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§ 133 Ge simningen bra förutsättningar i Linköping
redan nu, svar på motion från M, C och KD
Dnr KOF 2015-263
Ärende
Christian Gustavsson (M), Lars Vikinge (C) och Andreas Ardenfors (KD)
inkom i april 2015 med en motion med önskemål om en tillfällig tältlösning
över Tinnerbäcksbadets 50-metersbassäng. Syftet med denna önskan är att
bassängen ska kunna användas året runt. Motionärerna anser att en tältlösning
är bästa alternativet för att föreningslivets verksamhet ska kunna bedrivas till
dess att en ny simhall är färdigställd.
Möjligheten att förse Tinnerbäcksbadets 50-metersbassäng med ett tält har
undersökts under flera år. I dagsläget är dock bassängens skick ett hinder för att
detta ska kunna genomföras. På grund av läckage är det inte möjligt att ha
vatten i bassängen utan att även den intilliggande badsjön hålls uppfylld. Det
nuvarande reningssystemet, som är gemensamt för Tinnerbäcksbadet och
Simhallen har dessutom inte tillräckligt med kapacitet för att rena 50metersbassängen vintertid när Simhallen är i full drift.
Hyresvärden Lejonfastigheter AB planerar att genomföra nödvändiga åtgärder
för bassängen samt bygga ett separat vattenreningssystem för
Tinnerbäcksbadet, efter utomhussäsongen 2018. Detta beräknas vara klart till
utomhussäsongen 2019. En tältlösning skulle därmed tidigast kunna komma till
användning under vintern 2019/2020.
Investeringskostnaden för en tältlösning skulle uppgå till cirka 4 miljoner
kronor. Till detta tillkommer kostnader för anslutning av fjärrvärme,
komplettering av elinstallationer, ingjutningsdetaljer runt bassängen för
infästning av tältet samt konsultkostnader för hantering av projektet, vilket
bedöms kosta 1 – 1, 5 miljoner kronor. Själva tältet i det lösningsalternativ som
utretts skulle kunna användas på andra platser under perioden det inte används
på Tinnerbäcksbadet. Även då krävs det dock att platsen förbereds för
tältmontage.
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En ny simhall med en 50-metersbassäng inomhus kommer att stå klar under
våren 2021. Detta innebär att behovet av en tältlösning enbart kommer finnas
under två år.
På grund av den relativt höga investeringskostnaden bedömer Kultur- och
fritidskontoret att en tältlösning inte är en motiverad investering för endast en
tvåårsperiod. Kultur- och fritidsnämnden har dessutom inte några medel inom
befintlig budget för att kunna finansiera investeringskostnaden eller den årliga
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driftkostnaden som skulle tillkomma. Kontoret bedömer att det är det viktigare
för simsporten att den nya simhallen får de medel som krävs för att säkerställa
dess funktion och drift än att den föreslagna tältinvesteringen görs.
Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Svar på motion
Motion: Ge simningen bra förutsättningar i Linköping redan nu
Yrkanden
Lars Vikinge (C) och Anna Steiner Ekström (M) yrkar på att motionen ska
tillstyrkas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Kultur- och fritidskontorets förslag
gentemot Lars Vikinges och Anna Steiner Ekströms yrkande och finner att
nämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Reservationer
Lars Vikinge (C), Elmer Jansson (M), Inger Sjöge (M), Anna Steiner Ekström
(M) och Agneta Lantz (M) reserverar sig till förmån för Lars Vikinges och
Anna Steiner Ekströms yrkande.
Protokollsanteckningar
Från M och C:
Vi menar att relevansen av den motion om tält över Tinnerbäcksbadets 50metersbassäng som lämnades in i april 2015 bara har ökat sedan dess. Vi ser
det inte längre bara som en tillfällig lösning, utan tvärtom som ett långsiktigt
sätt att lösa flera uppgifter; LASS, LSF bedriver en oerhört omfattande
ungdomsverksamhet, och hur stor den nya simhallen än blir kommer det inte
vara svårt att fylla också en bassäng med tält över. Dessutom kommer behov av
tält att finnas när skolhallar ska byggas om mm.
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Ett tält är kort sagt en lösning som på ett flexibelt och långsiktigt sätt kommer
kunna lösa såväl kommunens som föreningarnas behov av främst
idrottsverksamhet i uppvärmda lokaler under vinterhalvåret.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

3 (3)

