1 (5)

Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

2019-03-15

Dnr KOF 2019-20

Kultur- och fritidsnämnden

Val av representanter till råd, kommittéer och
fokusgrupper
Förslag till beslut
1. utse två (2) ledamöter som internkontrollrepresentanter,
2. utse två (2) ledamöter till kommittén för Tage Danielssons pris,
3. utse två (2) ledamöter till konstkommittén,
4. utse två (2) ledamöter, ordföranden och två ersättare till
kulturstipendiekommittén,
5. utse en (1) ledamot (L) och en (1) ersättare (S) till rådet för funktionshinder
och delaktighet (RFD),
6. utse presidiet till representanter i Idrottsrådet,
7. utse en (1) representant samt en (1) ersättare till referensgrupp Fristad
Linköping.
8. utse en (1) ledamot och en (1) ersättare till kommunala pensionärsrådet,
9. utse representanter till fokusgrupp Idrott
10. utse representanter till fokusgrupp Ungdom
11. utse representanter till fokusgrupp Mötesplatser
12. utse representanter till fokusgrupp Bibliotek och Folkbildning
Ärende
Vid varje ny mandatperiod ska nämnden utse en eller flera ledamöter att
representera nämnden i råd, kommittéer eller andra sammanslutningar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kultur- och fritidskontoret presenterar nedan en förteckning över gällande råd,
kommittéer, fokusgrupper med mera för nämnden att välja representanter till.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Val av representanter till råd, kommittéer och fokusgrupper
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Internkontroll
Nämnden ska utse två (2) ledamöter som internkontrollrepresentanter
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämnderna ska upprätthålla en tillfredsställande
internkontroll det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande mål uppnås:
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

-

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

-

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige
och nämnderna fastställda målen uppfylls. Internkontroll är en del av ekonomioch verksamhetsstyrningen och syftar till att påverka organisationens beslut
och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk
ställning.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska spegla arbetet i förhållande till Kulturoch fritidsnämndens mål, kommunövergripande mål och strategiska
utvecklingsuppdrag. Nämndens ansvar att upprätthålla en tillfredställande
internkontroll utgör en del av nämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete
där kontrollpunkterna ska fokusera på nämndens uppdrag och målarbete.
Kommittén för Tage Danielssons pris
Nämnden ska utse två (2) ledamöter till kommittén för Tage Danielssons pris
Priset skall utdelas till en förtjänst humanist i Tage Danielssons mening och
anda och får ej delas. Beslut om pristagare, motivering till priset samt formerna
för utdelandet av priset ska fattas av en kommitté med fem ledamöter, av vilka
två utses av kultur- och fritidsnämnden och två av styrelsen vid universitetet i
Linköping, samt en ledamot från Westman-Wernerska fondens styrelse.
Ledamöterna bör ha visat engagemang och kunskap i frågor som rör humanism
och humaniora.
Ledamöterna i kommittén utses för en tid av tre år räknat fr o m den 1 januari
näst efter det då allmänna val till kommunfullmäktige och kulturnämnd ägt
rum.
Kommittén utser inom sig ordförande, medan kultur- och fritidsnämnden utser
sekreterare. Ledamöterna äger rätt till arvoden enligt vad som gäller för
kommunens förtroendevalda och kultur- och fritidsnämnden svarar för dessa
kostnader.
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Konstkommittén
Nämnden ska utse två (2) ledamöter till konstkommittén
Kommittén förbereder, samråder och diskuterar generella konstfrågor och
problemställningar som avser t ex planerade offentliga gestaltningar,
skisstävlingar etc. På delegation beslutas om kommunens konstinköp.
Inköpen görs genom delegation av konsthallschef tillsammans med nämndens
konstkommitté.
Kulturstipendiekommittén
Nämnden ska utse två (2) ledamöter, ordföranden och två ersättare till
kulturstipendiekommittén,
Kulturstipendiekommittén utser årligen kommunens honnörs- och
kulturstipendiater. Honnörsstipendium är kommunens erkänsla till personer
som utfört en mångårig kulturverksamhet i Linköping. Kulturstipendium kan
tilldelas den som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst,
musik, teater, journalistik eller folkbildning.
Referensgrupp Fristad Linköping
Nämnden ska utse en (1) representant samt en (1) ersättare till referensgrupp
för Linköping som författarfristad.
Fokusgrupper
Nämnden ska utse representanter för respektive fokusgrupp Idrott, Ungdom,
Mötesplatser och Bibliotek och folkbildning. En utsedd representant från
Allians Linköping utses som sammankallande.
Syftet med fokusgrupperna är att ledamöterna och ersättarna ska få en djupare
inblick i nämndens verksamhet, lära sig om och utveckla nämndens arbete i
dialog med ansvarig chef för respektive verksamhet. Grupperna ska utgå från
av nämnden antagna och relevanta strategier, program och mål, samt eventuella
budgetuppdrag. Återkoppling sker regelbundet vid nämndsammanträdena och
grupperna ansvarar själva för att minst årligen utvärdera sitt arbete och har
inget beslutsmandat.
Idrottsråd
Leds av ansvarigt kommunalråd och på idrottsrådet deltar också kultur - och
fritidsnämndens presidium samt kultur - och fritidsdirektör
Idrottsrådet träffas 2 gånger per år (en gång på våren och en gång på hösten).
Övriga deltagare är idrottsutvecklingschef, sakkunniga kultur- och
fritidskontoret, Linköpings idrottsförbund samt Östergötlands idrottsförbund.
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Idrottsråden ska endast fokusera på idrottspolitiska frågor och frågorna ska
vara av mer strategisk karaktär exempelvis idrottsforskning, strategiska
anläggningsfrågor och utvecklingsfrågor. Frågor som har eller ska behandlas
politiskt diskuteras i detta forum.
Varje idrottsråd ska ha ett övergripande tema samt vara kopplat till
kommunens idrottspolitiska program Aktiv hela livet.
Idrottsråden för 2019 planeras att vara i april och november.
Rådet för funktionshinder och delaktighet (RFD)
Nämnden ska utse en (1) ledamot och en (1) ersättare till Rådet för
funktionshinder och delaktighet.
Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktighet (RFD), har till
uppgift att ge råd till kommunens nämnder i frågor som rör personer med
nedsatt funktionsförmåga. Ärenden som rör enskild person behandlas dock inte
i RFD.
Mer info, https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-ochdemokrati/namnder/social--och-omsorgsnamnden/rad-for-funktionshinder-ochdelaktighet/
Linköpings kommunala pensionärsråd (KPR)
Nämnden ska utse en (1) ledamot och en (1) ersättare till kommunala
pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett samarbetsorgan mellan de pensionärsorganisationer i
Linköping, som är rikstäckande och fristående från intresse-, yrkes- eller
företagstillhörighet, samt kommunen.
Pensionärsrådet är ett referensorgan till äldrenämnden med uppgift att vara
rådgivande i pensionärsfrågor. Ärenden, som rör enskild person, behandlas inte i
pensionärsrådet.

Mer info, https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-ochdemokrati/namnder/aldrenamnden/pensionarsradet/
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information är inte påkallad.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Berörda råd, kommittéer

