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Dnr KOF 2021-228

Kultur- och fritidsnämnden

Utökat uppdrag Kulturhus Arbis
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till utökat uppdrag för Arbis
godkänns.
Ärende
Den första januari 2019 övergick Arbis från Utbildningsförvaltningen till att bli en
del av Linköpings kulturscener. Arbis målgrupp är idag unga i åldern 13-25 år.
Sedan övergången har en arbetsgrupp arbetat med att utveckla och tydliggöra
Arbis identitet som kulturscen för barn och unga.
En översyn av verksamheten har visat att det finns behov av en kulturscen som
möter den yngre målgruppen 0-12 år. I Linköpings kommun saknas det en plats
för barnkulturen - både att utöva och uppleva. På Arbis finns det även
schematekniska möjligheter att effektivisera nyttjandet av lokalerna med yngre
deltagare när ordinarie målgrupp inte nyttjar lokalerna dagtid. Med anledning av
detta förslår Kultur- och fritidsförvaltningen att Arbis uppdrag utökas till att
omfatta följande:
- Att vara en kulturscen för målgruppen 0-25 år.
- Att utveckla och tydliggöra Arbis identitet som kulturscen för barn och unga.
- Att effektivisera nyttjande av lokalerna i Arbis för såväl kommunal
verksamhet som för civilsamhället.
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Det utökade uppdraget innebär att Arbis blir ett komplement till de övriga
Kulturscenerna, med en egen särart och identitet. Utifrån det utökade uppdraget
kan Arbis även erbjuda ett mer varierat utbud inom kulturområdet samt utveckla
och öka samarbetet med barnkulturutövare, föreningsliv och studieförbund.
Vidare får kommunen ett kulturhus med fokus på barn och unga, vilket i nuläget
saknas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämndens godkänna
förvaltningens förslag till utökat uppdrag för Arbis.
__________
Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Den första januari 2019 övergick Arbis från Utbildningsförvaltningen till att bli en
del av Linköpings kulturscener. Vid övergången var Arbis en kulturscen med
öppet fasta kvällar för ungdomar med intresse för olika kulturyttringar. Arbis
verksamhet har sedan hösten 2020 varit stängd på grund av renovering. Arbis
planeras att öppna igen under våren 2022.
I samband med övergången från Utbildningsförvaltningen bildades en arbetsgrupp
som genomförde en översyn av verksamheten på Arbis. Översynen har visat att
nuvarande utbud kan utökas för att skapa förutsättningar till en kulturscen för
målgruppen 0-25 år. Utifrån arbetsgruppens analys av kulturscenernas identitet
och särart är bedömningen att det saknas en plats för barnkulturen - både att utöva
och uppleva. En utökning av målgruppen på Arbis kan bli ett komplement till de
övriga Kulturscenerna. Arbis får då en egen identitet som särskiljer verksamheten
från de övriga kulturscenerna. Detta kan även öka förutsättningarna för att
säkerställa efterlevnad av Kulturgarantin.1 Genom en utökning av målgruppen
skulle Linköpings kommun kunna erbjuda ett mer varierat utbud av
kulturverksamhet, utveckla och öka samarbeten med barnkulturutövare,
föreningsliv och studieförbund.
Översynen har inneburit workshops och fokusgrupper med civilsamhället samt
deltagande vid kulturdialoger. Det framkom i översynen behov av en kulturscen
som möter den yngre målgruppen 0-12 år. Behovet och efterfrågan på en
kulturscen för den yngre målgruppen har framförts från föreningsliv, medborgare
men även internt från bland annat Skylten där barnkulturen tar plats på
kulturscener riktade till målgruppen 13-25 år och vuxna.
Vid genomförd lokalanalys av Arbis framkommer schematekniska möjligheter att
bedriva verksamhet för yngre deltagare när ordinarie målgrupp 13-25 år inte
nyttjar lokalen på dagtid. Kommunen får då ett kulturhus med fokus på barn och
unga vilket idag saknas.
Ekonomiska konsekvenser
Det utökade uppdraget för Arbis kan hanteras inom befintlig budgetram för
Kulturscener och ungdom.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv

Kulturgaranti är en satsning från Linköpings kommun för att ge alla barn och unga tillgång till ett
professionellt kulturutbud. Kulturgarantin innehåller ett urval av kulturupplevelser som kan bokas
utan kostnad för förskola och grundskola.
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Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Jämställdhet är centralt i det kulturpolitiska programmet – I samtiden för
framtiden. I det fortsatta arbetet med Arbis uppdrag uppmärksammas både
jämlikhet och jämställdhet för att ge likvärdiga förutsättningar till barn och unga i
Linköpings kommun.
Uppföljning och utvärdering
En återrapportering av utvecklingsarbetet med Arbis kommer att ske till kulturoch fritidsnämnden under hösten 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL har genomförts 2021-11-30.
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