1 (4)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
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2017-04-06

Dnr KS 2017-297

Kommunstyrelsen

Utred möjligheterna för en virtuell aktivitets- och
upplevelsepark i Linköping, svar på motion (C)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla en
virtuell aktivitets- och upplevelsepark. Utredningen ska ha karaktären av en
förstudie med inriktning mot marknadspotential och intressentanalys och
ska koordineras med den pågående förstudien kring nytt besöksmål (KS
2017-02-28 §80)
3. Kommunstyrelsen ska senast i februari 2018 redovisa utredningsresultatet
till kommunfullmäktige.
Ärende
Centerpartiet har i en motion till fullmäktige i Linköpings kommun förslagit att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla en
virtuell aktivitets- och upplevelsepark.
Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen och uppdra år kommunstyrelsen
att utreda möjligheterna att utveckla en virtuell aktivitets- och upplevelsepark
samt att redovisa utredningsresultatet till kommunfullmäktige senast i februari
2018.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Motion ”Utred möjligheterna för en virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Linköping”
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Bakgrund
Motionen
Centerpartiet har i en motion till fullmäktige i Linköpings kommun förslagit att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla en
virtuell aktivitets- och upplevelsepark.
Förslagsställarna menar att det i Linköping finns mycket goda möjligheter att
utveckla ett unikt besöksmål med den föreslagna inriktningen.
Nedan beskrivs några av de förutsättningar som finns i Linköping och en kort
summering av de fastställda beslut och inriktningar som Linköpings kommun
har som ger stöd för fullmäktige att bifalla förslaget.
Besöksnäringen i Linköping
Besöksnäringen i Linköping omsätter ca 1.3 miljarder kronor (1.26 mdr 2013)
och växer snabbt.
Linköping söker ständigt efter nya attraktiva besöksmål för att komplettera och
utveckla besöksnäringen. Bland annat pågår ett särskilt arbete med en
fördjupad förstudie för ett nytt besöksmål innehållande marknadsanalys,
lokaliseringsstudie samt affärsplan för ett nytt besöksmål i Linköping. Visit
Linköping & Co driver arbetet efter beslut i kommunstyrelsen (2017-02-28
§80).
Strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i Linköping
Kommunstyrelsen fastställde 2016-11-22 en strategisk inriktning för
näringslivsutveckling i Linköping. I denna finns fem långsiktiga mål för en
fortsatt positiv utveckling av näringslivet:
 Linköping ska vara en motor för regionens näringslivsutveckling och
arbeta aktivt för och värna om både det näringsliv som finns idag och
för att nya företag och branscher etableras här.
 Linköping ska vara utmärkande för sina goda förutsättningar för
företagande så att fler ska vilja bli företagare och därför starta och växa
med sitt företag i här.
 Linköping ska säkra tillgången till strategisk mark för etableringar.
 Linköping ska ligga i framkant när det gäller att skapa förutsättningar
för nya kunskapsintensiva företag och arbetstillfällen med särskilt fokus
på gröna jobb och digitaliseringens möjligheter.
 I Linköping ska samverkan mellan kommunen och universitetet stärkas
i syfte att förbättra näringslivsklimatet och skapa nya och växande
företag
Bland de strategiska inriktningar som utpekas i dokumentet kan i relation till
motionens inriktning särskilt nämnas höga ambitioner för event och
besöksnäring, utvecklingsmiljöer i internationell toppklass samt
digitaliseringens möjligheter skapar tillväxt. Samtliga dessa inriktningar ger
stöd för att utreda förutsättningarna i enlighet med motionärernas förslag.
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Under rubriken digitaliseringens möjligheter skapar tillväxt återfinns följande:
Linköpings kommun ska aktivt utmana sina förvaltningar och bolag att
tillsammans med forskare, företag och andra aktörer skapa tillväxt genom att i
ökande omfattning tillvarata digitaliseringens möjligheter. Linköpings
kommun ska också genom aktivt samarbete med näringslivet bidra till att skapa
en utvecklingsanda där små och stora företag aktivt förnyar sig och stärker sin
konkurrenskraft genom ökad digitalisering.
Eventstrategin
Linköpings kommun har antagit en eventstrategi med följande mål:


Linköping ska år 2030 vara en av Sveriges tre främsta eventstäder inom
kunskap och innovation, kultur och hälsa, nöje samt idrott.



Linköping ska år 2030 ha intagit positionen som en av Sveriges tre mest
framstående mötesplatser inom kunskap och innovation, kultur och
hälsa, nöje samt idrott.

Profilområden
Science Park Mjärdevi har arbetar särskilt inom vissa profilområden som
samlar företag och forskning som på olika sätt kan vara intressenter i arbetet.
De profilområden som här avses är Visualization, Modeling & Simulation och
Connectivity & Mobile Broadband.
Visual Sweden
Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja
innovation inom området visualisering och bildanalys. Bland de aktörer som
finansierar och samverkar inom initiativet finns kommuner, universitetet,
statliga verk och ett 50-tal små- och medelstora företag.
East Sweden games
I Sankt Kors lokaler i Ebbe Park kommer till sommaren 2017 ett centrum för
dataspelsutvecklare att öppna. (Corren 2017-03-21). Avsikten med satsningen
är att kunna erbjuda en mötesplats och kontorshotell för spelutvecklare.
Utvecklarna ska kunna starta egna företag och producera spel eller på olika sätt
genom sina kunskaper inom digitalisering kan erbjuda lösningar till företag
med bas ibland annat Virtual Reality.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Kommunala mål
De av kommunfullmäktige antagna övergripande mål för 2015-2018 som kan
beröras av, och ger stöd för att genomföra utredningen är:
2 En kommun med ett växande näringsliv
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8 En kreativ kommun
11 En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt
Jämställdhet
I utredningen ska, om så är möjligt, en jämställdhetsanalys göras.
Samråd
Samråd har skett med kommunikationsdirektör, Visit Linköping & Co samt
Science Park Mjärdevi samt ekonomichefen på kommunledningsförvaltningen
som tillstyrker förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Kommunfullmäktige förslås besluta att kommunstyrelsen ska redovisa
utredningsresultatet senast i februari 2018 till fullmäktige.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden
Visit Linköping & Co AB
Science Park Mjärdevi AB
Nulink AB

