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Kultur- och fritidsnämnden

BILAGA 1

Internbudget 2018

Rev. 2018-01-10

Nämndens anslagsmedel 2018
Internbudgeten för nämndens anslagsmedel är uppdelad i följande områden:
















Nämnden
Resursmedel, information och internationellt samarbete
Museiverksamhet
Bibliotek
Kulturskolan
Konst
Regional kulturverksamhet
Allmän kultur vuxna
Allmän kultur barn
Ungdomsverksamhet
Föreningsstöd
Motions- och friluftsanläggningar
Idrottsanläggningar
Skolidrottshallar
Tempererade bad

Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-13 nämndernas budgetramar för 2018. Budgetramen för 2018 är,
inklusive justeringar för preliminär ersättning för pris- och lön beslutade av KS 2017-08-22, för kultur- och
fritidsnämnden 309 141 000 kronor. Detta innebär att nämnden för 2018 beviljats en ramökning om 455 000
kronor. Denna utökning fördelar sig på tidigare tagna beslut enligt följande;
Idrottshall Brokind (KS 2016-05-31 § 186)
Konstgräs ALG (KS 2016-08-23 § 271)
Allaktivitetshus omfördelning från BoU (KS 2016-03-01 § 55)
Allaktivitetshus, halvårseffekt hyra 2018

480 tkr
275 tkr
1 700 tkr
-2 000 tkr

De resterande tillkommande medlen om 3 733 000 kronor fördelas i internbudget 2018 enligt följande;
Kulturpuls
Kulturgaranti
Friluftsmuseet Gamla Linköping
Filmutveckling
Ung Puls – funktionsvariationer
Föreningsbidrag Idrott i skolan
Föreningsbidrag
Skylten
Idrottsanläggningar
Resursmedel – oförutsägbara prishöjningar

1 200 tkr
300 tkr
1 000 tkr
500 tkr
200 tkr
200 tkr
-200 tkr
115 tkr
-200 tkr
618 tkr

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats medel i tidigare budgetarbete för verksamhet enligt specifikation
nedan. Dessa medel kommer att fördelas ut till nämndens budgetram vid verksamhetsstart och finns ej med i
denna bilaga till Internbudget 2018.
Flytt av Ryttaretorpet
Ny konstgräsplan Ekängen
Nya omklädningsrum Ryd/Solhaga
Byte av inventarier i nuvarande simhall
Motionsspår Ekängen

250 tkr
783 tkr
230 tkr
259 tkr
615 tkr
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Konstgräsbyte
Ny konstgräsplan Ryd
Ny idrottshall innerstaden
Ny idrottshall södra stadsdelarna
Nya omklädningsrum vid Skäggetorpsplanen

457 tkr
603 tkr
2 510 tkr
1 910 tkr
300 tkr

Detta ger totalt en budgetram om 301 224 000 kronor som hanteras i denna bilaga till internbudget 2018.
Tabell 1: Sammanställning internbudget 2018
Belopp tkr
Nämnden
Utvecklingsmedel & Information
Museiverksamhet
B ibliotek
Kulturskolan
Konst
Regional kulturverksamhet
Allmän kultur vuxna
Allmän kultur barn
Ungdomsverksamhet
Föreningsstöd
Motions- och friluftsanläggningar
Idrottsanläggningar
Skolidrottshallar
Tempererade bad
Pris- och lönejusteringsmedel
SUMMA

Nämndens anslagsmedel
Kostnader
Intäkter
Netto
1 154
0
1 154
5 929
0
5 929
17 166
-50
17 116
69 500
-3 837
65 663
28 770
-3 600
25 170
5 126
-203
4 923
43 216
-639
42 577
10 131
-1 168
8 963
4 164
-1 300
2 864
21 098
0
21 098
18 781
0
18 781
3 350
-204
3 146
64 479
-13 162
51 317
14 541
-2 875
11 666
27 341
-14 100
13 241
7 616
0
7 616
342 362
-41 138
301 224
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Nämndens mål 2018
Nämndens viktigaste mål för 2018:




En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.

Nämndens övriga mål för verksamheten:












Allmän kultur för barn: Barn ska erbjudas ett varierat kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet
till eget skapande
Mötesplatser för unga: Attraktiva och tillgängliga mötesplatser och aktiviteter ska erbjudas
ungdomar och unga vuxna.
Mötesplatser för unga: Unga ska vara delaktiga i planeringen av ungdomsarrangemang och
utveckling av ungas mötesplatser.
Kulturskolan: Kulturskolan ska erbjuda en mångfald av olika uttrycksformer
Museiverksamhet: Friluftsmuseet Gamla Linköping ska bidra till att sprida kunskap om Linköpings
historia och upplevas som ett betydelsefullt och attraktivt besöksmål.
Idrotts- och fritidsanläggningar: Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för
motions och evenemang.
Föreningsstöd: Föreningsstödet ska bidra till ett aktivt och tillgängligt föreningsliv.
Allmänkultur: Alla vuxna som bor och vistas i Linköping ska erbjudas ett varierat kulturutbud av
hög kvalitet med möjlighet till eget skapande
Konst: Passagen Linköpings konsthall ska bidra till utmanande och inspirerande möten med
samtidskonsten.
Konst: Passagen ska vara en arena för eget skapande
Bibliotek: Linköpings stadsbibliotek med tillhörande närbibliotek och bokbuss ska vara en attraktiv
och inkluderande mötesplats och bildningsarena.
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Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
1 154
0
1 154

Mål




En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.

Beskrivning
Verksamhetsområdet omfattar nämndens egen verksamhet. Här återfinns kostnader för nämndens
sammanträden, kostnader för de förtroendevaldas kurser, konferenser samt ersättning vid olika förrättningar.
Nämnden har tio ordinarie sammanträden per år som föregås av ärendeberedning med ordförande och vice
ordförande.
Nämndens förtroendevalda är även indelade i fokusgrupper, i vilka de arbetar med specifika teman och frågor
knutna till nämndens olika verksamhetsområden. Fokusgrupperna är fyra till antalet: idrott och anläggningar,
kultur, bibliotek och folkbildning samt fritid.
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Utveckling, information samt internationellt samarbete
Resursmedel, information samt
internationellt arbete
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
5 929
0
5 929

Mål




En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.

Beskrivning

Resursmedel
Budgetmedel för konsult- och utredningskostnader. Avser även budgetmedel att fördela under året till bland
annat oförutsägbara kostnader. Extra evenemangsmedel som kan omdisponeras för delfinansiering av
evenemang och som inte ryms inom respektive verksamhetsområdes budget. I budgeten finns även medel för
nämndens särskilda utvecklingsinsatser.

Information
För nå upp till målet om att vara en attraktiv stad finns medel avsatta i budgeten för gemensamma
informationsinsatser. Det innefattar tryckta annonser i dagspress samt målgruppsanpassad annonsering i
exempelvis studentmagasin, tryckkostnader för lovprogram, programaffischer och eventuell filmproduktion.
Därutöver tillkommer exponering på offentliga ytor så som turist- och informationskarta, webbplats,
informationstavlor, infartsskyltar samt annonsskyltar.
Genom en ökad närvaro i sociala medier får förvaltningens enheter bättre förutsättningar att nå ut med sina
respektive utbud till såväl befintliga som nya målgrupper. Via de sociala kanalerna är det möjligt att via eget
text- och bildmaterial visa att Linköping är en stad med ett brett utbud av kultur-, idrotts- och
fritidsaktiviteter, vilket kan kopplas mot målen en hälsosam stad och en kreativ stad.

Internationellt samarbete
Under 2018 planerar nämnden att satsa på internationellt nätverkande, studiebesök, Artist in Residence samt
omvärldsbevakning. Kommunens vänort på Island, Isafjordur och konsthallen Passagen planerar att starta ett
residenssamarbete under 2018. Det europeiska kulturarvsåret 2018 kommer utlysa projektmedel för
samarbetsprojekt. Vänortskonferensen som anordnades i Linköping och Norrköping i augusti 2017 har
resulterat i ett samarbete om digitalisering mellan Friluftsmuseet Gamla Linköping och städer i Finland och
Lettland. Linköpings stadsbibliotek kommer att starta ett samarbete med Guangzhou, Kina under 2018.
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Museiverksamhet
Museiverksamhet
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
17 166
-50
17 116

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Museiverksamhet: Friluftsmuseet Gamla Linköping ska bidra till att sprida kunskap om Linköpings
historia och upplevas som ett betydelsefullt och attraktivt besöksmål.

Beskrivning

Friluftsmuseet Gamla Linköping består av tre delar: stadskvarteren, Valla gård och en del av
Vallaskogen. Museiverksamheten utgår från att sprida kunskap på ett lustfyllt sätt och att
levandegöra alla tre delarna under devisen Där historien blir verklighet. Arbetssätt som levande
historia och tidsresepedagogik bidrar till att uppnå målet om att sprida kunskap om Linköpings
historia. Evenemang och programverksamhet är en viktig del i att levandegöra museet och bidrar till
attraktivitet. Grunden till verksamheten är det kulturarv som museet ansvarar för: byggnader,
museer, samlingar, trädgårdar, lantrasdjur och berättelser.
Friluftsmuseet bidrar till målet en attraktiv stad genom att vara Linköpings största besöksmål och
en del av varumärket Linköping. Vallaskogen och övriga ytor för rekreation som Lill-Valla lekpark
bidrar till förutsättningarna för en hälsosam stad. En kreativ stad: den pedagogiska verksamheten
ger möjlighet till eget skapande både för barn och vuxna under högsäsongen Tidernas sommar, i
olika skolprogram, i workshops och programverksamhet, samt under loven.
Taxor och avgifter
Följande taxor och avgifter ändras eller är nya för 2018.
Nytt
pris
exkl
moms

Tidigare pris

Lokaler
Dansbanan första 3 h

800

Smedjan första 3h exkl material

800

Grundpris Elimkapellet halvdag max 5h

1000

Grundpris Elimkapellet heldag

1200

Grundpris Pedagogiska verkstaden halvdag max 5h,

1000

Grundpris Pedagogiska verkstaden heldag/helger

1200

Lusthusen

800

Skola/förskola låna Pedagogiska verkstaden, max 4tim

400

von Lingens Gård

1400
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Museivakt/värd, 2h

600

Folkparksteatern kommersiell aktör/dygn

4000

Lilla scenen/ dygn

700

Lilla scenen sammanhängade bokning, i program/ dygn

200

Extra städning vid lokalhyra

600

Kopiegarderoben, uthyrning

500

500
3500
500
100
500
400

Ex
moms

Teknik
Tekniker 1h

600

Tekniker 1h efter kl 17 och helger

700
Ex
moms

Visningar skolor
Intoduktion för vuxenutbildning

700

Visning Vuxenutbildning

900

Gammaldags skoldag, 1.5 h

700

Gammaldags skoldag, 1.5 h

800

Skolprogrammet gethjälpen, 1.5 h

700

Skolprogrammet gethjälpen, 1.5 h

800

Tidsresan 08.00-17.00

1200
Ex
moms

Visningar allmänna grupper
Grupper, förbokade vardagar innan 17.00

1700

Grupper, förbokade övriga tider

2100

Introduktion 15min, max 50p vardagar

700

Introduktion 15min, max 50p övriga tider

950

Kägelbanan, visningspris+ tillkommer 200 kr/h för förlängt spel

300

Visning i samband med konferens

1400

Visning i samband med konferens, efter 17 och helg

1800
Inkl
moms,
priser
för
privat
perso
ner

Tuff-tufftåg:
Dagsbiljett hop-on hop-off, barn 0-3 år åker gratis

50

Klippkort, 6 dagsbiljett/kort, ej tidsbestämt

200

Årskort/Säsongskort

600

Hyra av tåg inkl förare utan stopp -förskola/skola

1000

Hyra av tåg inkl förare med stopp -förskola/skola

1500
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400
700
Nytt 2018
Nytt 2018
Nytt 2018
Nytt 2018
1000

800 +
avgift/person
1200 +
avgift/person
600
850
200
800
1200

30
100
Nytt 2018
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Biblioteksverksamhet
Bibliotek
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
69 500
-3 837
65 663

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Bibliotek: Linköpings stadsbibliotek med tillhörande närbibliotek och bokbuss ska vara en attraktiv
och inkluderande mötesplats och bildningsarena.

Beskrivning
Linköpings stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek, nio närbibliotek och en bokbuss. Biblioteken ska vara
lätta att besöka både fysiskt och digitalt. De ska erbjuda ett utbud med mångfald och bredd samt främja
bildning, rekreation och hälsa. Biblioteken ska också vara en plats där människor i olika åldrar, från olika
kulturer och med olika bakgrund kan mötas och känna sig välkomna.
Närbiblioteken ska profileras efter närområdets karaktär och vara tillgängliga efter närområdets behov och
efterfrågan, samt spegla den etniska och kulturella mångfald som finns i området.
Utveckling och förändring i biblioteksverksamheten sker genom två utvecklingsspår:
 Rum för digital delaktighet, för fri tillgång till information, kunskap och informationskompetens.
 Rum för berättande och hälsa, för personlig utveckling, möten, kreativitet, upplevelse och rekreation
Biblioteken bidrar till målet om att vara en attraktiv stad genom att vara ett offentligt rum för debatt och
samtal i den demokratiska processen, vara en fri mötesplats för människor och erbjuda en arena för andra
kulturaktörer. De bidrar till målet om en hälsosam stad genom att erbjuda och tillhandahålla olika sorters
media, såväl fysiska som digitala samt erbjuder ett stort antal föreläsningar, program och aktiviteter riktade
till olika målgrupper. För att leva upp till målet om en kreativ stad uppmuntrar de till egen skapande genom
att erbjuda aktiviteter och workshop för barn, ungdomar och vuxna.
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Kulturskola
Kulturskolan
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
28 770
-3 600
25 170

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Kulturskolan: Kulturskolan ska erbjuda en mångfald av olika uttrycksformer

Beskrivning
Kulturskolan erbjuder undervisning inom konstformerna musik, dans, bild och form samt teater. Antalet
konstformer är detsamma som tidigare år.
Musik: 1 700 elever
Orkester, kör, ensemble: 900 elever
Dans: 500 elever
Teater: 70 elever
Bild och form: 170 elever
Kulturskolans elever deltar vid cirka 200 föreställningar per år vilket bidrar till kommunens kulturliv och
ökar dess attraktionskraft. Kulturskolan bidrar även till att ge barn och unga i Linköpings kommun en
meningsfull fritidssysselsättning. Undervisningen sker dels i egna lokaler i Linköpings Konsert & Kongress,
dels i kommunens olika bostadsområden.

Ordinarie undervisning
Musikundervisningen är uppdelad i tre delar. Grundkurs innebär gruppundervisning för elever från
förskoleklass till och med årskurs två. Grundkursen består av musiklek, instrumentlek samt instrumentstudio.
Ämneskurs innebär undervisning i de flesta förekommande musikinstrumenten. Orkester/kör/ensemble
innebär undervisning i olika grupper med olika genrer, stilar och inriktningar. Dansundervisningen sker i
grupp och fokuserar på barndans, street och andra genrer. Dansgrupperna genomför många framträdanden
varje år och deltar ofta vid olika evenemang i kommunen. Teaterundervisningen sker i grupp. Strävan är att
eleverna ska kunna framträda med egenskrivna pjäser och föreställningar, men också med färdigskrivet
material. Bild- och formundervisningen är gruppbaserad och inriktar sig mot flera olika genrer och tekniker.
Flera vernissager och utställningar genomförs varje år.
Kulturskolan har ensembleprofil vilket innebär att all undervisning strävar mot att eleverna deltar i någon
form av ensembleverksamhet oaktat vilken konstform eleven deltar i.

Projekt
Utöver den ordinarie verksamheten bedriver Kulturskolan tre projekt. Kulturpuls innebär att 300 skolelever i
förskoleklass och årskurs ett på Nygårdsskolan, Nya Rydsskolan och Bäckskolan har kultur på schemat.
Projektet permanenteras under 2018 och antalet elever kommer enligt planen att utökas till 450 elever inom
en ettårsperiod. Kultur för nyanlända riktar sig till samtliga nyanlända barn och unga i Linköpings kommun
som får ta del av Kulturskolans utbud i workshop-form. Verksamheten innefattar körsång och 10–15 elever
erbjuds undervisning i ämneskurs.
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Projekt som genomförs med stöd från Statens kulturråd består av flera delar. Musikterapi riktar sig till barn
med funktionsvariationer och genomförs i samarbete med FMT-musikterapicenter. Breakdance med fokus på
pojkar genomförs med manlig lärare som agerar förebild. Slöjdklubb genomförs i samarbete med
Östergötland läns hemslöjdsförening. Kulturskolan har även tillsats en extra resurs för elever med olika
personligheter. De tre projekten redovisades mer utförligt under kultur och fritidsnämndens sammanträde
2017-09-28.
Projektet Kulturpuls har inneburit att cirka 300 elever i bostadsområdena Ryd, Skäggetorp och Berga under
läsåret 2017–2018 haft kreativ kulturundervisning på schemat. De elevgrupper som deltagit i projektet har
Kulturskolan idag svårt att nå via ordinarie kanaler. Projektet har inneburit att nämndens mål om bland annat
mångfald, kreativitet och attraktivitet till stora delar har uppfyllts.
En livaktig och framåtsträvande kulturskola bidrar även till nämndens viktigaste mål. En bra kulturskola ger
kommunen de egenskaper som skapar attraktivitet och kreativitet. Den skapar också en meningsfull fritid
för de deltagande eleverna och bidrar till ett rikt kulturliv i staden.
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Konstverksamhet
Konst
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
5 126
-203
4 923

Mål






En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Konst: Passagen Linköpings konsthall ska bidra till utmanande och inspirerande möten med
samtidskonsten.
Konst: Passagen ska vara en arena för eget skapande

Beskrivning
Konstverksamheten i Linköpings kommun är i första hand inriktad på samtidskonst utifrån tre perspektiv:
lokalt-regionalt, nationellt och internationellt. Verksamhetens huvudområden är konstutställningar på
konsthallen Passagen samt offentliga konstnärliga gestaltningar enligt enprocentregeln i samband med ny-,
till- och ombyggnationer. Dessutom innefattar verksamheten konstpedagogik med möjlighet till eget
skapande, offentliga program samt inköp till kommunens konstsamling.
Under 2018 koncentreras utställningsverksamheten till konsthallens tre utställningsrum, vilket innebär att tre
utställningar kommer att visas parallellt. Detta förbättrar förutsättningarna för såväl marknadsföring som
kommunikation och pedagogik kring varje utställning. Det kommer även att ske utökad marknadsföring och
kommunikation kring arbetet med offentlig konst under 2018. De förbättrade förutsättningarna för
kommunikation och marknadsföring kring såväl utställningsverksamhet som offentlig konst kommer att
synliggöra konsten och knyta konstverksamheten närmre nämndens mål om en attraktiv stad.
Under större delen av 2018, undantaget sommarmånaderna, kommer det att vara offentliga program i
konsthallen under varje torsdagskväll. Det kan röra sig om konstföredrag, filmföredrag, mindre konserter,
skapande verksamhet och liknande. Dessa torsdagsprogram, som påbörjats redan under 2017, har bland
annat som ambition att locka nyinflyttade och nyanlända till konsthallen, och knyter an till målet om en
hälsosam stad, där alla ska ha förutsättningar att leva ett meningsfullt liv.
Möjlighet till eget skapande i olika uttrycksformer finns i Ateljé Passagen och Medieverkstan. Den skapande
verksamheten, som knyter an till nämndens mål om en kreativ stad, utgår ofta från någon av konsthallens
pågående utställningar, men kommer även att vara en del av verksamheten i allaktivitetshuset i Skäggetorp.
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Regional kulturverksamhet
Regional kulturverksamhet
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
43 216
-639
42 577

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Allmänkultur: Alla vuxna som bor och vistas i Linköping ska erbjudas ett varierat kulturutbud av
hög kvalitet med möjlighet till eget skapande

Beskrivning
De regionala kulturinstitutionerna har stor betydelse för Linköpings kulturliv och bidrar tillsammans till en
kreativ, hälsosam och attraktiv stad.

Scenkonstbolaget
Uppdragsavtalet för Scenkonstbolaget beslutas av kommunstyrelsen, medan verksamhetsbeställningen
beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Östgötateatern erbjuder i enlighet med det regionala uppdraget en
repertoar från klassisk dramatik, nutida dramatik, musikaler samt barn- och ungdomsteater. Vuxenteatern
spelas i huvudsak i de stora teaterhusen i Linköping och Norrköping. Därutöver förekommer viss regional
uppsökande verksamhet samt sedan 2001 Ung scen/öst med lokalisering till Elsas Hus i Linköping.
Norrköpings symfoniorkester hör till landets större och orkestern är även en ambassadör för hela regionen.

Östgötamusiken
Östgötamusiken är lokaliserad till Linköping. Ensam stiftare med huvudanslag från staten är Region
Östergötland. Östgötamusiken är en av fem kvarvarande professionella blåsorkestrar i landet. Östgötamusikens
huvudsakliga uppdrag är att bedriva uppsökande verksamhet i regionen och därutöver prioritera skolkonserter
och en konsertserie i Linköping med blåssymfonisk musik.

Östergötlands museum och IT-ceum
Östergötlands museum stiftas av Region Östergötland och Linköpings kommun som bidrar med 57 %
respektive 43 % av det regionala anslaget. Verksamhetsuppdraget innebär att museet ska tillvarata regionens
kulturhistoria samt bevara, vårda och visa samlingarna. Museet innehåller en stor konstsamling vid sidan av
övriga historiska föremålssamlingar. Östergötlands museum har en viktig roll för stadens lokala kulturarv. ITceum är Sveriges museum för datarelaterad historia. Museet flyttade 2010 från Mjärdevi till Östergötlands
länsmuseum. Linköpings kommun har tecknat avtal med museet avseende drift. Kommunens samarbetspartner
SAAB och Linköpings universitet är delfinansiärer av verksamheten.
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Allmänkultur för vuxna
Allmän kultur vuxna
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
10 131
-1 168
8 963

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Allmänkultur: Alla vuxna som bor och vistas i Linköping ska erbjudas ett varierat kulturutbud av
hög kvalitet med möjlighet till eget skapande

Beskrivning

Kulturverksamhet
Cirka 160 kulturbidrag utgår till olika föreningar, kulturföreningar (avser bland annat teatergrupper,
dansgrupper, körer, orkestrar), hembygdsföreningar samt övriga föreningar. Dessutom ges bidrag för
genomförande av arrangemang vid nyårsfirande, valborgsmässoafton, nationaldagen, midsommar samt till
icke entrébelagda program under sommaren i Tages Hörna, Trädgårdsföreningen och på Gyllentorget. Ett
varierat kulturutbud med möjlighet till eget skapande gör Linköping till en kreativ och attraktiv stad.
Under flaggen Linköpings filmsalonger hyr kommunen in sig på Filmstaden och visar ett kompletterande
filmutbud kontinuerligt under året. Även andra typer av arrangemang genomförs, så som regissörsbesök.
Satsningen har pågått sedan hösten 2015 och sedan dess har publikantalet ökat successivt. Under 2018 kommer
kommunen att arbeta för att utveckla filmens roll genom att främja en sammankoppling av de tre verksamheter
som är kopplade till filmområdet; skolbio, ett kompletterande filmutbud samt mediepedagogisk verksamhet.
Ett brett filmutbud och ökade möjligheter att skapa film bidrar till en kreativ och attraktiv stad.
På Sagateatern eller i Dansens hus presenteras fyra samtida, nationella eller internationella
dansföreställningar genom arrangörsnätverket Dansnät Sverige. Linköpings kommun är part i Dansnät
Sverige sedan 2003. I samband med dansföreställningarna arrangeras även workshops och publiksamtal. Ett
intressant och samtida dansutbud bidrar till en attraktiv stad.
I Linköping finns nio studieförbund (ej ”Kulturens”) som är godkända för statsbidrag representerade.
Studieförbundsverksamhetens betydelse för samhällsutveckling och demokrati betonas av staten.
Folkbildningen ska till sin karaktär utgöra ett fritt och oberoende komplement till författningsreglerad
utbildning. Att det finns förutsättningar för ett livslångt lärande bidrar till en hälsosam stad.
En ny arbetsmodell för kulturarrangemang för ökad måluppfyllelse har implementerats under 2017. Under
sommaren har flertalet olika aktiviteter genomförts, bland annat Kulturfläcken – dansföreställningar i det offentliga rummet. Satsningen innebar ett synliggörande av kulturen, vilket bidrar till en attraktiv stad.
STIM-ersättningen är lagreglerad och innebär användarrätt till musik i kommunens egen verksamhet
exempelvis på äldreboenden, skolor och förskolor. Kostnaden beräknas utifrån folkmängden. All annan
offentlig verksamhet ska redovisas separat direkt från arrangerande förening som står för den kostnaden.
SAMI (Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation) tillvaratar artisters upphovsrätt och BUS
(Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) tillvaratar konst och bildskapares rättigheter vid bildanvändning.
Under 2018 tecknas nytt avtal med STIM.
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Dansproduktioner
På Sagateatern eller i Dansens hus presenteras fyra samtida, nationella eller internationella
dansföreställningar genom arrangörsnätverket Dansnät Sverige. Linköpings kommun är part i Dansnät
Sverige sedan 2003. I samband med dansföreställningarna arrangeras även workshops och publiksamtal. Ett
intressant och samtida dansutbud bidrar till en attraktiv stad.

Dansens hus
Dansens hus är en arena för dans på både professionell nivå och amatörnivå i Linköping. Under Dansens
vecka i april är det öppet hus i Dansens hus med lokala utbildningar och föreningar som får möjlighet att visa
upp sin verksamhet för publik. I samarbete med Region Östergötland arrangeras residens i Dansens hus
under sommaren och under terminens lovperioder. Dagtid hyr Lunnevads danslinje lokalen och kvällstid är
det lokala dansföreningar som huserar i byggnaden. Att det finns ett hus för dans medför möjlighet till eget
skapande och att prova på dans samt ta del av professionella gästspel.
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Allmänkultur Barn
Allmän kultur barn
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
4 164
-1 300
2 864

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Allmänkultur för barn: Barn ska erbjudas ett varierat kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet
till eget skapande.

Beskrivning

Barnkultur
Offentliga föreställningar för barn arrangeras på Sagateatern och på samtliga kommunala bibliotek. På
Sagateatern arrangeras 18–20 offentliga barnföreställningar per år. I samarbete med barn- och
ungdomsnämnden erbjuds även samtliga barn i förskola och grundskola möjligheten att ta del av ett
professionellt kulturutbud. Syftet är att stärka alla barn och ungas tillgång till kulturella upplevelser. Den
gemensamma satsningen innebär att förskolor och skolor utan kostnad kan ta del av scenkonstföreställningar,
skapande verksamhet och pedagogiska besök på museer och bibliotek. Scenkonstföreställningar anordnas
såväl på scener i centrala Linköping som lokalt på förskolor, skolor och fritidshem i hela kommunen.
Information om ett kostnadsfritt och rikt kulturutbud skickas ut per läsår i form av en kulturkatalog till alla
förskolor och skolor i kommunen. I kulturkatalogen är alla dans- och teaterföreställningar presenterade och
likaså olika pedagogiska program som innebär besök hos ett flertal verksamheter i Linköpings kommun.
Utbudet garanterar ett varierat kulturombud av hög kvalité med möjlighet till eget skapande. Detta bidrar till
att göra Linköping till en attraktiv stad, en hälsosam stad och till en kreativ stad. För att öka antalet
bokningar från förskolor och skolor kommer ett nytt bokningssystem att hjälpa sakkunnig tjänsteperson att få
tillgång till statistik samt en överblick över alla bokningar. På så vis kan ökat fokus läggas på de förskolor och
skolor som inte vanligtvis bokar.

Medverkstaden på Passagen
Medieverkstaden på konsthallen Passagen erbjuder såväl filmskapande för skolelever som aktiviteter under
skollov. Från och med 2015 finns en mediepedagog anställd på Passagen. I och med lokalöversynen som
genomfördes 2016 har medieverkstadens verksamhetskapacitet utökats.

Kulturproduktion
Avser drifts- och personalkostnader inom resultatenhet Kulturproduktion. Ateljé Passagen tar emot grupper
från förskola och skola för skapande verksamhet tillsammans med bildpedagog. Under skolloven har ateljén
aktiviteter för skollediga barn och unga. Några lördagar per termin anordnas lördagsateljé för barn i alla åldrar
och vissa fredagar erbjuds målning med fingerfärg för de yngsta barnen. Ateljén är även öppen under
torsdagskvällar för skapande verksamhet för unga och unga vuxna. Passagen har även en ateljé i Skäggetorps
centrum med skapande verksamhet för barn och unga i området.
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Film och media för barn och unga
Samtliga barn och unga, från förskola till gymnasium, erbjuds varje termin skolbio. Skolbion syftar bland
annat till att vara ett mediepedagogiskt verktyg, uppmuntra till diskussion och reflektion samt skapa lust och
nyfikenhet för fortsatt lärande.

Skapande skola
Skapande skola är en statlig satsning som omfattar hela grundskolan. Satsningen syftar till att långsiktigt
integrera kulturella uttryckssätt i skolan enligt gällande läroplan samt att öka den professionella
kulturverksamheten för och med elever. Skapande skola samordnas av utbildningskontoret.
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Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
21 098
0
21 098

Mål






En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Mötesplatser för unga: Attraktiva och tillgängliga mötesplatser och aktiviteter ska erbjudas
ungdomar och unga vuxna.
Mötesplatser för unga: Unga ska vara delaktiga i planeringen av ungdomsarrangemang och
utveckling av ungas mötesplatser.

Beskrivning

Ungdomsverksamheten
Ungdomsverksamheten bedrivs i samverkan med andra kommunala verksamheter och civilsamhället för att
skapa inkluderande, attraktiva öppna verksamheter som ger möjligheter till en god och hälsosam fritid, där
ungas behov av kreativitet och skapande får möjlighet att utvecklas. Alla arrangemang för och med unga ska
präglas av delaktighet, inkludering och jämställdhet. Ungdomsverksamheten är riktad till unga 13–25 år

Mötesplatser för unga
Mötesplatser för unga omfattar verksamheterna Arbis, Elsas Hus och Skylten som alla är belägna i
innerstaden. Mötesplatserna bedrivs som öppen verksamhet med inriktning mot de kulturella uttryckssätten.
På mötesplatserna kan unga få stöd och uppmuntran att utvecklas inom sina intressen för dans, musik, film,
bild och form, teater med mera. Verksamheterna arbetar också med att vara mötesplatser för
underrepresenterade unga, vilket innefattar HBTQ och tjejers fritid.
Vid halvårsskiftet 2018 öppnas Skylten upp efter en totalrenovering. Skylten kommer att utvecklas till ett
kulturkraftcentrum där bland annat verksamheterna inom Elsas Hus och Musikhuset Skylten samlas inom ett
och samma område. Detta för att skapa ett starkt fäste för ungas möjlighet att utvecklas inom kulturområdet
tillsammans med andra kulturutövare. Det nyrenoverade Skylten kommer att innehålla replokaler, studior för
musik, dans, film, konst, konsertsal, publika ytor samt ateljéer.

Ung Puls
Ung Puls är mötesplatser för unga 16–25 år i bostadsområdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Ung Puls
fritidsledare arbetar främjande med att coacha unga till en god fritid med inriktning på att stärka de ungas
möjligheter till studier, arbete, personlig utveckling i riktning mot ett vuxenliv. Verksamheten har ett
speciellt fokus på tjejer/unga kvinnor och utveckla metoder för att fånga upp denna målgrupp.
Verksamhetens syfte är att skapa aktiviteter som efterfrågas av unga, stärker den ungas identitet, självkänsla
och känslan av tillhörighet. Fritidsledarens uppdrag är att arbeta områdesbaserat och samverka med
föreningar/organisationer och andra kommunala verksamheter för att samlat skapa större möjligheter för
unga. Unga förebilder ska genom verksamheten ges möjligheter till en ledarutbildning för att på egen hand
kunna bli ledare inom olika aktiviteter och inom föreningslivet i området.
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Ungdomsarrangemang
Bidrag till ungdomsarrangemang ska ge unga möjlighet att, tillsammans med verksamheter, föreningar och
organisationer, skapa attraktiva arrangemang som är öppna för alla unga samt fria från alkohol och droger.
Ungdomschecken ska ge unga som inte är organiserade inom någon verksamhet möjlighet att prova på
entreprenörskap genom att anordna projekt eller arrangemang på samma villkor som ungdomsarrangemang.
Speciella satsningar – evenemang som arrangeras alternativt ges bidrag till utifrån olika syften är:
Livekarusellen, Danskkarusellen, upplevelsekvällar för pardans, skolavslutningsarrangemang och
musikfestival.

Sommarverksamhet
Sommarverksamheten ska utvecklas så att alla barn och unga kan få ett roligt och upplevelserikt sommarlov.
Verksamheten ska vara gratis och utformad på ett sätt som bidrar till personlig utveckling för unga, stimulera
både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapar nya kontaktytor mellan barn med olika
social bakgrund. Kommunens sommarverksamhet ska planeras och samordnas av kultur- och fritid i de
befintliga anläggningar och miljöer som redan är kända. Sommarlovssatsningen ska bli en långsiktig satsning
som bidrar till ungas goda livsvillkor i kommunen.
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Föreningsstöd
Föreningsstöd
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
18 781
0
18 781

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Föreningsstöd: Föreningsstödet ska bidra till ett aktivt och tillgängligt föreningsliv.

Beskrivning

Breddmiljonen
Bidraget syftar till att stärka föreningslivets verksamhet och därigenom få fler barn och ungdomar i fysisk
aktivitet. Bidraget ska även stärka föreningar så att dessa kan arbeta långsiktig med medlemsrekrytering,
behålla medlemmar samt nå nya målgrupper. Fortsatt arbete avseende breddmiljonen kommer att ske under
2017.

Föreningsbidrag











Bidrag till tävlingsarrangemang delas ut till godkända ungdomsföreningar för anordnande av
tävlingsarrangemang på hög nationell eller internationell nivå.
Verksamhetsbidrag delas ut till ungdomsföreningarnas gruppverksamhet för åldrarna 7–20 år.
Driftbidrag delas ut till ungdomsföreningarnas drift av föreningsägda anläggningar.
Lägerbidrag delas ut till ungdomsföreningarnas lägerverksamhet för åldrarna 7–20 år.
Lokalbidrag delas ut till ungdomsföreningarnas lokalkostnader i hyrda lokaler som används för
åldrarna 7–20 år.
Särskilda bidrag delas ut för särskilda ändamål till ungdomsföreningar eller föreningar med
koppling till ungdomsverksamhet.
Anläggningsbidrag delas ut till ungdomsföreningarnas anläggningskostnader för ny-, till- och
ombyggnad av föreningsägda anläggningar.
Bidrag för samlingslokaler delas ut för att täcka kostnader för de föreningar som äger och driver
egen samlingslokal.
Ledarutbildningsbidrag delas ut till ungdomsföreningarnas för att täcka kostnader för
ledarutbildning.
Bidrag till SISU Idrottsutbildarna Östergötland delas ut för studie-, bildnings- och
utbildningsinsatser.

Utredning av nytt bidragssystem
En utredning om nytt bidrags- och lokalbokningssystem kommer att genomföras under 2017. Utredningen
innebär att nuvarande bidragssystem med tillhörande bidrag kommer att förändras.
Kommunens bidrag ger ett bra stöd som bas för föreningslivets ungdomsverksamhet och på så vis stöttas den
viktiga ungdomsidrotten. Utöver detta finns flera bidrag som ger stöd för föreningar att drifta egna
anläggningar samt boka kommunens lokaler.
En attraktiv stad: Föreningsstödet bidrar till att nya föreningar kan bildas samt att etablerade föreningar kan
utvecklas för att skapa en mångfald av aktiviteter för barn- och ungdomar. En hälsosam stad: Bidragen
- Kultur- och fritidsnämndenInternbudget 2018

20

skapar en mångfald av aktiviteter och anläggningar som ger Linköpingsborna möjlighet att aktivt träna. En
kreativ stad: Via bidragen ska föreningslivet stöttas för att skapa kreativitet och en mängd olika möjligheter
för Linköpings borna att aktivt röra sig.
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Motions- och friluftsanläggningar
Motions- och friluftsanläggningar
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
3 350
-204
3 146

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Idrotts- och fritidsanläggningar: Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för
motions och evenemang.

Beskrivning

Skyttecentrum
Skyttecentrum ligger inom före detta övningsområdet och viss skytteverksamhet bedrivs fortfarande i
anläggningen. Ansvarig för verksamheten är Förvaltningsrådet för Linköpings Skyttecentrum. Nämnden har
kostnader för driften till Förvaltningsrådet.

Motionsspår
Linköpings skidklubb är skötselansvarig för motionsspår i Hackefors (2,5 km, 5,0 km och 7,0 km), varav totalt
ca 3,6 km har belysning. Idrott & Service är skötselentreprenör för motionsspår i Sturefors med 1,2 km
belysning. Vikingstad SK är skötselansvarig för motionsspår i Vikingstad med 2,5 km belysning. IK Östria
Lambohov är skötselansvarig för motionsspår i Lambohov med 2,5 km belysning.
Nämnden har kostnader för drift och upprustning.
Utöver dessa spår finns ett femtontal spår i Linköpings kommun som har föreningsdrift. Flera av dessa spår
har elljus. Föreningarna får ett årligt driftbidrag för drift av spår. Olstorp friluftsområde som ligger i utkanten
av Ljungsbro är ett mycket attraktivt område med motionsspår för löpning, cykel och skidspår på vintern.

Rydskogens och Vidingsjö motionscentrum
Idrott & Service är skötselentreprenör för motionsanläggningarna i Rydskogen och Vidingsjö. Rydskogens
motionscentrum innehåller bland annat omklädningsbyggnad, fotbollsplaner, boulebana, utegym, lekplats och
motionsspår om 5,0 km samt 2,5 km med belysning. Nämnden har kostnader för drift, upprustning, tidigare
reinvesteringar och kapitalkostnader.
Vidingsjö motionscentrum innehåller bland annat omklädningsbyggnad, café med lunchservering,
fotbollsplaner, boulebanor, lekplats, utegym och motionsspår om 5,0 km samt 2,5 km med belysning.
Dessutom finns ett så kallat familjespår på ca 1,8 km med hårt underlag anpassat för till exempel barnvagnar
och rullstolar. Inom området finns även Lok-milen, ett motionsspår på 10 km som Linköpings
orienteringsklubb ansvarar för. Nämnden har kostnader för drift, upprustning, tidigare reinvesteringar och
kapitalkostnader.

Sjöbad
Av de 17 sjöbad som är organiserade inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde har Idrott & Service
skötselansvaret för 14. Olika föreningar svarar för skötseln av två sjöbad och ett företag svarar för det
återstående sjöbadet. Alla sjöbaden är utrustade med badbryggor, toaletter och livräddningsutrustning.
Sandvik- och Svårtåforsbadet har ramper för rullstolar. På vissa sjöbad finns även omklädningsbyggnader,
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grillplatser och mindre lekanordningar. Vid några av badplatserna finns dessutom enklare kiosk som har öppet
under varma sommardagar.
Nämnden har kostnader för drift, upprustning och badvattenprovtagning. Nio av de 17 sjöbaden är förlagda på
privatägd mark som arrenderas av kommunen. Hyresbelopp och övriga villkor för marken finns reglerad i avtal
med respektive markägare.
Med den bredd och geografiska läge sjöbad och motionsspår har uppfyller vi idag tillgängligheten för våra
medborgare till ett hälsosamt, hög tillgänglighet och attraktiv stad i kommunens geografiska områden för att
leva ett hälsosamt liv och närhet till motion. En utbyggnad av ramper på några av baden i de södra delarna
skulle öka tillgängligheten ytterligare för personer som är rullstolsburna.
Motions- och friluftsanläggningar bidrar till målet om en attraktiv stad genom att kommunens motions- och
friluftsanläggningar är geografiskt spridda i samt har en variation som tilltalar medborgarna. De bidrar till en
hälsosam stad genom att Linköpingsbor på ett enkelt sätt kan motionera och uppleva natur på sina villkor
nära sitt boende. Till målet en kreativ stad bidrar de genom att alla Linköpingsbor har närhet till ett
motionsspår eller anläggning och på egen hand uppleva natur och motionera på eget vis.
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Idrottsanläggningar
Idrottsanläggningar
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
64 479
-13 162
51 317

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Idrotts- och fritidsanläggningar: Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för
motions och evenemang.

Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för flertalet anläggningar i kommunen. Anläggningarna är, förutom
nämndens skolidrottshallar och tempererade bad som redovisas separat, Stångebro Sportfält (inkl. Saab
Arena), Linköping Arena, Linköpings Sporthall, Berga idrottshall, Ekoxens idrottshall1, Hangaren Hot Sport
Center, Linköpings fotbollshall, Friidrottshallen, Ljungsbro fritidscenter (simhall, ishall och vandrarhem), Ryd
konstgräsplan, friidrottsarenan Campus Valla samt 14 mindre anläggningar med 32 fotbollsplaner, varav 29
gräsplaner, 1 grusplan och 3 konstgräsplaner.
Utöver dessa anläggningar finns även Smedstad ridsportcenter, 10 kommunala anläggningar för fotboll som
drivs av föreningar som ersätts via föreningsbidrag, 17 sjöbad, motionsanläggningar i Ryd och Vidingsjö samt
motionsspår i Hackefors, Sturefors och Vikingstad.
Anläggningar som ägs eller arrenderas/hyrs av föreningar och som får driftbidrag av kommunen tillkommer
utöver de som nämnts ovan. Det avser bland annat anläggningar för skytte, motorsport, segling, kanotsport
och ridsport, fotboll och olika kampsporter.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med utveckling av nämndens anläggningar både vad gäller
säkerhet, tillgänglighet och upprustning. Detta arbete kommer att fortgå under 2018. Under 2018 kommer
också den nya idrottshallen i Brokind att tas i drift.
Idrottsanläggningar bidrar till målet att vara en attraktiv stad genom att det erbjuds en mångfald av olika
anläggningar och mötesplatser för fysisk aktivitet för både skolor, föreningsliv och privatpersoner. De bidrar
till målet om att vara en hälsosam stad genom att erbjuda olika miljöer och platser för fysisk aktivitet som
främjar folkhälsan.

1

endast vardagar 17-22 under skolterminer
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Skolidrottshallar
Skolidrottshallar
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
14 541
-2 875
11 666

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Idrotts- och fritidsanläggningar: Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för
motions och evenemang.

Beskrivning
Sedan 2010 ansvarar kultur - och fritidsnämnden för 10 av kommunens större skolidrottshallar.
Idrottshallarna är Ljungsbro Sporthall, Kärna idrottshall, Skäggetorpshallen, Folkungahallen, Rydshallen,
Kungsbergshallen, Tokarpshallen, Ånestadshallen, Ekholmshallen och idrottshallen på Anders Ljungstedts
Gymnasium. Nämndens nuvarande entreprenör för skötsel och tillsyn är Pema Partner AB. Under 2018
kommer den nya idrottshallen i Brokind att tas i drift.
Idrottshallarna nyttjas på vardagar av både skolor, idrottsföreningar och privatpersoner. På helger används de
främst för matcher och olika turneringar. Nämnden har kontinuerligt höjt kvaliteten och servicenivån i
hallarna genom bland annat tillgänglighetsanpassning, ökad kvalitet på städning och utrustning, rondering,
samordning, jourverksamhet och ökad tillsyn.
Nämnden har kostnader för hyra, drift, underhåll och skötsel.
Skolidrottshallarna bidrar till målet att vara en attraktiv stad genom att det erbjuds en mångfald av olika
bostadsnära anläggningar för fysisk aktivitet för både skolor, föreningsliv och privatpersoner. En hälsosam
stad genom att erbjuda bostadsnära hallar för fysisk aktivitet som främjar folkhälsan. Hallarna bidrar till en
kreativ stad genom att erbjuda tillgängliga idrottshallar för föreningsliv, skolor och privatpersoner.
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Tempererade bad
Tempererade bad
Kostnader
Intäkter
Summa:

Belopp, tkr
27 341
-14 100
13 241

Mål





En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Idrotts- och fritidsanläggningar: Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för
motions och evenemang.

Beskrivning

Simhallen och Tinnerbäcksbadet
Linköpings simhall med Tinnerbäcksbadet (”Tinnis”) hör till de största och mest kompletta badanläggningarna
i Sverige för simsport, motion, undervisning, bad och rekreation. Under 2016 var antalet badbesökare i
Simhallen totalt 289 040 och antalet badbesökare i Tinnerbäcksbadet totalt 29 610. Inom anläggningen finns
servering (inne och ute), gym samt en stor utemiljö kring den uppvärmda badsjön. Både simhallen och
utomhusbadet är viktiga mötesplatser för alla åldrar och utgör en viktig miljö för att göra staden attraktiv och
skapa bra förutsättningar för motion och en god folkhälsa. Tinnerbäcksbadet utgör också en bra tävlingsmiljö
och eventmiljö för simtävlingar upp till SM-nivå. Driften av anläggningen handlas upp i konkurrens och
nämndens nuvarande entreprenör är Medley AB. Parallellt med planering av den nya Simhallen samt hur
Tinnerbäcksbadet ska utvecklas som bad efter att den nya simhallen står klar, måste underhåll av nuvarande
anläggningar fortgå då antalet kommuninvånare som använder simhallen är stort samtidigt som skolors
simundervisning måste kunna bedrivas där.
Nämnden har kostnader för hyror, drift och underhåll (förutom fastighetsunderhåll).

Ljungsbrobadet
Ljungsbrobadet ingår i Ljungsbro fritidscenter och erbjuder en komplett anläggning för bad, rekreation och
gym. Anläggningen hade totalt 87 949 besökare under 2016. Anläggningen utgör en viktig miljö för att göra
staden attraktiv och skapa bra förutsättningar för motion och en god folkhälsa i Ljungsbro med omland. Driften
av anläggningen handlas upp i konkurrens och nämndens nuvarande entreprenör för driften är Medley AB.
Nämnden har kostnader för hyror, drift och underhåll (förutom fastighetsunderhåll).
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