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§ 123 Verksamhetsinformation oktober 2019
Dnr KOF 2019-15
Ärende
Elisabeth Asp, sakkunnig, informerar om pågående internationella projekt
inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden önskar återkommande
uppföljning kring projekten.
Elisabeth Asp, sakkunnig, informerar om uppföljningsbiljetter hösten 2019
som Kultur- och fritidsnämndens politiker kan använda inom ramen för sitt
uppdrag vid nämndens anläggningar och verksamhet/arrangemang som
genomförs med stöd av nämnden. Reglerna och rutinerna har skickats som
handling för kännedom till Kultur-och fritidsnämndens sammanträde 2019-1017. Nämnden önskar att denna hantering digitaliseras.
Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef, informerar om utredning kring
samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad och nuläge kring denna
fråga. Utredningen har skickats som verksamhetsinformation till nämndens
ledamöter och ersättare till sammanträdet 2019-10-17.
Susanne Stålhammar, sakkunnig, informerar om Remiss, handlingsplan för
klimatanpassning. Remiss och förvaltningens svar på den samma har skickats
som verksamhetsinformation till nämndens ledamöter och ersättare till
sammanträdet 2019-10-17. Beslut om handlingsplan kommer att fattas i
Kommunstyrelsen.

__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 124 Rapportering från fokusgrupper oktober 2019
Dnr KOF 2019-150
Ärende
Carin Ahlsén (C) har till nämnden inkommit med en skriftlig information från
möte med Fokusgrupp – Bibliotek och folkbildning. Niklas Nåbo (S)
informerar från mötet.
Johan Nordlander (M) informerar från möte med Fokusgrupp – idrott. Skriftlig
rapport har distribuerats till nämndens ledamöter och ersättare.
Nils Blixt (M) informerar från möte med Fokusgrupp - Mötesplatser. Skriftlig
rapport har distribuerats till nämndens ledamöter och ersättare.
Inger Sjöge (M) rapporterar från möte med Fokusgrupp – Ungdom.
Jan Myhrman (L) informerar från Rådet för funktionshinder och delaktighet
(RFD). Rådet önskar medskick från Kultur- och fritidsnämnden.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

5 (30)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden

2019-10-17

§ 125 Återrapportering från kurser och konferenser
Dnr KOF 2019-2
Ärende
Ingen information ges.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 126 Internbudget Kultur- och fritidsnämnden 2020 med
plan för 2021-2024
Dnr KOF 2019-164
Ärende
Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet
för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning.
Kommunfullmäktige behandlade budget 2020 med plan för 2021-2023 den 28
maj 2019.
Under perioden arbetar nämnden mot nio nämndmål inom de av fullmäktige
beslutade målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare.
Nämnden kommer under 2020 att arbeta med tio strategiska
utvecklingsuppdrag, varav sju uppdrag är kommungemensamma och tre är
nämndspecifika.
Nämndens totala budgetram under 2020 är 378 229 000 kronor. Nämndens
investeringsram uppgår för 2020 till 2 350 000 kronor. En utökad
investeringsram om 24 100 000 äskas i internbudgethandlingen för behov
under år 2020 gällande följande objekt (se även bilaga 3, 10-årig
investeringsplan):
Behov av utökad investeringsram 2020 (tkr)
Berga By

1 000

Idrottshall Ryd (Wahlbeckshallen)

4 000

Tält över konstgräsplan Ryd

11 600

Konstgräsplan Linghem

7 500

Summa

24 100

Tillkommande driftskostnader för utökad investeringsram finansieras inom
nämndens befintliga budgetram från år 2020 och framåt.
Gunilla Green, ekonomichef, informerar nämndens ledamöter och ersättare, om
att tabellen i Internbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2020 under rubrik
Investeringar kommer att justeras med de äskanden av investeringsmedel som
framgår i tjänsteskrivelsen.
Till internbudgeten finns 11 bilagor som bifogats.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för
2021-2023
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023
Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan
Bilaga 2 10-årig lokalförsörjningsplan
Bilaga 3 10-årig investeringsplan
Bilaga 4 Upphandlingsplan
Bilaga 5 Nämndens avgifter
Bilaga 6 Internkontrollplan
Bilaga 7 Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
kommunal och privat utförare
Bilaga 8 Personal- och kompentensförsörjningsplan
Bilaga 9 Objektsplan (PM3)
Bilaga 10 Specifikation Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020
(stannar i nämnden)
Bilaga 11 Resursfördelning 2020 till Kultur- och fritidsnämndens
resultatenheter (stannar i nämnden)
Yttranden
Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och
Miljöpartiet deltar ej i beslutet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Upprättat förslag till Internbudget 2020 med plan 2021-2023 för
Kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.
3. Från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden görs från och
med år 2020 en ramjustering om 3 000 000 kronor för Elitstöd.
4. Från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden görs från och
med år 2020 en ramjustering om 2 200 000 kronor för hyresavtal Saab
Arena.
5. Från Barn- och ungdomsnämnden görs från och med år 2020 en
ramjustering om 500 000 kronor för Liquid-verksamheten.
6. Från Arbetsmarknadsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden görs
från och med år 2020 en ramjustering om 165 000 kronor för insatsen
Biblioteksservice.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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7. Kultur- och fritidsnämnden äskar en utökad investeringsram om
24 100 000 kronor vilket ger en total investeringsram för år 2020 på
26 450 000 kronor. Tillkommande driftskostnader för utökning av
investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram från
år 2020 och framåt.

Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2020 med plan för 2021–
2023 (KF 28 maj 2019, ärende 2), presenterade vi vårt förslag till budget för
2020. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna
för nämnder och styrelser varit andra. Om vår budget hade gått igenom och
våra ramar gällt för Kultur- och fritidsnämnden så hade vi valt att prioritera
förslag och åtgärder som bygger ett starkare samhälle och ett tryggare
Linköping, så som:
1. En ökad satsning på våra mötesplatser Agora, Skylten, Sagateatern, Dansens
hus och Arbis.
2. Fortsatt utveckling av ett breddat filmutbud genom att driva och förbättra
Linköpings Filmsalonger.
3. Utveckla den för nämnden helt nya och viktiga fritidsverksamheten där
fritidsgårdar, kolloverksamhet och övriga satsningar på unga ingår.
Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas
budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den
internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt
fast i vårt budgetförslag. Detta visas till exempel då de borgerliga partierna
väljer att spara generellt på hela nämndens verksamhet, minska pengarna till
mötesplatser som exempelvis Agora och Skylten, lägga ned Linköpings
Filmsalonger och den satsning på ett breddat filmutbud som också är en
förstärkning av demokratin, och att upphöra med den kolloverksamhet som
berör viktiga målgrupper såsom ungdomar utsatta för hedersförtryck,
tonårstjejer i behov av extra stöd, HBTQ-ungdomar och andra unga som
behöver det stöd i tillvaron som en kollovecka kan ge. Vi väljer därför att avstå
från att lägga ett eget förslag till internbudget för Kultur- och fritidsnämnden
för 2020 och deltar inte i beslutet.”
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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”Miljöpartiet deltar inte i beslut om nämndens budget, eftersom budgeten utgår
från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2019-05-28
och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet valde att göra i sin rambudget.
Miljöpartiets rambudget innebar färre besparingar och större satsningar på
totalt 80 miljoner. Det skulle ha gett nämnderna en annan möjlighet att
utveckla och driva sina verksamheter. I Miljöpartiets rambudget finns ett
tydligt fokus på klimat och miljö, barn och unga och social trygghet.
För Kultur- och fritidsnämnden hade det inneburit 13 miljoner kronor mer och
vi hade då valt att prioritera följande satsningar och minskade besparingar.
Minskade besparingar:
1. Fortsatt kolloverksamhet på samma nivå som tidigare.
2. Fortsatt satsning på film och Linköpings Filmsalonger.
3. Inga minskade anläggningsbidrag för mötesplatser.
Satsningar:
4. Satsning på mötesplatser för barn och unga
5. Satsning på rättvisa hyresvillkor för föreningar oavsett om man hyr av
Lejonfastigheter eller privat aktör.
6. Satsning på Kulturskolan.
7. Ambitiös satsning på återbruk och miljöanpassning av anläggningar.
8. Satsning på att få 100% av kommunfinansierade evenemang fria från
engångsartiklar.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 127 SF Bio, uppsägning av avtal
Dnr KOF 2015-241
Ärende
Sedan 2015-08-31 har Kultur- och fritidsnämnden ingått avtal med SF Bio
avseende visningsverksamheten Linköpings filmsalonger. Satsningen
initierades av Kultur- och fritidsnämnden för att bredda filmutbudet i
Linköping.
Kultur- och fritidsnämnden ska i internbudget för 2020 hantera
kostnadsdämpande åtgärder. Detta innebär bland annat att såväl verksamhet
som personalresurser påverkas. En åtgärd är att avveckla Linköpings
filmsalonger där en del avser uppsägning av avtal med SF-bio.
Då avtalet omfattar tre månaders uppsägningstid upphör den att gälla 2020-0117.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Uppsägning av avtal SF Bio
Bilaga - Uppsägning av avtal SF Bio
Yrkanden
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S), Mats Johansson (S) och Björn
Immerstrand (MP) yrkar avslag på förslaget till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut mot
Niklas Nåbo (S) med fleras avslagsyrkande och finner att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Avtalet med SF Bio gällande visningsverksamheten Linköpings
filmsalonger sägs upp från och med 2019-10-17.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet
lämnar följande skriftliga reservation till förmån för eget yrkande:
”Det är verkligen tråkigt att den borgerliga majoriteten i Kultur- och
fritidsnämnden nu väljer att lägga ned satsningen på ett breddat filmutbud
under rubriken Linköpings filmsalonger. Hela syftet med den har varit att

Ordförandens signatur
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linköpingsborna ska ha en större valfrihet när de vill se film. Alla filmer är inte
möjliga för SF att visa då de inte bär sig rent kommersiellt på den marknad där
SF verkar. Det är därför kommunen kan göra en viktig insats för ett breddat
filmutbud.
Linköpings Filmsalonger har också öppnat upp för filmen som en kulturyttring
bland andra genom filmseminarier och träffar med regissörer. Även
filmfestivaler och utomhusbio har kompletterat de reguljära visningarna i
salong 3 på Filmstaden. Nu blir Linköping tråkigare och kulturutbudet mindre
mångfasetterat. Därför reserverar vi oss idag mot detta beslut.”
__________
Beslutet skickas till:
SF Bio

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 128 Månadsuppföljning september 2019
Dnr KOF 2018-11
Ärende
Utöver delårsrapporterna i april, augusti och oktober kommer förvaltningen
2019 att göra en ekonomisk rapportering även för mars, maj, september och
november. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att verksamhetens
resurser används till det som avsetts, få god kontroll i rätt tid på oönskad
kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade
ramar.
I den ekonomiska uppföljningen per den 30 september 2019 ser förvaltningen
för perioden en positiv avvikelse för nämnden om 91 tusen kronor. Denna
avvikelse beräknas balanseras under årets resterande del och prognosen för
helåret är noll.
Nämndens resultatenheter visar för perioden ett överskott om 1 142 tusen
kronor. För nämndens resultatenheter lämnas en prognos på ett överskott om
1,5 miljoner för helåret 2019. Detta överskott beräknas på enheten
Kulturscener och ungdom. Överskottet återfinns dels på allaktivitetshuset
Agora, och dels inom enhetens ungdomsverksamhet. Agora kom i full drift
senare än planerat vilket resulterade i senarelagda investeringar och lägre
kapitaltjänstkostnad för 2019. Enhetens ungdomsverksamhet har under våren
varit under förändring men från hösten 2019 är en ny organisation driftsatt.
Från helåret 2020 är enhetens samtliga verksamheter i full drift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning september
2019
Bilaga: Helårsprognos per den 30 september 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Informationen noteras
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 129 Val av representanter till fokusgrupper 2019
Dnr KOF 2019-20
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-21 § 44 om att utse
internkontrollrepresentanter samt en eller flera ledamöter att representera
nämnden i råd, kommittéer eller andra sammanslutningar.
Kultur- och fritidsnämndens fokusgrupper arbetar nämndens ledamöter och
ersättare med specifika teman och frågor knutna till nämndens olika
verksamhetsområden. Fokusgrupperna är fyra till antalet: Fokusgrupp - idrott,
Fokusgrupp – ungdom, Fokusgrupp – mötesplatser och Fokusgrupp - bibliotek
och folkbildning.
Vid nämndsammanträdet önskar nämnden att fokusgrupperna Fokusgrupp –
ungdom och Fokusgrupp – mötesplatser slås samman. Nils Blixt (M) och Inger
Sjöge (M) delar på ansvaret att vara sammankallande.
Sami Scharin (SD), som är nybliven ersättare i kultur- och fritidsnämnden
föreslås väljas till en av fokusgrupperna.
Gunnar Franzén (SD), som är nybliven ledamot i kultur- och fritidsnämnden
föreslås väljas till en av fokusgrupperna.
Yvonne Svalin (KD) föreslås utifrån föregående sammanträde 2019-09-26 §
103 att väljas till Fokusgrupp - ungdom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Val av representanter till Fokusgrupper
Yrkanden
Ordföranden yrkar att Fokusgrupp – ungdom och Fokusgrupp – mötesplatser
slås samman.
Ordföranden yrkar att Karin Hede (M) utses till fokusgrupp Ungdom.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut mot eget
ändringsyrkande om att utse Karin Hede (M) till fokusgrupp Ungdom och
finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ändringsyrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Fokusgrupp – ungdom och Fokusgrupp – mötesplatser slås samman

Ordförandens signatur
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2. Sami Scharin (SD) utses till Fokusgrupp- Ungdom och Mötesplatser
3. Gunnar Franzén (SD) utses till Fokusgrupp – Idrott
4. Karin Hede (M) utses till Fokusgrupp – Ungdom och mötesplatser
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 130 Museiverksamhet i Linköping, utredningsdirektiv
Dnr KOF 2019-136
Ärende
Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-26 § 109
återremitterades ärendet om Museiverksamhet i Linköping till Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden har av Kommunfullmäktige fått ett strategiskt
nämnduppdrag i samband med budget 2020:
Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en översyn av museer
och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings
historia.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare bland annat genomfört utredningarna,
Linköpings militärhistoria (KOF 2015-148) och Friluftsmuseet Gamla
Linköpings framtida inriktning (KOF 2016-104). Dessa utredningar ska
beaktas vid genomförande av utredning om Museiverksamhet i Linköping.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås fastställa direktiven och att utredningen
påbörjas redan under 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Museiverksamhet i Linköping, utredningsdirektiv
Bilaga: Direktiv - Utredning Museiverksamhet i Linköping
Yrkanden
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S), Mats Johansson (S) och Björn
Immerstrand (MP) yrkar avslag på förslaget till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut mot
Niklas Nåbo (S) med fleras avslagsyrkande och finner att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
utredning av museiverksamheten och andra berörda verksamheter i
Linköpings kommun i enlighet med direktiven.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2. Finansiering av utredningen sker genom ianspråktagande av nämndens
resursmedel om 200 000 kr.
3. Utredningen redovisas för Kultur- och fritidsnämnden under våren
2020.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet
lämnar följande skriftliga reservation till förmån för eget yrkande:
” Vi ser inte riktigt vad nyttan är eller ska bli med denna utredning. Nyligen har
nämnden utrett hur Friluftsmuseet Gamla Linköping ska utvecklas och ett enigt
kommunfullmäktige fattade beslut om inriktningen. Likaså har nämnden
grundligt utrett möjligheterna att skapa ett Garnisonsmuseum som berättar
Linköpings månghundraåriga militära historia. Den utredningen innehöll
lokaliseringsförslag och kostnadskalkyler och vi tycker att det hade varit bättre
om nämnden försökt förverkliga något av de förslagen som utredningen kom
fram till.
Östergötlands museum förtjänar dessutom ett snabbt besked om hur nämnden
ska göra med IT-ceum, kommunens historiska IT-samling som kommunen
byggt upp i nära samarbete med Saab och Linköpings universitet och där
framför allt Saab varit med och finansierat driften sedan starten. När nu ÖM
bygger om och renoverar sina lokaler är det märkligt att de inte kan få ett
snabbt besked om hur de ska tänka kring kommunens samling. Istället skriver
ni (den styrande majoriteten med (M+KD+L+C) att den ska ingå som en del i
utredningen men i budgethandlingen räknar ni kallt med att kunna teckna ett
avtal med regionen om fortsatt drift. Samtal med regionen har förts men
avbrutits av majoriteten med hänvisning till utredningen. Vi finner detta
agerande motsägelsefullt, det sinkar ÖM och det äventyrar framtiden för ITceum som en viktig pusselbit i vår stads historia.
Vi ser heller inte att direktiven är tydliga och klara. Hur ska ett
utredningsresultat användas, vad är tanken? Dessutom har ni varit ointresserade
av att få till en bred uppgörelse i frågan då direktiven inte kommunicerats med
oss i oppositionen överhuvudtaget. Vi har därför inte fått något inflytande över
utredningsdirektiven vilket förstås är rimligt om man vill få till en bred enighet.
Utifrån det budgetläge som nämnden nu befinner sig i, där det sparas kraftigt
på verksamheterna, och med hänvisning till tidigare utredningars resultat som
bättre bör tas om hand, reserverar vi oss idag mot att lägga 200 000 kronor på
denna utredning.”
__________
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Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 131 Rusta upp Ryds motionscentrum, Svar på motion
(MP)
Dnr KOF 2019-36
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Björn Immerstrand (MP) föreslår i en
motion till kommunfullmäktige 2019-01-22 att rusta upp Ryds
motionscentrum. Motionärerna föreslår att:
Ryds motionscentrum rustas upp för att bli en naturlig mötesplats för
Linköpingsbor med olika intressen.
Inkluderande insatser för ökad trygghet i Rydskogen och vid Ryds
Motionscentrum genomförs med ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv
samt tillsammans med de som tränar i området, boende och civilsamhället.
Fler och fler människor väljer egenorganiserad idrott vilket ställer högre krav
på anläggningar för denna form av motion och idrott. Kultur- och
fritidsförvaltningen har under våren 2019 presenterat två utredningar med
fokus på den egenorganiserade idrotten där båda utredningarna bland annat
föreslår en upprustning av Ryds Motionscentrum för att skapa bättre
förutsättningar för den egenorganiserade idrotten. Kultur- och
fritidsförvaltningen har också ett uppdrag i förvaltningens verksamhetsplan
som handlar om att utreda förutsättningarna för att utveckla Ryds
Motionscentrum.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2019 att uppdra åt Kulturoch fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar för att utveckla Ryds
Motionscentrum.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att besvara motionen med hänvisning till
att Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, har ett uppdrag att
utreda förutsättningar för att utveckla Ryds Motionscentrum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rusta upp Ryds motionscentrum, svar på motion (MP),
2019-09-22
Motionen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.

Ordförandens signatur
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Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras i sin helhet med hänvisning till att Linköpings kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen, har ett uppdrag att utreda förutsättningar
för att utveckla Ryds Motionscentrum.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 132 Ljungsbro Fritidscenter, förlängning av driftavtal
Dnr KOF 2015-251
Ärende
Enligt det avtal avseende drift av Ljungsbro Fritidscenter, som är tecknat
mellan kultur- och fritidsnämnden och Medley AB har kommunen möjlighet
att förlänga avtalstiden med tre år med ett års förlängning i taget då avtalstiden
löper ut 2020-06-30. Kultur- och fritidsnämndens rätt att påkalla optionen om
förlängning upphör den 1 december 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Medley AB utför uppdraget och löser
avtalade åtaganden. Förvaltningen gör också den bedömningen att avtalad
ersättningsnivå under nuvarande förutsättningar inte skulle bli lägre för kulturoch fritidsnämnden vid en ny upphandling. Några behov av att göra
förändringar av anläggningen som skulle förhindras av att avtalet förlängs med
ett år, bedöms ej heller föreligga.
Avtalad ersättning ryms inom för verksamheten budgeterade medel.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås utlösa avtalad option för perioden
2020-07-01 till 2021-06-30.
Ställningstagande till om förlängning ska ske med ytterligare ett år görs av
nämnden före december 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Driftentreprenad Ljungsbro Fritidscenter – Förlängning av
avtal
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Option enligt avtal med Medley AB gällande drift av Ljungsbro
Fritidscenter för perioden 2020-07-01 – 2021-06-30 utlöses.
2. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om
förlängning av avtalet med Medley AB.
__________
Beslutet skickas till:
Medley AB

Ordförandens signatur
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§ 133 Skolidrottshallar, förlängning av driftavtal
Dnr KOF 2016-99
Ärende
I avtalet avseende drift och skötsel av skolidrottshallar för tidsperioden 201707-01 - 2020-06-30 ges kommunen möjlighet att förlänga avtalstiden med upp
till två år och med ett års förlängning i taget. Som längst till och med 2022-0630. Kultur- och fritidsnämndens rätt att påkalla optionen upphör den 1
december 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Pema Partner AB utför uppdraget
enligt avtalets kravspecifikation. Förvaltningen bedömer också att avtalad
ersättningsnivå inte skulle bli lägre vid en ny upphandling. Avtalad ersättning
vid option ryms inom budgeterade medel.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås utlösa avtalad option med 1 år för perioden
2020-07-01- 2021-06-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Skolidrottshallar – förlängning av drift- och skötselavtal
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Option enligt avtal med Pema Partner AB gällande drift och skötsel av
skolidrottshallar för perioden 2020-07-01 - 2021-06-30 utlöses.
2. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att underteckna det
förlängda avtalet med Pema Partner AB.
__________
Beslutet skickas till:
Pema Partner AB

Ordförandens signatur
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§ 134 Hangaren , förlängning av driftavtal
Dnr KOF 2016-111
Ärende
I avtalet avseende drift och skötsel av hangaren i Ryd för tidsperioden 201707-01 ? 2020-06-30 ges kommunen möjlighet att förlänga avtalstiden med upp
till två år och med ett års förlängning i taget. Som längst till och med 2022-0630. Kultur- och fritidsnämndens rätt att påkalla optionen upphör den 1
december 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Linköpings Frisksportklubb utför
uppdraget enligt avtalets kravspecifikation. Förvaltningen bedömer också att
avtalad ersättningsnivå inte skulle bli lägre vid en ny upphandling. Några
behov av att göra förändringar av anläggningen, som skulle förhindras av att
avtalet förlängs, bedöms inte heller föreligga. Avtalad ersättning vid option
ryms inom budgeterade medel. Utföraren har godtagit att förlängning sker
såsom avtalet anger.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås utlösa avtalad option för perioden
2020-07-01 till 2021-06-30.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Option enligt avtal med Linköpings Frisksportklubb gällande drift och
skötsel av Hangaren Hot Sport Center i Ryd för perioden 2020-07-012021-06-30 utlöses.
2. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att underteckna det
förlängda avtalet med Linköpings Frisksportklubb.
Jäv
Eje Svensson (C) deltar inte handläggningen eller vid beslut i ärendet på grund
av jäv.
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Frisksportarklubb
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§ 135 Fotbollsplaner och friidrottsarenan, förlängning av
drift- och skötselentreprenad
Dnr KOF 2016-100
Ärende
I avtalet avseende drift och skötsel av fotbollsplaner och friidrottsarenan för
tidsperioden 2017-07-01 ? 2020-06-30 ges kommunen möjlighet att förlänga
avtalstiden med upp till två år och med ett års förlängning i taget. Som längst
till och med 2022-06-30. Kultur- och fritidsnämndens rätt att påkalla optionen
upphör den 1 december 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Idrott & Service utför uppdraget
enligt avtalets kravspecifikation. Förvaltningen bedömer också att avtalad
ersättningsnivå inte skulle bli lägre vid en ny upphandling. Avtalad ersättning
vid option ryms inom för verksamheten budgeterade medel.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås utlösa avtalad option med 1 år för perioden
2020-07-01 till 2021-06-30.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Option enligt avtal med Leanlink, enhet Idrott & Service gällande driftoch skötsel av fotbollsplaner och friidrottsarena Campus Valla för
perioden 2020-07-01- 2021-06-30 utlöses.
2. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att underteckna det
förlängda avtalet med Leanlink, enhet Idrott & Service.
__________
Beslutet skickas till:
Leanlink, idrott och service

Ordförandens signatur
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§ 136 Idrottshall, bibliotek, kök och matsal vid Vist skola,
Sturefors – tecknande av hyresavtal
Dnr KOF 2016-93
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2016 (2016-02-18 § 21) att, i
samband med utbyggnad och modernisering av Vist skola i Sturefors, påbörja
arbetet med att utreda förutsättningar för en fullstor idrottshall i Sturefors.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen
och Lejonfastigheter tagit fram ett förslag på fullstor idrottshall med läktare.
Fastigheten kommer också innehålla ett bibliotek samt måltidslokal.
Under projekteringen har ny detaljplan tagits fram och vunnit laga kraft.
Lejonfastigheter AB har inkommit med en hyresoffert till Kultur- och
fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden.
Kostnaderna för idrottshall och bibliotek fördelas mellan Kultur- och
fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. Kostnad för kök och matsal
finansieras av Barn- och ungdomsnämnden.
Kultur- och fritidsdirektören föreslås få i uppdrag att teckna hyresavtal upp till
3 960 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Idrottshall vid Vist skola, Sturefors – beslut om förhyrning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal för
byggnationen vid Vist skola upp till 3 960 000 kr.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunens lokalstrateg

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

25 (30)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden

2019-10-17

§ 137 Upphandling drift och skötsel Berga idrottshall
och Lambohovshallen, tilldelningsbeslut
Dnr KOF 2019-60
Ärende
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-25 § 62, har kulturoch fritidskontoret infordrat och utvärderat anbud avseende drift och skötsel av
Berga idrottshall och Lambohovshallen, för uppdrag som ska gälla från och
med 2020-07-01.
Genomförd anbudsprövning har resulterat i att kultur- och fritidskontoret
föreslår kultur- och fritidsnämnden att anbud avgivet av Sportpalatset i
Linköping AB ska antas.
Det nya avtalet kommer att innebära en kostnad för nämnden om 258 000 kr/år.
Indexuppräkning sker inför varje nytt kalenderår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Upphandling drift och skötsel Berga idrottshall och
Lambohovshallen, tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut
Upphandlingsrapport
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Sportpalatset i
Linköping AB, organisationsnummer 556979-5940, uppdraget
avseende drift och skötsel av Berga idrottshall och Lambohovshallen.
2. Avtalstiden avser perioden 2020-07-01 – 2023-06-30, med möjlig
förlängning med upp till tre år.
3. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med
Sportpalatset i Linköping AB för uppdraget.
__________
Beslutet skickas till:
Sportpalatset Linköping AB

Ordförandens signatur
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§ 138 Kurser och konferenser
Dnr KOF 2019-2
Ärende
Följande kurs/konferens har inkommit:
MR-dagarna, Linköpings konsert & Kongress, 2019-11-14 – 2019-11-16
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ledamöter Cecilia Lundgren (L), Karin
Hede (M) och Mats Johansson (S) deltar vid MR-dagarna. Det utgår
inte någon förrättning för detta tillfälle.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 139 Delegationsbeslut - anmälan till Kultur- och
fritidsnämnden oktober 2019
Dnr KOF 2019-17
Ärende
Fattade delegationsbeslut redovisas. Delegationsbeslut har fattats i enlighet
med kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämnden oktober 2019
Bilaga 1: Anmälan av delegationsbeslut oktober 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. De redovisade delegationsbesluten noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur

28 (30)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden

2019-10-17

§ 140 Handlingar för kännedom oktober 2019
Dnr KOF 2019-19
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit:
KOF 2019-47, Protokollsutdrag 2019-09-24, KF § 295 - gällande Fyllnadsval
(SD) ledamot i kultur- och fritidsnämnden, Kommunfullmäktige
KOF 2019-47, Protokollsutdrag 2019-09-24, KF § 294 Fyllnadsval (SD) –
ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-09-25,
Kommunfullmäktige
KOF 2019-47, Protokollsutdrag 2019-09-24, KF § 293 – gällande Fyllnadsval
(SD), Kommunfullmäktige
KOF 2019-19, Uppföljningsbiljetter hösten 2019, Kultur- och
fritidsförvaltningen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Handlingar för kännedom oktober 2019
Bilaga, Samtliga handlingar för kännedom oktober 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Handlingar för kännedom noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 141 Förrättningar
Dnr KOF 2019-18
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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