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Dnr KOF 2015-241

Kultur- och fritidsnämnden

Uppsägning av avtal med SF Bio
Förslag till beslut
1. Avtalet med SF Bio gällande visningsverksamheten Linköpings
filmsalonger sägs upp från och med 2019-10-17.
Ärende
Sedan 2015-08-31 har Kultur- och fritidsnämnden ingått avtal med SF Bio
avseende visningsverksamheten Linköpings filmsalonger. Satsningen
initierades av Kultur- och fritidsnämnden för att bredda filmutbudet i
Linköping.
Kultur- och fritidsnämnden ska i internbudget för 2020 hantera
kostnadsdämpande åtgärder. Detta innebär bland annat att såväl verksamhet
som personalresurser påverkas. En åtgärd är att avveckla Linköpings
filmsalonger där en del avser uppsägning av avtal med SF-bio.
Då avtalet omfattar tre månaders uppsägningstid upphör den att gälla 2020-0117.
__________
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Bakgrund
På Kultur- och fritidsnämndens initiativ startades Linköpings filmsalonger
under våren 2015. Syftet med verksamheten var att bredda filmutbudet i
Linköping genom att tillgängliggöra filmer från olika delar av världen, samt att
tillämpa ett jämställdhetsperspektiv vid urvalet av film. Kultur- och
fritidsförvaltningens bedömning var att detta i första hand skulle ske genom
kontinuerlig visning av film som annars inte skulle gått upp på Filmstadens
ordinarie repertoar.
Linköpings kommun ingick mot bakgrund av detta ett avtal med SF Bio, där
Filmstaden, mot ersättning, har upplåtit salong 3 (52 platser) till Kultur- och
fritidsnämnden för filmvisning gällande 14 föreställningar i veckan. Undantag
har gjorts för lov och större helgdagar. Vid sidan om visningsverksamheten har
kringarrangemang i form av filmfestival, konferens, Filmens dag,
regissörsbesök, retrospektiv och utomhusbioturné mm arrangerats.
Sedan starten har drygt 160 filmer visats på Linköpings filmsalonger med cirka
15 000 besökare.
Då överenskommelsen omfattar tre månaders uppsägningstid upphör den att
gälla 2020-01-17.
Ekonomiska konsekvenser
Avveckling av Linköpings filmsalonger är en kostnadsdämpande åtgärd
motsvarande cirka 600 000 kr, där avtalet med SF-bio utgör en del. Enligt
avtalet med SF-bio utgår en rörlig underskottsteckning vilken varierar
beroende på antalet besök per föreställning. Under 2017 fakturerades Kulturoch fritidsnämnden cirka 285 000 kr (exkl. moms) och för 2018 var
motsvarande summa cirka 340 000 kr (exkl. moms).
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:
 Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
 Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
 Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud
 Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer
 Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla
Jämställdhet
Kultur- och fritidsförvaltningen har så långt det varit möjligt, arbetat utifrån ett
jämställdhetsperspektiv i urvalet av film kan uppsägningen av
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överenskommelsen påverka möjligheterna för Linköpingsborna att ta del av
filmer som regisserats av kvinnor.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt 19 § har genomförts 2019-10-01.
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