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1 Inledning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 (2019-04-23, § 162) att fastställa 
Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Det kulturpolitiska programmet 
är ett kommunövergripande styrdokument och omfattar samtliga nämnder, 
förvaltningar och bolag utifrån respektive uppdrag och ansvarsområden. 

Det kulturpolitiska programmet beskriver hur Linköpings kommun skapar 
förutsättningar för att så många som möjligt av kommunens medborgare ska få 
möjlighet att utöva eget kulturellt skapande och ta del av kulturlivet, utan 
begränsande faktorer, genom hela livet.

Den här handlingsplanen är ett led i implementeringsarbetet med det 
kulturpolitiska programmet.

Framtagandet av det kulturpolitiska programmets handlingsplan har skett i nära 
dialog med kultur- och fritidsnämndens referensgrupp (kultur- och 
fritidsnämndens presidium), Kultur- och fritidsnämndens tjänstepersoner samt 
tjänstepersoner för andra förvaltningar och bolag. 

1.1 Syfte
Syftet med handlingsplanen är konkretisera aktiviteter för att nå måluppfyllelse 
utifrån det kulturpolitiska programmet I samtiden, för framtiden. 
Handlingsplanen befäster, utöver specifikation av aktiviteter/insatser, även 
ansvarig nämnd och berörda samverkansparter. 

1.2 Omfattning
Handlingsplanen riktas till hela kommunkoncernen. Handlingsplanen gäller 
tillsvidare men kommer årligen att följas upp och vid behov revideras.

1.3 Avgränsningar
I handlingsplanen har en avgränsning gjorts där endast åtgärder och aktiviteter 
som kommunens verksamheter och bolag är ansvariga för synliggörs. 
Aktiviteter som kan kopplas till åtgärderna men där kommunen inte är ansvarig 
projektägare utan endast är en samverkanspart återfinns inte i handlingsplanen.  
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2 Handlingsplan
I Linköping strävar kommunen efter att så många som möjligt av kommunens 
medborgare ska kunna ta del av kulturlivet – utan begränsande faktorer. 
Kulturen ska finnas nära till hands för alla. Linköpings kommun har sin 
utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna och eftersträvar att i största möjliga 
mån motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Att 
bredda deltagandet i och öka spridningen av kulturen är en huvuduppgift1.

Med detta som utgångpunkt inriktar sig det kulturpolitiska programmet och 
dess handlingsplan på följande fem fokusområden2:

 Kulturlivets scener och mötesplatser, där frågor kring scener och 
mötesplatser i hela kommunen är centrala, för att kunna skapa ett starkt 
kulturliv. 

 Kulturen och det livslånga lärandet, där kulturens roll för upplevelser 
och lärande, riktat till alla åldrar, lyfts fram. 

 Linköpings kreativa aktörer, där förutsättningarna för att verka som 
kulturaktör i Linköping är i fokus. 

 Mångfald av möjligheter, där utvecklingen av kulturutbudet sätts i 
relation till publik och mottagare. 

 Kultur för sin samtid och framtid, där mål för att stärka kulturens roll 
idag och i framtiden ryms.

I handlingsplanen anges insatser/aktiviteter som kopplade till respektive 
åtgärdsområde som utgår från fokusområdena ovan. Respektive insats/aktivitet 
ansvaras av en eller flera nämnder alternativt ett bolag. Även 
samverkansparters samt tidplan för när insatserna ska vara genomförda 
återfinns i handlingsplanen. 

1 Detta återfinns på sida 8 i Kulturpolitiska programmet – I samtiden, för framtiden
2 Till respektive fokusområde följer 13 inriktningar och ambitioner, vilka är utgångpunkt för de 
28 åtgärderna. Såväl fokusområden, inriktningar och ambitioner samt åtgärder är beslutade i 
det kulturpolitiska programmet.  
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2.1 Fokusområde 1: Kulturlivets scener och mötesplatser 

2.1.1 Mötesplatser som möjliggör
Åtgärd 
("Linköpings 
kommun ska" )

Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 
genomförande

Berörda kommunala bolag ska vid 
renoveringar och ombyggnationer samverka 
för att hitta flexibla och effektiva lösningar för 
mer ytor att bedriva kulturverksamhet. 

Samverkansparter: Kultur- och fritidsnämnden 
Bygg- och miljönämnden samt 
Samhällsbyggnadsnämnden

2022 - 2024

Kultur- och fritidsnämnden och Visit 
Linköping & Co AB ska i projektform arbeta 
med platsutveckling av besöksmål i 
Linköpings kommun. 

Samverkansparter: AB Kinda Kanal, 
Linköpings slott och domkyrkomuseum, 
Linköping Citysamverkan, Linköpings 
domkyrkopastorat, Östergötlands museum

2022 - 2024

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt verka 
för att engagemang från aktörer tas tillvara i 
syfte att utveckla de kulturarenor som finns.

Löpande

Lejonfastigheter AB ska arbeta fram en 
långsiktig plan för Linköping Konsert & 
Kongress för dess fastighetsfunktion och dess 
verksamheters behov.

2023

Utveckla mötes- och 
kulturarenor för olika 
kulturyttringar

Samhällsbyggnadsnämnden samt/eller 
Bygg- och miljönämnden ska beakta 
kulturens behov i framtagande av detalj- och 
översiktsplaner samt vid anläggande av parker, 
torg och gator. 

Samverkansparter: Kultur- och fritidsnämnden 

Löpande
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Kommunstyrelsen ska bidra till att 
medvetandegöra näringslivet om de kultur- 
och mötesarenor som finns och uppmuntra till 
samutnyttjande för att skapa en mer attraktiv 
stad. 

Samverkansparter: Kultur- och fritidsnämnden 

2023

Ta fram en 
anläggningsstrategi 
med fokus på 
kulturella 
mötesplatser och 
lokaler

Kultur- och fritidsnämnden ska ta fram en 
anläggningsstrategi med fokus på kulturella 
mötesplatser och lokaler som presenteras för 
kultur- och fritidsnämnden. 

Samverkansparter: 
Samhällsbyggnadsnämnden, Visit Linköping 
& Co AB, föreningslivet, professionella 
kulturaktörer

2022 - 2023

2.1.2 Det offentliga rummet
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Kultur- och fritidsnämnden ska formalisera 
en förvaltningsövergripande 
samverkansfunktion för programläggning 
inom evenemang i offentlig miljö med fokus 
på utveckling av evenemang utifrån 
planering, synergier och genomförande.

2022-2023

Kultur- och fritidsnämnden ska genom 
befintliga forum verka för att det offentliga 
rummet i högre utsträckning nyttjas. 

Samverkansparter: Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Bygg- och 
miljönämnden, Kommunstyrelsen, Tekniska 
verken i Linköping AB

2022-2024

Se till att det 
offentliga rummet i 
högre utsträckning 
används för 
kulturutövande och 
upplevelser.

Kultur- och fritidsnämnden ska se över 
förutsättningar för att skapa promenadstråk 
med fokus offentlig konst och 
kulturupplevelser som ger puls och 
därigenom blir en fritidsaktivitet.

2022-2023
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Kultur- och fritidsnämnden ska skapa 
samverkan mellan idrott och 
kulturupplevelser i Ryd motionscenter för att 
synliggöra synergieffekter för medborgarna.

2023

Kultur- och fritidsnämnden ska utreda 
förutsättningarna för fungerande infrastruktur 
avseende kulturarrangemang i det offentliga 
rummet. 

Samverkansparter: 
Samhällsbyggnadsnämnden, Bygg- och 
miljönämnden, Arbetsmarknadsnämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden och 
Bildningsnämnden, fastighetsbolag, 
markägare

2022

Samhällsbyggnadsnämnden samt/eller 
Bygg- och miljönämnden ska genom 
projektet Framtidens stadskärna undersöka 
förutsättningar för samverkansformer med 
kultursektorn i syfte att såväl lokaler som 
platser i stadskärnan ska bidra till ett mer rikt 
kulturliv.

Samverkansparter: Kultur- och 
fritidsnämnden

2022

Sankt Kors fastighets AB och 
Lejonfastigheter AB ska bevaka och 
utveckla de fysiska ytor som finns mellan 
fastigheter för att i högre utsträckning skapa 
förutsättningar för kulturutövande och 
upplevelser. 

Samverkansparter: Kultur och 
fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Bygg- och miljönämnden, 
Arbetsmarknadsnämnden, Barn- och 
ungdomsnämnden och Bildningsnämnden

Löpande
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Kultur- och fritidsnämnden ska bevaka EU-
projekt för möjlig implementering avseende 
bevarande och vård av kommunens kulturarv. 

Samverkansparter: 
Samhällsbyggnadsnämnden samt/eller Bygg- 
och miljönämnden

Löpande

Kultur- och fritidsnämnden ska genom 
befintliga forum, exempelvis Kulturarvforum, 
aktivt verka för att synliggöra Linköpings 
kulturarv. 

Samverkansparter: Kommunstyrelsen

2022-2024

Vårda, bevara och 
utveckla kulturarvet 
som gemensam källa 
till kunskap, bildning 
och upplevelser.

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för 
att synliggöra kulturarvet och den samtid vi 
verkar i. 

2023-2024

2.1.3 Kultur i hela kommunen
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och 
ungdomsnämnden och Bildningsnämnden, 
Äldrenämnden, Social-och 
omsorgsnämnden, Bygg- och 
miljönämnden samt 
Samhällsbyggnadsnämnden 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. 

Samverkansparter: Lejonfastigheter AB, AB 
Stångåstaden

LöpandeSkapa förutsättningar 
för att medborgarna 
ska kunna ta del av 
kultur i hela 
kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden ska genom 
bidrag till föreningslivet aktivt stötta och 
uppmuntra initiativ som bidrar till att fördela 
kulturaktiviteter i hela kommunen.

Löpande
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Kultur- och fritidsnämnden ska ta fram 
förvaltningsövergripande samverkan för 
samnyttjande av kultur- och fritidsnämndens 
anläggningar och mobila verksamheter. 

2022-2024

Kultur- och fritidsnämnden ska utreda 
förutsättningarna för biblioteksverksamheten 
att vara verksamma i fler geografiska 
områden. 

2022

Lejonfastigheter AB ska bevaka och 
synliggöra lokaler och platser som kan 
samnyttjas för kulturområdet med särskilt 
fokus landsbygd. 

Samverkansparter: Kultur- och 
fritidsnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden och 
Bildningsnämnden

Löpande

Samhällsbyggnadsnämnden samt/eller 
Bygg- och miljönämnden ska genom 
PLUTO erbjuda en tidig samverkansyta för 
kulturfrågor i nya detaljplane- och 
översiktsplaneprojekt.

Samverkansparter: Kultur- och 
fritidsnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden och 
Bildningsnämnden, Äldrenämnden och 
Social-och omsorgsnämnden

Löpande

2.2 Fokusområde 2: Kulturen och det livslånga lärandet

2.2.1 Kultur för barn och unga – en bra start
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Utveckla en 
barnkulturgaranti där 
alla barn och unga i 
hela kommunen får 
möta professionell 

Kultur -och fritidsnämnden ska 
implementera och utvärdera E-tjänsten 
Kulturportalen. 

Samverkansparter: Barn- och 
ungdomsnämnden och Bildningsnämnden

2022-2023
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kultur regelbundet 
under sin skoltid

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda 
barn och unga ett anpassat brett kulturutbud 
under hela året. 

Löpande

Kultur- och fritidsnämnden ska stärka 
arbetet med barnproduktioner i nämndens 
verksamheter.

2022
Erbjuda ett brett utbud 
av kulturaktiviteter på 
fritiden för barn och 
unga.

Kultur- och fritidsnämnden ska genom 
samarbete med idrottsrörelsen arbeta med 
barnkultur och barns lärande som ett 
komplement inom idrotten för barn 7-13 år. 

Löpande

2.2.2 Kultur för vuxna och äldre – bildning genom livet
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Kultur- och fritidsnämnden ska inom 
ramen för befintliga föreningsbidrag stödja 
föreningsliv och studieförbund som genom 
kulturaktiviteter erbjuder lärande och 
bildning.

Löpande

Stödja utvecklingen 
inom studieförbund, 
föreningar och 
kulturinstitutioner där 
bildning är i fokus. Kommunstyrelsen ska utveckla och 

synliggöra stadsarkivets 
studiebesöksverksamhet för ett utökat 
kunskapsutbyte.

Löpande

Vara uppdaterad kring 
forskning som rör 
kulturens roll ur ett 
folkhälsoperspektiv.

Kultur- och fritidsnämnden ska bevaka 
forskning som rör kulturens roll ur ett 
folkhälsoperspektiv.

Samverkansparter: Kommunstyrelsen

Löpande

Kultur- och fritidsnämnden ska se över 
förutsättningarna för uppsökande 
biblioteksverksamhet för medborgare som har 
svårt att idag nyttja bibliotekets service.

2022Utveckla en 
uppsökande 
verksamhet för äldre 
som motiverar att 
delta och vara 
medskapande i 
kulturupplevelser, 

Kultur- och fritidsnämnden ska se över 
möjligheterna att utveckla en uppsökande 

2022-2024
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såväl som passivt 
konsumerande.

verksamhet för äldre som motiverar att delta 
och vara medskapande i kulturupplevelser, 
såväl som passivt konsumerande.

Utveckla metoder för 
att tillsammans med 
äldre ta fram 
kulturaktiviteter som 
kan minska ofrivillig 
ensamhet och bidra 
till meningsfulla 
sociala sammanhang. 
Kulturaktiviteter ska 
äga rum i de miljöer 
där äldre lever och 
bor.

Kultur- och fritidsnämnden ska se över 
möjligheterna att utveckla metoder för att 
tillsammans med äldre ta fram 
kulturaktiviteter som kan minska ofrivillig 
ensamhet och bidra till meningsfulla sociala 
sammanhang.

2022-2024

2.3 Fokusområde 3: Linköpings kreativa aktörer

2.3.1 Närodlad kultur
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Erbjuda ett modernt 
och tillgängligt 
stödsystem för 
kulturaktörer 
verksamma i 
kommunen

Kommunstyrelsen ska fortsatt verka för att 
det befintliga stödsystemet även omhändertar 
de behov som finns inom KKN sektorn 
(Kulturella och kreativa näringar) i Linköping 
och därigenom öka möjligheten för 
kulturaktörer att verka som professionell 
aktör/företagare.

Samverkansparter: Kultur- och 
fritidsnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden och 
Bildningsnämnden

2022-2023

Stärka och utveckla 
den kulturella 
infrastrukturen

Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt 
samordningsansvar för EU-frågor särskilt 
bevaka kulturområdets möjligheter i program 
och utbytesmöjligheter. 

Samverkansparter: Kultur- och 
fritidsnämnden

2022-2023
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Kultur- och fritidsnämnden ska formalisera 
samverkansformer med andra förvaltningar 
för att stärka och samordna insatser inom 
kulturområdet. 

2022-2024

2.3.2 Engagemang och samverkan
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Uppmuntra nya 
samverkansformer 
inom, och med, 
föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden ska genom 
kulturdialoger med verksamma kulturaktörer 
uppmuntra till nya samverkansformer. 

löpande

Kultur- och fritidsnämnden ska ta fram 
samverkansformer med kulturaktörer och 
kommunala parter för att utveckla fler 
mötesplatser exempelvis i samband med 
Kulturveckan. 

2022 och 
därefter årligen

Tillsammans med 
kommunens 
kulturaktörer utveckla 
fler mötesplatser

Kommunstyrelsen ska bidra genom befintlig 
dialog, med fastighetsägare och företag som 
bedriver coworking spaces, att de även 
beaktar de behov KKN sektorn (Kulturella 
och kreativa näringar) har. Detta bidrar till 
perspektivet - attraktiv stad.

2022-2024

2.4 Fokusområde 4: Mångfald av möjligheter

2.4.1 En jämlik tillgång till ett brett kulturutbud
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Uppmuntra 
arrangemang och 
produktioner som 
utmanar och 
stimulerar

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt verka 
för nya kulturformer på nya platser. 

2022 och 
därefter årligen

Utveckla 
programutbudet på 
våra kulturarenor

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla 
programutbudet med fokus på ett utmanande 
och platsutvecklande utbud. 

2022 och 
därefter årligen
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Äldrenämnden, Social-och 
omsorgsnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden ska genom föreningsbidrag 
verka för en bredd av kulturarrangemang 
inom flera genres.

2022 och 
därefter årligen

Erbjuda medborgarna 
ett kulturliv som 
består av bredd, spets 
och representation

Visit Linköping & Co AB ska undersöka 
förutsättningarna för att ta fram en 
anläggningsstrategi som synliggör behov, 
syfte och nyttjande av lokaler för kommersiell 
och ideell kultur. 

Samverkanspartner: Kultur- och 
fritidsnämnden, föreningslivet, KKN 
(Kulturella och kreativa näringar)

2022 och 
därefter årligen

2.4.2 Kultur som mobiliserande kraft
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Främja möten mellan 
människor med olika 
bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden ska i 
programläggning av evenemangsutbud beakta 
möjligheten att förlägga evenemang i socialt 
utsatta områden. 

2022 och 
därefter årligen

Skapa möjligheter för 
människor att själva 
bli kulturaktörer

Sankt Kors fastighets AB ska främja 
företagande inom dataspelsbranschen såväl 
som inom andra kreativa näringar samt 
samverka kring event och aktiviteter, detta 
genom East Sweden Game som är ett 
community för spelutvecklare. 

Samverkanspart: Kultur- och fritidsnämnden

2023

Kultur- och fritidsnämnden ska synliggöra 
och verka för kulturens hälsofrämjande 
egenskaper inom förvaltningens 
verksamheter. 

2022Uppmärksamma och 
utveckla kulturens 
hälsofrämjande 
egenskaper Kultur- och fritidsnämnden ska verka för 

ökad social samvaro genom kulturaktiviteter 
som exempelvis högläsning. 

Löpande
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Verka för att så 
många som möjligt 
ska kunna ta del av 
och engagera sig i 
kulturlivet.

2.4.3 Kulturens informationskanaler
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Arbeta proaktivt med 
att synliggöra 
Linköpings kulturliv 
för alla medborgare

Kultur- och fritidsnämnden ska samordna 
arbetet med att proaktivt synliggöra 
Linköpings kulturliv för alla som bor och 
verkar i Linköpings kommun.

Samverkansparter: Kommunstyrelsen, 
Arbetsmarknadsnämnden, Barn- och 
ungdomsnämnden och Bildningsnämnden, 
Äldrenämnden, Social-och omsorgsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Bygg- och 
miljönämnden, Visit Linköping & Co AB

2023 och 
därefter årligen

2.5 Fokusområde 5: Kultur för sin samtid och framtid

2.5.1 Kultur och demokrati
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa 
förutsättningar för arenor och mötesytor där 
kulturens roll i samhällsdebatten synliggörs.

2022-2024

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för 
att stärka bibliotekets uppdrag som 
demokratiskt arena.

Löpande
Stärka kulturens roll i 
den samtida 
samhällsdebatten Samhällsbyggnadsnämnden samt/eller 

Bygg- och miljönämnden ska arbeta aktivt 
för att kulturen i större utsträckning blir en 
naturlig del av stadsbyggnadsprojekten och 
vid utvecklingen av andra viktiga noder och 
urbana stråk i ytterstaden.

Samverkansparter: Kultur -och 

Löpande
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fritidsnämnden, fastighetsägare, näringsliv, 
civilsamhälle

Skapa arenor för det 
offentliga samtalet

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa 
förutsättningar för arenor och mötesytor där 
det offentliga samtalet möjliggörs.

2022-2023

2.5.2 Tvärsektoriella samarbeten och samhällsutveckling
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt bjuda 
in andra kompetenser, exempelvis inom 
samhälls- och teknikområdet, med syfte att 
vidga perspektiven inom kulturområdet. 

2022-2024Skapa forum för 
utbyte av idéer och 
kunskap mellan 
personer som är 
verksamma inom 
kulturområdet och 
andra 
samhällsområden 
såsom universitet och 
näringsliv.

Kommunstyrelsen ska stärka bevakningen 
inom KKN (Kulturella och kreativa näringar) 
och synliggöra goda förebilder och 
framgångsrika företag på 
Businesslinkoping.se.

Samverkansparter: Kultur- och 
fritidsnämnden

2022-2024

2.5.3 Det digitaliserade samhället
Åtgärd ("Linköpings 
kommun ska" ) Insatser/aktiviteter samt ansvarig nämnd År för 

genomförande

Kultur -och fritidsförvaltningen ska se över 
en samverkansfunktion för att utveckla och 
undersöka möjligheter till digitala 
mötesplatser och scener. 

Samverkansparter: Arbetsmarknadsnämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden och 
Bildningsnämnden, Äldrenämnden och 
Social-och omsorgsnämnden

2023-2024

Ta vara på 
digitaliseringens 
möjligheter, genom 
att utveckla 
samarbeten mellan 
kulturlivet och 
teknikområdet

Kulturfastigheter i Linköping AB ska 
undersöka möjligheterna till att skapa en 
digital visningsguide av Lambohovs säteri. 

2021-2023
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Samverkansparter: Kultur- och 
fritidsnämnden

Visa öppenhet för nya 
kulturuttryck

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt 
erbjuda kulturaktiviteter som synliggör nya 
kulturuttryck. 

Löpande
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3 Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för handlingsplanen och 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. 

Handlingsplanen ger en samlad bild av vilka åtgärder som behövs för att 
kulturområdet ska utvecklas i enlighet med målen och inriktningen i Linköping 
kommuns kulturpolitiska program. Handlingsplanen förtydligar nämnders och 
bolagsstyrelsers ansvar. 

Aktiviteter/insatser ska årligen rapporteras in till Kultur- och fritidsnämnden 
som sammanställer samtliga nämnders aktiviteter och redovisar en 
kommunövergripande uppföljning till Kultur- och fritidsnämnden och 
Kommunstyrelsen i samband med årsredovisning. 

3.1 Ansvar - nämnder och bolag
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 samtiden, för 
framtiden – Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun ska vara en tydlig 
vägvisare framåt i detta arbete och dess handlingsplan synliggör hur 
måluppfyllelse sker. 

I det kulturpolitiska programmet synliggörs att samverkan och samtal kring 
kulturens roll mellan kommunens förvaltningar och bolag krävs. 

Särskilt tydliggörs i I samtiden, för framtiden - Kulturpolitiskt program för 
Linköpings kommun ett ansvar för nämnder som verkar inom eller påverkar 
kulturområdet och därigenom dess roll i samhället. Detta finns med som en 
grund för handlingsplanen och ska utgöra vägvisare för verksamheterna i 
ansvarsfördelning. 

 Arbetsmarknadsnämnden ska, i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, beakta att integration och inkludering fördjupas i 
kultur- och fritidsaktiviteter.

 Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden ska 
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden verka för alla barns rätt till 
kultur i skolan. 

 Kommunstyrelsen ska med kulturens kraft verka för en hållbar 
samhällsutveckling och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid.
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 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ett väl fungerande 
stödsystem till kommunens kulturaktörer. 

 Samhällsbyggnadsnämnden ska bereda plats för kulturen i 
stadsplaneringen, och samverka med kultur- och fritidsnämnden i fråga 
om kulturmiljöer, kulturminnen och kulturscener i det offentliga 
rummet.

 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.

Handlingsplanen har tagits fram i samverkan med:

 Kommunledningsförvaltningen

 Kultur- och fritidsförvaltningen

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

 Social- och omsorgsförvaltningen

 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

 Verksamhetsstöd och service

 AB Stångåstaden

 Kulturfastigheter i Linköping AB

 Lejonfastigheter AB AB

 Sankt Kors Fastighets AB

 Visit Linköping & Co AB

 Region Östergötland
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