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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Joakim Kärnborg

2017-04-06

Dnr KS 2017-361

Kommunstyrelsen

Utredningsdirektiv - undersök möjligheterna för en
virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Linköping
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningsinriktningen.
2. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast i januari 2018.
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 beslutade 2017-06-13, § 187 att:
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.
Kommunstyrelsen ska senast i februari 2018 redovisa utredningsresultatet till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen förslås godkänna inriktningen på utredningen
(utredningsdirektiv).
__________

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”
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13, § 187
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Bakgrund
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 beslutade 2017-06-13, § 187 att:
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.
Kommunstyrelsen ska senast i februari 2018 redovisa utredningsresultatet till
kommunfullmäktige.
Utredningsuppdrag (direktiv)
Utredningen ska ha karaktären av en förstudie rörande marknadspotential och
intressentanalys.
I utredningen ska följande områden beröras:


Intresset hos företag i regionen (med relevant digital profil) ska
kartläggas.



Förutsättningarna för en kommersiellt driven verksamhet ska
undersökas, Linköpings kommun ska betraktas som en av flera
intressenter i den eventuella satsningen, inte huvudaktör.



Möjligheten att utgå från befintliga starka besöksmål, aktivitetsparker
etc. ska prövas.



Utredningen ska inte hantera frågor om eventuell marktillgång,
fastighetsfrågor etc.

Utredningen ska ledas av kommunledningsförvaltningen och genomföras i
samråd med Kultur- och fritidskontoret, Visit Linköping & Co AB och Science
Park Mjärdevi AB.
En viktig del i utredningsarbetet är att arbeta tillsammans med berörda företag i
Linköping och regionen för att säkerställa de kommersiella förutsättningarna.
Utredningen ska bedrivas med egna eller upphandlade resurser. Samordning
(samt eventuellt samutnyttjande av utredningsresurser) ska ske med pågående
besöksmålsutredning som genomförs av Visit Linköping & Co AB.
Utredningens resultat ska kunna användas som beslutsunderlag för berörda
nämnder och styrelser om ett eventuellt nästa steg.
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningen finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Eventuella kostnader hos Visit Linköping & Co ska anses ingå i det
grunduppdrag besöksnäring som kommunstyrelsen tecknat avtal med bolaget
om (KS 2014:634) samt den förstudie kring ett nytt besöksmål som
kommunstyrelsen beslutat om att finansiera (KS 2017-02-28, § 80).
Eventuella kostnader hos Science Park Mjärdevi AB ska anses ingå i det
verksamhetsuppdrag som kommunstyrelsen tecknat för aktuellt verksamhetsår.
Kommunala mål
De av kommunfullmäktige antagna övergripande mål för 2015-2018 som kan
beröras av utredningen är:
2 En kommun med ett växande näringsliv
8 En kreativ kommun
11 En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt
Jämställdhet
I utredningen ska en jämställdhetsanalys göras.
Samråd
Samråd pågår med kommunikationsdirektören, kultur- och fritidsdirektören,
Visit Linköping & Co AB och Science Park Mjärdevi AB. Samråd har skett
med ekonomichefen på kommunledningsförvaltningen som tillstyrker
förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast januari 2018, i tid
för att kommunstyrelsen ska kunna redovisa utredningen och slutsatser av den
samma för kommunfullmäktige senast i februari 2018.
Kommunledningskontorets helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Kommundirektören
Näringslivsdirektören
Kultur och fritidsdirektören
VD Visit Linköping & Co AB
VD Science Park Mjärdevi AB

