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Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-20

Beslutande
Gustaf Appelberg (L) ordförande
Niklas Nåbo (S) vice ordförande - §§ 46-53, 55-65
Agneta Lantz (M)
Inger Sjöge (M)
Nils Blixt (M)
Carin Ahlsén (C)
Yvonne Svalin (KD)
Elisabeth Gustafsson (S)
Mats Johansson (S)
Gunnar Franzén (SD)
Anna Gustafsson (MP)
Gunilla Lövgren (S) - Ersätter Niklas Nåbo (S) § 54
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Johan Nordlander (M)
Karin Hede (M)
Johan Thorén (L) - §§ 48-56, 58-65
Nils Babtist ((L))
Süleyman Wannes (KD)
Zakaria Bakaal (S)
Lena Brüde (S)
Sami Scharin (SD)
Övriga
Olanders Karin, kultur- och fritidsdirektör
Ericsson Christin, biträdande kultur- och fritidsdirektör
Green Gunilla, ekonomichef
Sjölin Jonas, projektledare, föredragande § 47
Hagström Andreas, idrottsutvecklingschef, föredragande § 49
Johansson Lorin Ulf, verksamhetsstrateg, föredragande § 50
Mayer Hans, sakkunnig, föredragande § 50
Andersson Malin, nämndsekreterare
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 46

2021-05-20

Justering av dagordning

Ärende
Dagordningen justeras enligt följande:
Ärende: Nämndinitiativ (S) - Angående tidigarelagd byggstart för
Fredriksbergshallen läggs till som ny beslutspunkt 19.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Dagordningen fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 47

2021-05-20

Verksamhetsinformation maj 2021

Dnr KOF 2021-37
Ärende
Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör, informerar nämndens ledamöter och
ersättare om händelsen i stadsdelen Berga 2021-05-19.
Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör, informerar nämndens ledamöter och
ersättare om vilken påverkan som finns inom nämndens verksamheter med
anledning av coronapandemin. Information ges även om hur verksamheterna
påverkas av lättnader i coronarestriktioner från den 1 juni.
Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör, informerar nämndens ledamöter och
ersättare om att Linköpings kommun för 2021 tilldelats 4,2 miljoner kronor i
statliga bidrag för sommar- och lovverksamhet. Bidragen ska gå till gratis
aktiviteter för barn mellan 6-15 år. Information ges även om fördelning av
dessa medel inom Linköpings kommun samt att marknadsföring till föreningar
om möjligheten att ansöka om detta bidrag kommer att genomföras.
Jonas Sjölin, projektledare, informerar om pågående arbete och planering inför
SM-veckan 2022.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 48

2021-05-20

Rapportering från fokusgrupper maj 2021

Dnr KOF 2021-38
Ärende
Inger Sjöge (M) och Elisabeth Gustafsson (S) återrapporterar från möte med
Fokusgrupp – Ungdom och mötesplatser.
Agneta Lantz (M) informerar om planerat möte 2021-05-20 med Fokusgrupp Folkbildning och bibliotek.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 49

2021-05-20

Multihall

Dnr KOF 2017-161
Ärende
Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef, informerar om pågående process
om Multihall (Flerfunktionell idrottsanläggning). Information ges om pågående
arbete med utredning av behov, lokalisering och planprocess, hyreskontrakt
och modell för upphandling, ekonomi, kommunikation samt organisation.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 50

2021-05-20

Utredning om Folkungavallens utveckling och
utformning

Dnr KOF 2017-302
Ärende
Ulf Johansson Lorin, verksamhetsstrateg och Hans Mayer, sakkunnig,
informerar om genomförd utredning om Folkungavallens utveckling och
utformning. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-20 § 137 (dnr KS 2021-327)
att tillsätta en politisk beredning som har i uppdrag att inför slutligt
ställningstagande av kommunfullmäktige bereda beslut inför kommunstyrelsen
rörande Folkungavallens utveckling och utformning.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 51

2021-05-20

Fyllnadsval, Råd för funktionshinder och
delaktighet (RFD)

Dnr KOF 2019-20
Ärende
Kultur- och fritidsnämndens ledamot i Råd för funktionshinder och delaktighet
har avsagt sig från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden från
och med 2021-03-30. Med anledning av detta behöver en representant från
kultur- och fritidsnämnden väljas som ledamot till rådet. Valet föreslås gälla till
och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Fyllnadsval, Råd för funktionshinder och delaktighet (RFD),
2021-05-03
Yrkanden
Gustaf Appelberg (L) yrkar att Inger Sjöge (M) väljs som ny ledamot i Råd för
funktionshinder och delaktighet (RFD).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Inger Sjöge (M) väljs som ny ledamot i Råd för funktionshinder och
delaktighet (RFD).
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
__________
Beslutet skickas till:
Sekreterare Råd för funktionshinder och delaktighet
Kommunledningsförvaltningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 52

2021-05-20

Val av representanter till Fokusgrupp

Dnr KOF 2019-20
Ärende
Kultur- och fritidsnämndens fokusgrupper arbetar nämndens ledamöter och
ersättare med specifika teman och frågor knutna till nämndens olika
verksamhetsområden. Fokusgrupperna är tre till antalet: Fokusgrupp - idrott,
Fokusgrupp – ungdom och mötesplatser och Fokusgrupp - bibliotek och
folkbildning.
Johan Thorén (L) och Nils Babtist (L) som nya ersättare i kultur- och
fritidsnämnden föreslås väljas till fokusgrupper.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Val av representanter till Fokusgrupper, 2021-05-04
Yrkanden
Gustaf Appelberg (L) yrkar att Johan Thorén (L) utses till Fokusgrupp ungdom och mötesplatser och att Nils Babtist (L) utses till Fokusgrupp - idrott.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Johan Thorén (L) utses till Fokusgrupp - ungdom och mötesplatser.
2. Nils Babtist (L) utses till Fokusgrupp - idrott.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 53

2021-05-20

Östgötamusiken, årsredovisning 2020

Dnr KOF 2021-95
Ärende
Stiftelsen Östgötamusiken har överlämnat årsredovisning för
musikverksamheten med styrkt verksamhetsberättelse för 2020. Enligt
stadgarna för stiftelsen Östgötamusiken är det Region Östergötland som
beslutar om stiftelsens årsredovisning. Linköpings kommun lämnar dock ett
bidrag till Östgötamusiken om 2 958 tkr (avser medel avsatta för regional
kulturverksamhet). Med anledning av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänns Östgötamusikens
årsredovisning för 2020.
Östgötamusiken har trots coronapandemin kunnat genomföra sitt uppdrag
genom samverkan med flera aktörer i den mån som restriktionerna har tillåtit.
Vidare har Östgötamusiken med framgång och uppfinningsrikedom sökt
alternativa lösningar för att genomföra konsertverksamhet och bjuda invånarna
på upplevelser efter rådande restriktioner.
Revisorerna har enligt revisionsberättelse 2021-03-24 inte funnit anledning till
anmärkning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Östgötamusiken, årsredovisning 2020, 2021-04-19
Bilaga 1 Östgötamusiken - verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 2 Östgötamusiken - revisionsberättelse 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Stiftelsen Östgötamusikens årsredovisning för 2020 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Östgötamusiken
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 54

2021-05-20

Scenkonst Öst, verksamhetsberättelse 2020

Dnr KOF 2021-75
Ärende
Scenkonst Öst AB har överlämnat årsredovisning för hela sin verksamhet med
styrkt verksamhetsberättelse för 2020. Linköpings kommun lämnar ett
verksamhetsbidrag till Scenkonst Öst AB om 28 889 tkr (avser medel avsatta
för regional kulturverksamhet). Kultur- och fritidsnämnden ska som
representant för en av bolagets ägare, Linköpings kommun, godkänna
verksamhetsberättelsen för 2020 från Scenkonst Öst AB.
Bolaget har under året präglats hårt av den pågående pandemin där
verksamheten har fått ställa om för att möta ägarnas krav och uppdrag. Under
pandemin har fokus varit att fortsätta leverera men på ett corona-anpassat
sätt. Styrelsen anser att verksamheten har genomförts enligt uppdrag.
Scenkonst Öst AB har trots coronapandemin kunnat genomföra sitt uppdrag
genom samverkan med flera aktörer i den mån som restriktionerna har tillåtit. I
bolagets redovisning synliggörs att bolagets verksamheter aktivt verkat för att
uppfylla sina uppdrag.
Vidare har bolaget har under devisen ”Scenkonst med omtanke” arbetat för att
kunna öppna på ett säkert sätt för publiken när det väl är dags. Scenkonst Öst
har testat nya format och utvecklats under 2020 med digitala satsningar som
utmynnat i mer än 800 000 sidvisningar på sina hemsidor.
Scenkonst Öst AB har enligt revisionsbedömningen ”Granskningsrapport för år
2020”, 2021-03-01 lyckats väl i detta arbete. Revisorerna har inte funnit skäl
till anmärkning. Med anledning av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden,
godkänna Scenkonst Östs verksamhetsberättelse för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Scenkonst Öst, verksamhetsberättelse 2020, 2021-05-03
Bilaga 1 Scenkonst Öst - årsredovisning med bilagor
Årsredovisning-2020-Scenkonst-Öst-revisionsberättelse.pdf
Bilaga till ÅR statistik 2020
Granskningsrapport Scenkonst Öst AB
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Scenkonst Östs verksamhetsberättelse för 2020 godkänns.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Jäv
Niklas Nåbo (S) (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
__________
Beslutet skickas till:
Region Östergötland, Regionutvecklingsnämnden, Rikard.Aslund@regionostergotland.se
Petra.Nordin@regionostergotland.se, Norrköpings kommun, kultur- och fritidsnämnden
Scenkonst Öst AB

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 55

2021-05-20

Uppdragsstöd Ljungsbro Folkets-Parkförening u p
a 2021

Dnr KOF 2021-107
Ärende
Under våren har dialog genomförts mellan Ljungsbro Folkets-Parkförening u p
a och Kultur- och fritidsförvaltningen gällande Ljungsbro Folketspark i syfte
att skapa en kontinuitet avseende den verksamhet föreningen idag
tillhandahåller.
Ljungsbro Folketspark arrangerar arrangemang med lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt kulturutbud till kommuninvånare på landsbygden inom
kulturområdena dans, teater och musik med tyngdpunkt på dans.
Syftet med uppdragsstödet är att använda resurser och spetskompetens som
finns hos lokala aktörer för att bredda och fördjupa det utåtriktade kultur- och
fritidsutbudet i Linköpings kommun, i enlighet med de mål som definierats i
kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2021.
I enlighet med det kulturpolitiska programmet kopplas föreningens arbete,
verksamhet och lokal till de fem fokusområdena:






genom att vara en mötesplats för kultur ute på landsbygden
(3.1)
erbjuda upplevelser och utövande inom kultur till alla åldrar
(3.2)
verka för att skapa förutsättningar för lokala kulturaktörer (3.3)
genom lokalt, regionalt, nationellt och internationellt utbud
erbjuda en mångfald av kulturyttringar (3.4)
genom att verka på landsbygden stärka kulturens roll idag och i
framtiden (3.5)

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att föreningen tilldelas 185 000 kr i
uppdragsstöd för sin verksamhet Ljungsbro Folketspark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppdragsstöd Ljungsbro Folkets-Parkförening u p a 2021,
2021-05-04
Bilaga, Överenskommelse om uppdragsstöd till Ljungsbro FolketsParkförening u p a

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ljungsbro Folkets-Parkförening u p a beviljas 185 000 kronor i
uppdragsstöd avseende Ljungsbro Folketspark.
__________
Beslutet skickas till:
Ljungsbro Folkets-Parkförening upa

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 56

2021-05-20

Utvecklingsbidrag våren 2021, Linköpings
innebandyklubb, beslut

Dnr KOF 2021-80
Ärende
Linköpings Innebandyklubb har ansökt om bidrag för utvecklingsinsatser inom
ramen för kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag. De har inkommit
med en beskrivning av den planerade verksamheten med tillhörande budget
samt medverkat i dialogmöte med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Bedömningarna av ansökningarna har utgått ifrån gällande bidragsregler, med
grund i kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 samt hur väl insatserna bidrar
till det idrottspolitiska programmets inriktning. I det idrottspolitiska
programmet framgår vilka områden och grupper som är prioriterade.
Linköpings innebandyklubb ansöker om bidrag för olika insatser till en
sammanlagd summa av 660 000 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 175 000 kr i
utvecklingsbidrag år 2021 för föreningens flickprojekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utvecklingsbidrag våren 2021, Linköpings Innebandyklubb,
beslut, 2021-04-27
Yrkanden
Niklas Nåbo (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Linköpings Innebandyklubb beviljas 175 000 kr för föreningens
flickprojekt.
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Innebandyklubb

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 57

2021-05-20

Utvecklingsbidrag våren 2021, IFK Wreta Kloster,
beslut

Dnr KOF 2021-80
Ärende
IFK Wreta Kloster har ansökt om bidrag för utvecklingsinsatser inom ramen
för kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag. Föreningen arbetar med ett
långsiktigt utvecklingsarbete där ett av de viktigaste områdena är att
tillhandahålla fler ytor för fysisk aktivitet. IFK Wreta Kloster bedriver större
delen av sin verksamhet på anläggningen Kungsbrohov i Berg. Berg och
närliggande Ljungsbro är orter som växer med både fler bostäder och fler
människor som genererar ett behov av fler möjligheter för idrott och fysisk
aktivitet.
För att möta denna efterfrågan och tillgodose dessa behov arbetar föreningen
med att anlägga en konstgräsplan på befintlig grusplan. En konstgräsplan
möjliggör för föreningen att erbjuda en mer omfattande fotbollsverksamhet för
föreningens medlemmar. IFK Wreta Kloster har ansökt om och blivit beviljade
1 400 000 kr från Leader Folkungaland som är en ideell förening som på olika
sätt stöttar landsbygdsutveckling. Föreningen har också ansökt om 3 780 910
kr från Allmänna Arvsfonden och väntas få besked från dem under sommaren
2021.
För att möjliggöra finansiering av en ny konstgräsplan har föreningen
inkommit med en ansökan om utvecklingsbidrag på 500 000 kr. En
förutsättning för att beviljas medel från Leader Folkungaland är att projektet
har en kommunal delfinansiering.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja IFK Wreta Kloster 500 000 kr i
utvecklingsbidrag för 2021. Bidraget utbetalas under förutsättning att
föreningen beviljas ansökt belopp från Allmänna Arvsfonden eller erhåller
medel från annan finansiär.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Utvecklingsbidrag våren 2021, IFK Wreta Kloster, beslut,
2021-04-30

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. IFK Wreta Kloster beviljas maximalt 500 000 kr i utvecklingsbidrag.
2. Bidraget utbetalas under förutsättning att föreningen beviljas ansökt
belopp från Allmänna Arvsfonden eller erhåller medel från annan
finansiär.

Jäv
Johan Thorén (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
__________
Beslutet skickas till:
IFK Wreta Kloster

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 58

2021-05-20

Idrottsanläggningar – beslut om driftsformer

Dnr KOF 2021-100
Ärende
Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2021 påbörjat ett arbete med
att se över driften för förvaltningens idrottsanläggningar för att få en effektiv,
kvalitativ och kostnadseffektiv drift. Det handlar bland annat om att paketera
olika driftsobjekt utifrån både typ av uppdrag, geografisk placering av
anläggningarna samt omfattningen av driftsuppdragen. En annan viktig aspekt
är också att skapa driftsobjekt som möjliggör arbetstillfällen inom Linköpings
kommuns arbetsmarknadspolitiska uppdrag.
Flera av kultur- och fritidsnämndens driftsavtal löper ut 2022-06-30 och nya
anläggningar kommer att tas i drift under 2021 och i början av 2022.
De aktuella anläggningarna och karaktären för driftsuppdragen lämpar sig väl
för att hanteras i kommunal regi. Genom att paketera flera anläggningar i ett
samlat uppdrag skapas bra förutsättningar för en jämnare arbetsinsats över hela
året. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår också längre avtalstider som
möjliggör samordningsfördelar och driftseffektivitet samt bättre förutsättningar
att bygga upp en organisation för helg- och kvällsarbete samt möjlighet att
anställa personal med rätt kompetens. Uppdragen innebär en mångfald av
arbetsuppgifter som möjliggör bra förutsättningar för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att driften av fotbollsplaner (ej
Stångebro och Linköping Arena), Friidrottsarenan, Hangaren,
Wahlbeckshallen, Skolidrottshallar, Vist idrottshall samt Valkebohallen inte
upphandlas enligt Lagen om Offentlig upphandling (LOU) utan sker i
kommunal regi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Idrottsanläggningar- beslut om driftsformer, 2021-05-12
Yttranden
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) deltar ej i
beslutet.
Yrkanden
Gustaf Appelberg (L) yrkar att beslutspunkt 3 ändras till att kultur- och
fritidsdirektören uppdras att ytterligare utreda drift av Hangaren och
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återkomma till nämndens sammanträde 2021-06-17 med förslag på drift av
Hangaren från och med 2022-07-01.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut.
Ordförande ställer därefter proposition på Kultur- och fritidsförvaltningens
förslag till beslut med Gustaf Appelbergs (L) ändringsyrkande och finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Drift av fotbollsplaner (gäller inte Stångebro och Linköping Arena)
ska från och med 2022-07-01 ske i kommunal regi.
2. Drift av Friidrottsarenan ska från och med 2022-07-01 ske i kommunal
regi.
3. Kultur- och fritidsdirektören uppdras att ytterligare utreda drift av
Hangaren och återkomma till nämndens sammanträde 2021-06-17
med förslag på drift av Hangaren från och med 2022-07-01
4. Drift av Wahlbeckshallen ska från och med 2021-09-15 ske i
kommunal regi.
5. Drift av Skolidrottshallar ska från och med 2022-07-01ske i kommunal
regi.
6. Drift av Vist Idrottshall ska från och med 2021-10-01 ske i kommunal
regi.
7. Drift av Valkebohallen ska från och med 2022-01-01 ske i kommunal
regi.
8. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över hur driften i
kommunal regi ska utformas och återkomma till kultur- och
fritidsnämnden med förslag på upplägg under hösten 2022.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi socialdemokrater deltog inte i beslutet om att återremittera ärendet om
kommunal drift av Hangaren då vi upplever att vi inte fått tillräcklig
information för att ta det beslutet”
__________
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Beslutet skickas till:
-
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Justerarens signatur
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§ 59

2021-05-20

Linköpings stadsbibliotek, omfördelning
öppettider med mera

Dnr KOF 2021-94
Ärende
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av stadsbibliotekets
öppettider. Hänsyn har tagits till förändringar i befolkningsstruktur och i
användarmönster när det gäller Linköpings stadsbiblioteks tjänster och utbud
samt start av biblioteksverksamhet i Berga.
Översynen visar behov av justeringar av öppettider för att uppnå en mer jämlik
service över hela kommunen i syfte att nå flera kommuninvånare. Föreslagna
justeringar innebär en ökning av öppettider totalt inom Linköpings
stadsbibliotek. Justeringen innebär även att öppethållande på de integrerade
folk- och skolbibliotek under skoltid förläggs efter skoltid vilket är i linje med
kultur- och fritidsnämndens uppdrag och mål. Justeringarna är även i linje med
Biblioteksplan för Linköpings kommun 2020-2024 ( KF 2020-04-21 §128, dnr
KS 2020-149) som bland annat för Linköpings stadsbibliotek anger
utvecklingsområde Nå fler.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås notera justering av öppettider inom
Linköpings stadsbibliotek. För att möta behovet som översynen visar
föreslås bibliotekschefen även att få i delegation, efter samråd med kultur- och
fritidsdirektör, göra tillfälliga anpassningar av öppettiderna i samband med
lovperioder som exempelvis jul- samt sommarlov eller motsvarande samt vid
eventuell oförutsedd händelse. Vidare föreslås bibliotekschefen få delegation,
efter samråd med kultur- och fritidsdirektör, att genomföra mindre revideringar
av öppettider om sådana anpassningar innebär att Linköpingsbornas behov och
stadsbibliotekets uppdrag bättre kan tillgodoses.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Linköpings stadsbibliotek, omfördelning öppettider med
mera 2021-05-03
Bilaga, Öppettider Linköpings stadsbibliotek från och med 2021-09-01
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Föreslagna öppettider vid Linköpings stadsbibliotek noteras.
2. Bibliotekschefen ges i delegation att genomföra anpassningar av
öppettider i enlighet med Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
3. Öppettiderna gäller från och med 2021-09-01, men med eventuella
anpassningar efter coronapandemins förutsättningar.
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4. Uppföljning av öppettiderna återrapporteras till kultur- och
fritidsnämnden senast september 2022.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 60

2021-05-20

Månadsrapport per den 30 april 2021, kultur- och
fritidsnämnden

Dnr KOF 2020-93
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 2,2
miljoner kronor. Den främsta orsaken till överskottet är att verksamhet skjutits
fram och planeras att genomföras under årets resterande månader. Utfallet för
helåret 2021 prognostiseras enligt tilldelad budgetram. Den ekonomiska
påverkan av coronapandemin är fortsatt svår att uppskatta för helåret.
Bedömningen är att nämnden ska kunna hantera detta inom sin budgetram,
dock kan en omfördelningar mellan budgetposter bli aktuell framöver. En
reviderad investeringsram beslutades av kultur- och fritidsnämnden 2021-0422, § 40. Revideringen innebar att mer investeringsutrymme tilldelades
projektet vid Ryd Sportcenter (tält över konstgräs).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Månadsrapport per den 30 april 2021, kultur- och
fritidsnämnden, 2021-05-10
Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport per den 30 april 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Månadsrapport per den 30 april 2021 noteras.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

24 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden

§ 61

2021-05-20

Delegationsbeslut - Anmälan till kultur- och
fritidsnämnden maj 2021

Dnr KOF 2021-41
Ärende
Delegationsbesluten har fattats i enlighet med kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning. Följande delegationsbeslut har fattats.
Ärendenummer

Datum

Ärende

KOF 2021-80

2021-04-23

Delegationsbeslut B1, Utvecklingsbidrag
våren 2021

KOF 2021-80

2021-04-20

Delegationsbeslut B2, Utvecklingsbidrag
våren 2021

KOF 2021-116 2021-04-29

Bokföring av kundförluster första tertialet
2021

KOF 2018-330 2021-04-29

Upphandling Airdome och nytt konstgräs,
tilldelningsbeslut

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämnden maj 2021,
2021-05-12
Bilaga 1 Delegationsbeslut B1 - Inklusive sökt belopp - Utvecklingsbidrag VT
2021
Bilaga 2 Delegationsbeslut B2 - Inklusive sökt belopp - Utvecklingsbidrag VT
2021
Bilaga 3 Bokföring av kundförluster tertial 1 – 2021
Bilaga 4 Upphandling Airdome och nytt konstgräs, tilldelningsbeslut och
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden § 23, 2020-03-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 62

2021-05-20

Handlingar för kännedom kultur- och
fritidsnämnden maj 2021

Dnr KOF 2021-33
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit
Ärendenummer

Titel

KOF 2021-115

Protokollsutdrag2021-04- Bildningsnämnden
21 BIN §50, Utredning
av förutsättningar för ett
idrottsgymnasium och
slutrapport

KOF 2020-93

Protokollsutdrag KS
§132 Befolkningsprognos för
Linköpings kommun
2021-2030

Kommunstyrelsen

KOF 2019-47

Protokollsutdrag 202104-27, KF §186
Fyllnadsval (L) ersättare i kulturoch fritidsnämnden

Kommunfullmäktige

KOF 2019-47

Protokollsutdrag 202104-27, KF §188
Fyllnadsval (L) ersättare i kulturoch fritidsnämnden

Kommunfullmäktige

KOF 2019-164

Protokollsutdrag 202104-27, KF §166
Nämndernas
verksamhetsberättelser
2020 samt beslut om
ansvarsfrihet (bokslut)

Kommunfullmäktige

KOF 2019-164

Protokollsutdrag 202103-30, KF §124
Resultatöverföring av
medel från 2020 till

Kommunfullmäktige
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2021, ombudgetering av
investeringsram
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Handlingar för kännedom maj 2021 2021-05-12
Bilaga 1 Protokollsutdrag Bildningsnämnden -2021-04-21 BIN §50, Utredning
av förutsättningar för ett idrottsgymnasium
Bilaga 2 Slutlig rapport - utredningsuppdrag idrottsgymnasium (2020)
Bilaga 3 Protokollsutdrag KS §132 - Befolkningsprognos för Linköpings
kommun 2021-2030
Bilaga 4 Bilaga - Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2021-2030
Bilaga 5 Kommunfullmäktige 210427 (2021-04-27 KF §186)
Bilaga 6 Kommunfullmäktige 210427 (2021-04-27 KF §188)
Bilaga 7 Kommunfullmäktige 210427 (2021-04-27 KF §166)
Bilaga 8 Kommunfullmäktige 210330 (2021-03-30 KF §124
Resultatöverföring av medel från 2020 till 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 63

2021-05-20

Förrättningar kultur- och fritidsnämnden maj 2021

Dnr KOF 2021-39
Ärende
Sekreteraren redogör för anmälda förrättningar.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 64

2021-05-20

Nämndinitiativ (S) - Angående tidigarelagd
byggstart för Fredriksbergshallen

Dnr KOF 2021-123
Ärende
Enligt kommunallagen 4 kap § 20 får varje enskild ledamot i en nämnd väcka
ärenden.
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) lämnar ett
nämndinitiativ: Nämndinitiativ (S) - Angående tidigarelagd byggstart för
Fredriksbergshallen.
Hallbristen i Linköping är stor. Det drabbar både föreningslivet och
kommunens elever. Därför har kommunen skapat en Anläggningsstrategi som i
stor politisk enighet antagits som ett slags rättesnöre för de kommande årens
arbete för att bli av med bristen på hallar. Målet är att 2035 vara en av landets
mer halltäta kommuner med bra villkor både för föreningslivet och skolan.
Men för att detta ska bli verklighet så måste vi förstås bygga hallar och det är
där politiken kommer in. Det politiska styret måste ta initiativen, sätta av
pengar i budgeten och sätta fart på processerna. För Anläggningsstrategin är
bra men den säger inget om när olika hallar ska byggas, det måste de politiker
som styr själva fatta beslut om.
I strategin finns det med en hall på Fredriksbersplanen i Ekholmen. Placeringen
är tänkt att vara på nuvarande grusplan strax intill Kentys konstgräsplan och
strategiskt belägen mittemellan Ekholmsskolan och Fredriksbergsskolan. Då
elevunderlaget väntas öka i den södra delen av staden är ombyggnationer av de
båda skolorna planerade för att rymma fler elever. Ett dylikt beslut togs nyligen
av Kommunstyrelsen gällande Blästadsskolan. Vi socialdemokrater yrkade då
på att skolans idrottshall skulle byggas ut samtidigt men utan att få gehör från
Alliansstyret. Således får en större Blästadsskola det ännu trängre i sin
idrottshall och de som drabbas är förstås barnen.
Därför tycker vi socialdemokrater att det är angeläget att skynda på byggandet
av Fredriksbergshallen som också skulle kunna avlasta Blästadsskolan. Vi vill
att byggprocessen inleds omgående. Förutom att det hjälper skolornas behov av
idrottsyta så är den förstås efterlängtad av alla idrottsföreningar. Det skulle
kunna innebära kortare avstånd till innebandy- eller handbollsträningen för alla
de barn och ungdomar som bor i Vidingsjö, Ekholmen, Hjulsbro, Ullstämma
och Harvestad. Färre timmar bakom ratten för deras föräldrar och en avlastning
för trafiken i stan och därmed också för miljön.
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Skälen är tunga för att tidigarelägga denna hallbyggnation och därför hoppas vi
socialdemokrater att Alliansen bifaller vårt förslag att:
- Kultur - och fritidsnämnden beslutar att beställa en fullstor idrottshall på
Fredriksbergsområdet i Ekholmen med byggstart så snart det är möjligt.
- Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om utökad
budgetram för framtida drift.
Yrkanden
Gustaf Appelberg (L) yrkar att kultur- och fritidsdirektören ges i uppdrag
att bereda ärendet och återkomma till nämnden med förslag till beslut.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsdirektören ges i uppdrag att bereda ärendet och
återkomma till nämnden med förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 65

2021-05-20

Övrig information och frågor

Dnr KOF 2020-201
Ärende
Nils Babtits (L) ställer fråga om möjligheten för föreningar att ansöka om
statliga medel för sommaraktiviteter. Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör
informerar om att en del av de tilldelade medlen kommer att vara tillgängliga
för föreningar att ansöka om. Marknadsföring till föreningar om möjligheten
att ansöka om detta bidrag kommer att genomföras. Se även under § 47
Verksamhetsinformation.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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