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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tina Karlsson

2019-09-19

Dnr KOF 2019-183

Kultur- och fritidsnämnden

Nya rutiner för julmarknaden vid Friluftsmuseet Gamla
Linköping - förslag
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens ordförande får i uppdrag att besluta om
förslaget om nya rutiner för julmarknaden vid Friluftsmuseet Gamla
Linköping. Beslutet förutsätter att kommunens juridikfunktion inte har
något att erinra kring förslaget.

Ärende
I Linköpings kommuns budget för 2020 med plan för 2021-2023 återfinns
bland annat strategiska utvecklingsuppdrag för Kultur- och fritidsnämnden. Ett
av dessa strategiska utvecklingsuppdrag är följande:
Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att utveckla Friluftsmuseet Gamla
Linköping. Inriktningen är att verksamhetens attraktivitet ska öka och därmed
självfinansieringsgraden.
Som ett led i arbetet med det strategiska utvecklingsuppdraget föreslår
Friluftsmuseet Gamla Linköping en försöksverksamhet under 2019.
Försöksverksamheten innebär att en avgift eller motsvarande tas ut från
besökare till arrangemanget Julmarknaden i Gamla Linköping. Försöket följas
upp i friluftsmuseets utvärdering av hela julevenemanget. Utvärderingen sker
januari 2020.
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En avgift föreslås till 50 kr för vuxna, barn och unga upp till 18 år behöver inte
betala någon avgift. Boende, näringsidkare och andra verksamma i
friluftsmuseet behöver inte heller betala någon avgift.
Kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog med kommunens juridikfunktion
gällande juridiska förutsättningar av förslaget. Juridikfunktionen behöver
utreda dessa förutsättningar ytterligare. Kultur- och fritidsnämnden föreslås
därför ge nämndens ordförande i delegation att fatta beslut avseende förslaget
om nya rutiner för julmarknaden vid Friluftsmuseet Gamla Linköping. Ett
sådant beslut förutsätter att juridikfunktionen inte har något erinra kring
förslaget.
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Bakgrund
Julmarknaden i Gamla Linköping är en stor anledning till att besöka Linköping
och är även ekonomiskt betydelsefull för företag verksamma vid friluftsmuseet.
Julmarknaderna ingår i det stora evenemanget Tidernas jul som även omfattar
pedagogisk verksamhet riktad mot skolor, workshops och utställningar.
Efter önskemål från företagarna på friluftsmuseet och Visit Linköping & Co
samt den stora mängden besökare till julmarknadsarrangemanget (som orsaker
stor trängsel på arrangemanget) föreslår friluftsmuseet att antal julmarknader
utökas till tre helger under 2019. För att kunna genomföra tre julmarknader
behöver emellertid en besöksavgift till arrangemanget tas ut.
Intäkten från avgiften innebär att egenfinansieringen för verksamheten
väsentligen ökar. Vidare innebär intäkten att julmarknaden kan kvalitetssäkras
ytterligare och arrangemanget bli än mer attraktivt för besökare. Bland annat
kan ett större evenemangsutbud i form av exempelvis större utbud av musik
och annan underhållning kunna erbjudas.
Ekonomiska konsekvenser
Intäkten från avgiften beräknas till cirka 500 000 kr och finansierar till viss del
friluftsmuseet kostnader för att genomföra de tre julmarknadsarrangemang
under 2019. De kostnader som täcks är personalresurser för administration (ex
ekonomihantering), planering och genomförande av marknaderna,
marknadsföring samt ett utökat evenemangsutbud under marknaderna. Att ta ut
en sådan avgift från besökare är även en förutsättning för att friluftsmuseet ska
kunna genomföra julmarknaden under tre helger.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
anger bland annat följande
En attraktiv stad
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Samråd
Samråd har företagare vid Friluftsmuseet som är positiva till förslaget. Samråd
har även skett med Kulturfastigheter som inte har några synpunkter på
förslaget. Samråd med juridikfunktion pågår.
Uppföljning och utvärdering
Försöket med att ha en avgift kommer att följas upp i museets utvärdering av
hela julevenemanget i januari 2020.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2019-09-10.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

