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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-05-12

Dnr KOF 2021-100

Kultur- och fritidsnämnden

Idrottsanläggningar – beslut om driftsformer
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Drift av fotbollsplaner (gäller inte Stångebro och Linköping Arena) ska
från och med 2022-07-01 ske i kommunal regi.
2. Drift av Friidrottsarenan ska från och med 2022-07-01 ske i kommunal
regi.
3. Drift av Hangaren ska från och med 2022-07-01 ske i kommunal regi.
4. Drift av Wahlbeckshallen ska från och med 2021-09-15 ske i kommunal
regi.
5. Drift av Skolidrottshallar ska från och med 2022-07-01ske i kommunal
regi.
6. Drift av Vist Idrottshall ska från och med 2021-10-01 ske i kommunal regi.
7. Drift av Valkebohallen ska från och med 2022-01-01 ske i kommunal regi.
8. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över hur driften i
kommunal regi ska utformas och återkomma till kultur- och fritidsnämnden
med förslag på upplägg under hösten 2022.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2021 påbörjat ett arbete med
att se över driften för förvaltningens idrottsanläggningar för att få en effektiv,
kvalitativ och kostnadseffektiv drift. Det handlar bland annat om att paketera
olika driftsobjekt utifrån både typ av uppdrag, geografisk placering av
anläggningarna samt omfattningen av driftsuppdragen. En annan viktig aspekt
är också att skapa driftsobjekt som möjliggör arbetstillfällen inom Linköpings
kommuns arbetsmarknadspolitiska uppdrag.
Flera av kultur- och fritidsnämndens driftsavtal löper ut 2022-06-30 och nya
anläggningar kommer att tas i drift under 2021 och i början av 2022.
De aktuella anläggningarna och karaktären för driftsuppdragen lämpar sig väl
för att hanteras i kommunal regi. Genom att paketera flera anläggningar i ett
samlat uppdrag skapas bra förutsättningar för en jämnare arbetsinsats över hela
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året. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår också längre avtalstider som
möjliggör samordningsfördelar och driftseffektivitet samt bättre förutsättningar
att bygga upp en organisation för helg- och kvällsarbete samt möjlighet att
anställa personal med rätt kompetens. Uppdragen innebär en mångfald av
arbetsuppgifter som möjliggör bra förutsättningar för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att driften av fotbollsplaner (ej
Stångebro och Linköping Arena), Friidrottsarenan, Hangaren,
Wahlbeckshallen, Skolidrottshallar, Vist idrottshall samt Valkebohallen inte
upphandlas enligt Lagen om Offentlig upphandling (LOU) utan sker i
kommunal regi.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Idrottsanläggningar- beslut om driftsformer, 2021-05-12
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Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2021 påbörjat ett arbete med
att se över driften för förvaltningens idrottsanläggningar för att få en effektiv,
kvalitativ och kostnadseffektiv drift. Det handlar bland annat om att paketera
olika driftsobjekt utifrån både typ av uppdrag, geografisk placering av
anläggningarna samt omfattningen av driftsuppdragen. En annan viktig aspekt
är också att möjliggöra arbetstillfällen inom Linköpings kommuns
arbetsmarknadspolitiska uppdrag.
Flera av kultur- och fritidsnämndens driftsavtal löper ut 2022-06-30 och nya
anläggningar kommer att tas i drift under 2021 och i början av 2022.
Anläggning

Nuvarande utförare

Avtalsförutsättningar

Fotbollsplaner (förutom

Leanlink

Avtal upphör 2022-06-30

Friidrottsarenan

Leanlink

Avtal upphör 2022-06-30

Hangaren

Linköpings
Frisksportklubb

Avtal upphör 2022-06-30

Wahlbeckshallen

Leanlink

Förändrat uppdrag 202109-01

Skolidrottshallar

Pema Partner AB

Avtal upphör 2022-06-30

Stångebro och Linköping
Arena)

Valkebohallen
(Vikingstad)

Nytt avtal från och med
januari 2022

Vist Idrottshall
(Sturefors)

Nytt avtal från och med
oktober 2021

Drift- och skötsel av fotbollsplaner har under flera år hanterats i kommunal regi
via Leanlink då de vid varje upphandlingstillfälle tilldelats uppdraget. Det finns
därför ingen anledning att fortsätta konkurrensutsätta detta driftsuppdrag. Även
friidrottsarenan och Wahlbeckshallen hanteras idag av Leanlink och driften
föreslås även fortsättningsvis hanteras i kommunal regi. I dessa uppdrag finns
också en stor variation av arbetsuppgifter som fungerar för personal inom
Linköpings kommuns arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Drift och skötsel av skolidrottshallar hanteras idag av den privata utföraren
Pema Partner AB. Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att detta
uppdrag inte ska konkurrensutsättas då det finns flera fördelar med att dessa
hanteras i kommunal regi. Uppdraget möjliggör, tillsammans med uppdraget
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för fotbollsplaner och friidrottsarenan, en jämn arbetsfördelning året runt för
den kommunala utföraren. Uppdraget är också av den karaktären att det finns
en stor variation av arbetsuppgifter som möjliggör förutsättningar för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under 2021-2022 tillkommer också två nya
idrottshallar som blir en del av det samlade uppdraget.
Drift av Hangaren hanteras idag av föreningen Linköpings Frisksportklubb.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att drift av anläggningen i
fortsättningen inte konkurrensutsätts utan sköts i kommunal regi. Däremot
kommer det fortfarande finnas möjlighet för föreningar att ha olika
verksamhetsuppdrag i anläggningen.
Sammantaget ser Kultur- och fritidsförvaltningen att aktuella driftsuppdrag
möjliggör en effektiv, kvalitativ och kostnadseffektiv drift i kommunal regi
som även möjliggör arbetsuppgifter inom Linköpings kommuns
arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Genom längre avtalstider möjliggörs också
samordningsfördelar, driftseffektivitet och bättre förutsättningar att bygga upp
en kvalitativ organisation.
En konsekvens av att driften av anläggningarna hanteras i kommunal regi är att
möjligheten för föreningsdrift försvinner, då föreningar inte längre ges
möjlighet att lämna anbud. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att
kostnaden för förändrade driftsformer ryms inom befintlig budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att driften av fotbollsplaner (ej
Stångebro och Linköping Arena), Friidrottsarenan, Hangaren,
Wahlbeckshallen, Vist idrottshall samt Valkebohallen inte upphandlas enligt
Lagen om offentlig upphandling (LOU) utan sker i kommunal regi.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att kostnaden för förändrade
driftsformer ryms inom befintlig budget för drift av idrottsanläggningar.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
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Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Kommuninvånare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas alltid i befintliga anläggningar och i projektering,
byggnation och drift av anläggningar.
Samråd
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som
tillstyrker förslag till beslut.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över hur driften i
kommunal regi ska utformas och återkomma till kultur- och fritidsnämnden
med förslag på upplägg under hösten 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförs vid Kultur- och
fritidsförvaltningen 2021-05-04.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

