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Dnr KOF 2017-161
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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar utredningen om Samordnad
idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar utredningen om Samordnad idrottsanläggning i
Stångebro/Kallerstad.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-23 § 51 (KOF 2017-161) att
kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
samordnad idrottsanläggning i Stångebro/ Kallerstad. Kommunstyrelsen
beslutade sedan 2017-04-18 § 209 (KS 2017-231) att kultur- och
fritidsnämnden medges att utreda förutsättningarna för en samordnad
idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad
Av utredningsuppdraget framgår att en samordnad idrottsanläggning återfinns i
kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan för 2017-2026, där under
namnet multiarena. Utredningsuppdraget omfattar delar som lokalisering,
finansiering, ägande, drift samt innehåll i själva hallen/arenan.
Uppdraget avser en samordnad idrottsanläggning för inomhusidrotter med
nationellt, regionalt eller lokalt fokus. Enligt översiktsplanen för staden
Linköping bör Stångebro vara huvudplatsen för regionala anläggningar då
området ligger i anslutning till E4 och till det nya resecentrum.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-18 § 209 (KS 2017-231) att kultur- och
fritidsnämnden medges att utreda förutsättningarna för en samordnad
idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad. Kommundirektören ges i uppdrag
utreda förutsättningarna för lösningar som bygger på olika former av IOP
(idéburet offentligt partnerskap) och hur sådana lösningar påverkar
kommunens ansvar för finansiering och drift av anläggningen.
Under utredningens gång har flertalet möten med workshopliknande upplägg
genomförts. Olika intressenter har deltagit, exempelvis representanter från
föreningsliv samt elever och personal på Arenaskolan. Vid sidan av möten har
information inhämtats genom studiebesök, omvärldsbevakning och inventering
av befintliga idrottsanläggningar. Under tidsperioden augusti till november
2017 har även två större möten genomförts med representanter för de stora
inomhussporterna i Linköpings kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen medför i detta läge inga ekonomiska konsekvenser då den endast
noteras.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2018 med plan för 2019-2021 är
följande:


En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv
ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.



En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska
bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt
och meningsfullt liv.



En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och
utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget
skapande.

Samråd
Samråd har skett genom samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som har genomfört lokaliseringsutredningen.
Samverkan med Visit har genomförts. I de delar som berör finansiering,
ägande och drift har samråd skett med Kommunledningsförvaltningen genom
kommundirektören.
Utbildningsförvaltningen ser att en Multihall inom Stångebro/Kallerstad kan
lösa det stora behovet av idrottshallar som idag finns för befintliga och
kommande skolor i den framtida stadsdelen. Utbildningsförvaltningen menar
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också att en lokalisering av en Multihall i området bör lösas på ett sådant sätt
att ett effektivt samnyttjande av funktioner i Multihallen möjliggörs.

Information enligt MBL §19 har genomförts 2018-01-30.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidskontoret

Paul Håkansson

Karin Olanders
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Kommunstyrelsen

