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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Hans Mayer

2018-05-16

Dnr KOF 2018-191

Kultur- och fritidsnämnden

Upphandling Drift Linköping Arena fr o m 1 juli 2019 - –
beslut om inriktning för framtagande av
förfrågningsunderlag
Förslag till beslut
1. Förslag till inriktning avseende upphandling och förfrågningsunderlag,
fastställs
2.

Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag till
förfrågningsunderlag och återkomma med förslaget till nämndens
sammanträde i september.

Ärende
Kultur- och fritidsnämndens avtal avseende drift av Linköping Arena löper ut
2019-06-30. Ny upphandling behöver därför ske.
Mot bakgrund av nämndens plan för konkurrensutsättning och förutsättningar
som råder i övrigt, föreslår Kultur- och fritidskontoret att upphandling
avseende drift av Linköping Arena ska ske för en ny avtalsperiod från och med
1 juli 2019.
Mot bakgrund av nämndens plan för konkurrensutsättning och förutsättningar
som råder i övrigt, föreslår Kultur- och fritidskontoret att upphandling
avseende drift av Linköping Arena ska ske för en ny avtalsperiod från och med
1 juli 2019.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kultur- och fritidskontoret föreslår nämnden att upphandling ska genomföras
utifrån följande inriktning:
-

Avtalstiden ska vara 3 år med möjlighet att utlösa option på flera år (13 år).

-

Underlaget ska ge en modell som ökar nyttjandet av olika lokaler i
anläggningen.

-

Underlaget ska tydliggöra hur driften ska utvecklas mer kundorienterat
både på plats och utifrån web-baserad information.

I övrigt kommer förfrågningsunderlaget i huvudsak följa strukturen vid
föregående upphandling och i nuvarande avtal.
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Tidplan för Kultur- och fritidsnämndens beslutsprocess under 2018:
24 maj
Beslut om upphandling
27 september
Fastställande av förfrågningsunderlag/förutsättningar
november
Anbud inkommer och utvärderas
13 december
Antagande av anbud
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Upphandling Drift Linköping Arena fr o m 1 juli 2019 – beslut om inriktning
för framtagande av förfrågningsunderlag
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens avtal avseende drift av Linköping Arena löper ut
2019-06-30. Ny upphandling behöver därför ske.
Nuvarande utförare av uppdraget är Enheten Idrott & Service inom LeanLink,
Linköpings kommun.
Vid den senaste upphandlingen som genomfördes efter beslut 2013 inkom 3
anbud.
Kultur- och fritidsnämndens kostnad för driften 2017 i nuvarande avtal uppgick
för 2017 till 1 665 tkr. Utöver dessa kostnader tillkommer nämndens kostnader
för el, planvärme och periodisktunderhåll/förnyelse av inventarier.
Av den plan för konkurrensutsättning som nämnden fastställt i beslut
2015-04-23, § 60, ska drift av Linköping Arena upphandlas i konkurrens.
Kultur- och fritidskontoret informerade vid nämndens sammanträde 19 april
om den strategi kontoret anser ska gälla för drift av Linköping Arena.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader avseende drift för en ny uppdragsperiod bedöms bli något högre än i
nuvarande avtal. Detta bedöms dock kunna finansieras med ökat nyttjande av
lokaler i anläggningen.
En mer detaljerad bedömning av kostnaden för ny avtalsperiod och hur det ska
finansieras kommer att redovisas då förfrågningsunderlaget utarbetats och
redovisas för nämnden för beslut.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2018 anger bland annat följande:
En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra
till Linköpings identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till
att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och
evenemang.
Samråd
Linköpings Idrottsförbund har informerats avseende den planerade
upphandlingen. Ytterligare samråd kommer att ske inför framtagande av
förfrågningsunderlag.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-05-07.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

