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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
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Dnr SON 2021-1145

Social- och omsorgsnämnden

”I samtiden för framtiden”, yttrande över förslag till
handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska
program
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Yttrande över förslag till handlingsplan för Linköpings kommuns
kulturpolitiska program avges till kultur- och fritidsnämnden enligt socialoch omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 september, § 77 att remittera
Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program, ”I samtiden
för framtiden” till samtliga nämnder och bolag.
Handlingsplanen syftar till att konkretisera aktiviteter för att uppnå de mål som
fastställdes i det kulturpolitiska programmet antaget av kommunfullmäktige
2019.
Social- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Social- och
omsorgsnämnden föreslås avge yttrande enligt förvaltningens förslag.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – förslag till yttrande, 2021-11-01
Bilaga: Yttrandet
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde ett kulturpolitiskt program 2019. Programmet
är ett kommunövergripande styrdokument som anger mål för medborgarnas
möjligheter att ta del av kulturlivet men även utöva eget kulturellt skapande
genom hela livet. Programmet bygger på fem fokusområden:
- kulturlivets scener och mötesplatser
- kulturen och det livslånga lärandet
- Linköpings kreativa aktörer
- mångfald och möjligheter
- kultur för sin samtid och framtid
Kommunfullmäktige gav även kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
en kommunövergripande handlingsprogram.
Kultur- och fritidsnämnden godkände den 23 september i år ett remissförslag
till handlingsprogram. Förslaget är utsänt till nämnder och bolag för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden avser att anta handlingsprogrammet i februari
2022.
I remissförslaget har kultur- och fritidsnämnden angett ett antal åtgärder
kopplat till varje fokusområde samt en rad insatser/aktiviteter under varje
åtgärd. Som exempel på åtgärder man beskriver är kultur för barn och unga- en
bra start, kultur för vuxna och äldre- bildning genom livet och en jämlik
tillgång till ett brett kulturutbud.
De åtgärder och aktiviteter som direkt involverar social- och
omsorgsförvaltningen är:
Skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna ta del av kultur i
hela kommunen.
- Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen samt
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska i samband med planering av
ny- och/eller ombyggnation av stadsdelsparker, skollokaler,
idrottsanläggningar och omsorgsboenden se över möjligheten till flexibla
ytor inom- och utomhus för kulturutövande och upplevelser.
-

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genom arbetsgruppen
PLanering, Utbildning. Teknik- och samhällsbyggnad och Omsorg
(PLUTO) erbjuda en tidig samverkansyta för kulturfrågor i nya detaljplaneoch översiktsplaneprojekt. Samverkansparter: Kultur -och
fritidsförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Socialoch omsorgsförvaltningen.
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Erbjuda medborgarna ett kulturliv som består av bredd, spets och
representation
- Social- och omsorgsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen ska
genom föreningsbidrag verka för en bredd av kulturarrangemang inom flera
genres.
Verka för att så många som möjligt ska kunna ta del av och engagera
sig i kulturlivet
- Social- och omsorgsförvaltningen ska se över en samverkansfunktion med
syfte att målgruppsanpassa kulturaktiviteter. Samverkansparter: Kulturoch fritidsförvaltningen.
Ta vara på digitaliseringens möjligheter, genom att utveckla
samarbeten mellan kulturlivet och teknikområdet
- Kultur -och fritidsförvaltningen ska se över en samverkansfunktion för att
utveckla och undersöka möjligheter till digitala mötesplatser och scener.
Samverkansparter: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Socialoch omsorgsförvaltningen.
Ansvar
Handlingsplanen slår fast att alla förvaltningar, nämnder och bolag i
Linköpings kommun har ett gemensamt ansvar att skapa förutsättningar för att
kommunens medborgare ska få möjlighet att utöva och ta del av kultur genom
hela livet.
I det ansvaret ligger att samverkan och samtal kring kulturens roll mellan
kommunens förvaltningar och bolag krävs.
I handlingsplanen pekas särskilda ansvarsområden ut för respektive nämnder.
Äldrenämnden och social-och omsorgsnämnden ska skapa förutsättningar för
att kommunens äldre invånare och personer med särskilda behov ska ha
möjlighet att ta del av kultur och det livslånga lärandet.
Ekonomiska konsekvenser
Handlingsplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
nämnden.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Berör både kvinnor och män.
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Uppföljning och utvärdering
Av handlingsplanen framgår att kultur- och fritidsnämnden har det
övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering.
Varje förvaltning ansvarar var för sig för genomförande och uppföljning av de
åtgärder och aktiviteter som de enligt handlingsplanen har ett särskilt ansvar
för. Åtgärderna och aktiviteterna/insatserna ska inarbetas i respektive nämnds
internbudget och respektive förvaltnings verksamhetsplan.
Aktiviteter/insatser ska årligen rapporteras in till Kultur- och fritidsförvaltningen som sammanställer samtliga nämnders aktiviteter och redovisar
en kommunövergripande uppföljning till kultur- och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen i samband med årsredovisning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden

