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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2018-06-07

Dnr KOF 2018-238

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av avgifter för bokning av friidrottshallen
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag på förändrade avgifter för
bokning av friidrottshallen.
2. De nya avgifterna gäller från och med 2018-07-01.
3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att uppdatera gällande
avgiftsfolder med de förändrade avgifterna.
4. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att, tillsammans med
föreningslivet, vidta åtgärder för att öka nyttjandegraden samt återkomma
till nämnden med uppföljning av ärendet i januari 2019.
Ärende
Friidrottshallen Campus Valla är en inomhusanläggning för främst friidrott
men används också för bland annat innebandy, studentidrott och andra typer av
arrangemang exempelvis mässor och företagsevent. Friidrottsföreningen
Linköpings Godtemplares Idrottsförening (LGIF) är den förening som har flest
bokningar i friidrottshallen och hade under 2017 bokningskostnader på cirka
500 tkr. Även Linköpings innebandyklubb (LIBK) nyttjar hallen i relativt stor
utsträckning då det finns en fullstor plan i hallen.
LGIF upplever, liksom flera andra föreningar, att de avgifter som gäller för att
boka friidrottshallen är orimligt höga. Nuvarande avgifter bygger på en
överenskommelse mellan föreningen LGIF och Linköpings kommun i samband
med att friidrottshallen projekterades inför hallens öppnande år 2007.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Kommunen var tvungna att säkra en viss intäkt för att friidrottshallen skulle
kunna bli verklighet och för att få ekonomin i projektet att hålla.
Kultur- och fritidskontoret har jämfört bokningskostnader med övriga liknande
friidrottshallar i Sverige. Även om det är problematiskt att jämföra med andra
kommuner då förutsättningar och upplägg ser väldigt olika ut, kan kontoret
konstatera att avgifterna är högre i Linköping än i många andra kommuner.
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Mot bakgrund av detta föreslår kontoret en revidering av befintliga avgifter för
att boka friidrottshallen (se nedan). Friidrottshallen nyttjas i väldigt hög grad
kvällar och helger mellan oktober och april. I början av maj flyttar friidrotten ut
sin verksamhet och mellan maj- september är nyttjandegraden i hallen låg. För
att finansiera det intäktsbortfall som sänkning av avgifter innebär föreslås en
lägre taxa för lågsäsong (se nedan) för att göra hallen mer attraktiv även
utanför högsäsongen. Kultur- och fritidskontoret ska också tillsammans med
föreningsliv och andra aktörer arbeta för att friidrottshallen nyttjas bättre och
smartare både dagtid och utanför högsäsong.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Revidering av avgifter för att boka friidrottshallen

Förändrade taxor
Nuvarande taxor för att boka Friidrottshallen Campus Valla
Bokning

Föreningstaxa/h

Övrig taxa/h

Friidrott, exklusive innerplan
Måndag - torsdag, 18-21
Övrig tid
Tillägg för bokning rakbanor

600
500
200

1200
1000
400

Innerplan
Måndag- torsdag, 18-21
Övrig tid

300
200

600
400

Förslag på reviderade taxor för att boka Friidrottshallen Campus Valla
Bokning
Friidrott, exklusive innerplan
Innerplan
Lågsäsong maj-september
Friidrott, exklusive innerplan
Innerplan

Föreningstaxa/h Övrig taxa/h
400
800
200
400

300
200

600
400

Taxan för friidrott, exklusive innerplan föreslås sänkas till 400 kronor och
denna taxa gäller alla tider måndag-söndag. Avgiften för att boka innerplan
föreslås till 200 kronor och gäller alla tider måndag – söndag.
Under lågsäsong (maj-september) föreslås taxan för friidrott, exklusive
innerplan till 300 kronor och taxan för innerplan ligger kvar på 200 kronor per
timme.
Övriga avgifter för att boka friidrottshallen fortsätter att gälla som vanligt.
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Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen revidering av avgifter innebär ett intäktsbortfall för kultur - och
fritidsnämnden. Under 2017 genererade bokningar av friidrottshallen intäkter
på 813 tkr (specialarrangemang borträknade). Kontoret gör bedömningen att
föreslagna förändringar av avgifter innebär ett intäktsbortfall på cirka 25 %,
vilket blir cirka 200 tkr på helåret.
I kultur - och fritidsnämndens budget för Friidrottshallen Campus Valla utgör
intäkter cirka 900 tkr per år. Under 2017 visade intäkterna ett överskott på
cirka 50 tkr.
Kultur- och fritidskontoret hoppas dock att lägre taxor och en lägre taxa under
lågsäsong kommer att innebära att fler föreningar bokar tider i friidrottshallen
vilket genererar mer intäkter. Kontoret kommer också, tillsammans med
föreningslivet, arbeta för att få ett både smartare nyttjande av hallen samt ett
ökat nyttjade av föreningar, skolor och olika typer av event. Ett eventuellt
underskott hanteras inom budgeterade medel för idrottsanläggningar.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2018 anger bland annat:
En hälsosam kommun: Linköpings kultur - idrotts och fritidsutbud ska bidra till
att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
Jämställdhet
Jämställdhet är centralt i det idrottspolitiska programmet- Aktiv hela livet och
anläggningar är ett av fem fokusområden och där jämställda anläggningar
pekas ut som särskilt viktigt. Nya anläggningar och utveckling av befintliga ska
alltid ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings Idrottsförbund som tillstyrker förslag till
beslut.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidskontoret återkommer med uppföljning av ärendet i januari
2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information enligt § 19 har genomförts 2018-05-29.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Lokalbokningen

