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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Mats Appel

2021-09-02

Dnr KS 2020-825

Kommunstyrelsen

Handlingsplan Gamla Linköping, aktiviteter och
marknadsföring, återrapport
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av uppdraget som gavs till Visit Linköping & Co gällande
utredning av en handlingsplan beträffande utökade insatser för aktiviteter
och marknadsföring av platsen Gamla Linköping noteras.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med en analys av utredningen och förslag till handlingsplan för beslut
senast 14 december 2021.
Ärende
Kommunens verksamhet i Gamla Linköping sker genom i huvudsak kulturoch fritidsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. Fastigheterna ägs av
Kulturfastigheter i Linköping AB, dotterbolag till AB Stångåstaden. I området
drivs näringsverksamhet riktad mot besökare och det finns även bostäder.
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-12-15, § 372 att
beställa en utredning av Visit Linköping & Co AB gällande att utarbeta en
handlingsplan för bolagets utökade insatser för aktiviteter och marknadsföring
av platsen Gamla Linköping.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Utredningen från Visit Linköping & Co AB är klar och inlämnad den 1 juli
2021. Utredningen får ligga som grund i det fortsatta arbetet och som ett
underlag från Visit Linköping i hur de skulle kunna tänkas bidra till
utvecklingen av Gamla Linköping när det gäller fler aktiviteter och utökad
marknadsföring.
Nu behöver en analys göras av Visits utredning och en handlingsplan arbetas
fram med både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder och mål. Det fortsatta
arbetet bör ske i samverkan mellan Kommunledningsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen samt med inspel från andra berörda aktörer.
I det arbetet bör man utgå ifrån både den utredning som nu har lämnats in av
Visit Linköping och den utredning om Friluftsmuseets framtida inriktning som
gjorts av Kultur- och fritidsförvaltningen. Utredningen Framtidslabbet,
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gällande framtidens Visit Linköping & Co AB bör också beaktas i det fortsatta
arbetet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslag till
beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan Gamla Linköping, aktiviteter och marknadsföring,
återrapport, 2021-09-02
Bilaga - Handlingsplan – Gamla Linköping från Visit Linköping och Co AB
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Kommunala mål
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Ett förslag till handlingsplan ska presenteras för kommunstyrelsen senast 14
december 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Visit Linköping och Co AB
Kultur- och fritidsdirektör, Karin
Olanders

