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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Hans Mayer

2017-10-09

Dnr KOF 2012-259

Kultur- och fritidsnämnden

Stångebro inklusive Saab Arena, förlängning driftavtal
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utlöser avtalad option om förlängning med
Ispalatset i Linköping AB gällande drift och skötsel av Stångebro inklusive
Saab Arena.
2. Förlängningen gäller för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30
3. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att underteckna det förlängda
avtalet med Ispalatset i Linköping AB.
4. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i april 2018 återkomma till
nämnden och redovisa förslag till strategi och inriktning för upphandling
avseende drift och skötsel av Stångebro inklusive Saab Arena ur ett
verksamhets- och utvecklingsperspektiv.
Ärende
I avtalet avseende drift och skötsel av Stångebro inklusive Cloetta Center
(numera Saab Arena) finns en option som ger kommunen möjlighet att
förlänga avtalstiden då avtalstiden med tidigare förlängning löper ut 2018-0630. Förlängning kan göras med upp till tre år, med ett års förlängning i taget.
Nu föreslagen förlängning avser tredje året. Kultur- och fritidsnämndens rätt att
påkalla option om förlängning med ytterligare ett år behöver ske senast 201712-01.
Kultur- och fritidskontoret anser att Ispalatset i Linköping AB utför uppdraget
enligt avtalets kravspecifikation. Kontoret bedömer också att avtalad
ersättningsnivå inte skulle bli lägre vid en ny upphandling.
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Avtalad ersättning vid option är oförändrad och ryms inom budgeterade medel.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås utlösa avtalad option om förlängning med
1 år för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30.
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Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av det förlängda avtalet innebär inga ökade kostnader förutom
uppräkning med KPI eller behov av utökade resurser. Finansiering sker inom
budgeterade medel för Stångebro och Saab Arena.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016–2017 anger bland annat följande:
Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och
evenemang.
Jämställdhet
Anläggningarna används både av skolor, föreningsliv och privatpersoner, både
för idrott, konserter och andra event. Anläggningarna kan nyttjas av alla,
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck.
Samråd
Linköpings Idrottsförbund har informerats om förslag att förlänga avtalet.
Uppföljning och utvärdering
Avtalen kommer enligt förslaget att följas upp enligt de förutsättningar som
redan finns angivna i gällande avtal.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2017-10-10.
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2017-10-17.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders
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