tillkommande driftkostnader ska hanteras inom ramen för
respektive verksamhets budgetram.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016-2017 är följande:
En attraktiv stad
Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad
Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad
Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidskontoret återkommer med återrapportering av ansökningarna,
samt meddelar utfall av ansökningarna.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har skett 2017-05-30.
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Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

