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Dnr KS 2021-333

Kommunstyrelsen

Beredningsgruppens förslag till beslut rörande
Folkungavallens utveckling och utformning
Ärende
Bakgrund, syfte och uppdrag
Under våren 2021 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en politisk
beredningsgrupp för Folkungavallens utformning. Beredningen utsågs med
representanter från de i kommunfullmäktige invalda åtta partierna. Syftet var
att bereda förslag till beslut rörande Folkungavallens utveckling och
utformning.
Beredningen har haft att fördjupa sig inom tre alternativa lösningar för
Folkungavallsområdet och förespråka ett av dessa som huvudförslag inför
beslut i kommunstyrelsen, för ett slutligt beslut av kommunfullmäktige.
Beslutet i kommunfullmäktige avses tas före årsskiftet 2021/2022 för att hålla
den framtagna tidplanen för projektet.
De tre alternativ som beredningsgruppen har haft att utvärdera är: Park med
större badanläggning/badsjö, större parkområde (utan ytterligare
badanläggningar än den befintliga utomhusbassängen och eventuellt
tillhörande mindre bassänger som har direkt anknytning dit) samt ett
parkområde med badlandskap/poollandskap.
Beredningsgruppens uppdrag har varit att välja inriktning för områdets
utformning, vilket inte innebär att fastslå detaljerad utformning eller villkor i
övrigt. Detta är frågor som blir föremål för utredning i nästkommande steg
efter att Samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta med områdets
utformning.
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Gruppens medlemmar
Gruppen har bestått av: Stefan Erikson (M), ordförande, Muharrem Demirok
(C), Mari Hultgren (S), Denisé Cassel (KD), Jörgen Ring (SD), Rebecka
Hovenberg (MP), Eva Lindblad (V) och Gunnar Broman (L). Jörgen Ring (SD)
meddelade den 26 augusti 2021 att han önskar utträda ur gruppen. Från Miljö-
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och samhällsbyggnadsförvaltningen har Ulf Johansson Lorin ingått som
huvudansvarig tjänsteperson.
Beredningsgruppens möten och arbete
Inför beredningsgruppens uppstart har ordföranden haft enskilda samtal med
samtliga representanter för att samla in inspel till gruppens arbete och
mötesupplägg. Beredningen har före sommaruppehållet 2021 träffats tre
gånger, varav två digitala möten och ett fysiskt platsbesök utomhus på platsen
ifråga. Efter sommaruppehållet har gruppen sammanträtt två gånger, varav ett
beslutande möte den 30 september då gruppen landade ner i sitt beslut om
huvudförslag för områdets utformning. Gruppen har även återrapporterat sitt
arbete till kommunstyrelsen genom redovisning från gruppens ordförande samt
av Ulf Johansson Lorin.
Gruppen har vid sina möten fokuserat på att ställa och lyfta frågor samt
löpande efterfråga mer information. Målet har varit att ge gruppens
representanter bred och tillräcklig kunskap om alla de tre alternativen för att se
vilka hinder och möjligheter dessa ger. Beredningsgruppens medlemmar har
fått i uppdrag att ta med information till sina respektive partigrupper samt även
ta med frågor tillbaka från partigrupperna till beredningsgruppen. Gruppens
medlemmar har även haft i uppdrag att förankra mandat med respektive
partigrupp inför beredningsgruppens slutliga ställningstagande.
Beredningsgruppen har fått en beskrivning av områdets historik och skäl till att
det måste göras om. Placering av den nya simhallen och att den underjordiska
kulverten ska lyftas upp, följer av den detaljplan för simhallstomten som
kommunfullmäktige har fattat beslut om.
Genomgående i beredningsgruppens diskussioner har trygghet och
tillgänglighet ur olika aspekter varit återkommande frågor.
Från Kultur- och fritidsförvaltningen har Hans Mayer deltagit vid två tillfällen
och bistått med information och svarat på frågor. Hans har deltagit vid
gruppens platsbesök på Folkungavallsområdet.
Från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har Anna-Stina Påledal
deltagit vid ett tillfälle för att kommentera frågor kring vatten, vattenkvalitet,
Tinnerbäckens status och vad som görs i övrigt. Förvaltningen har redovisat
vilka förutsättningar som finns bland annat för vattenkvalitet för de två
badalternativen.
Linköpings kommuns kommunikationsavdelning har även deltagit genom
Maria Ottosson för att beskriva de informationsinsatser som gjorts och kommer
genomföras för att informera allmänheten om de tre alternativen, publicera
frågor och svar samt informera om projektet i stort.
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Oavsett alternativ så har Folkungavallens utveckling en omgivningspåverkan
bland annat på Tinnerbäckens passage under Hamngatan ner mot Stångån. Den
åtgärden är likvärdig oavsett de tre alternativa lösningarna.
Beredningsgruppens beslut och resultat
Vid sitt möte den 30 september 2021 beslutade beredningsgruppen enigt
följande:
”En enig beredningsgrupp bestående av representanter från (M), (C), (L),
(KD), (S), (MP) och (V) förordar att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ ett, som innebär att
Folkungavallen bebyggs med en badanläggning med maximerad vattenyta, i
folkmun benämnd badsjö.”
Beredningsgruppen beslutade även enigt om följande medskick:
”Att det i planeringen och utförandet särskilt ska läggas vikt vid trygghet och
tillgänglighet för att området ska bli så bra och attraktivt som möjligt till gagn
för Linköpings medborgare.”
Beredningsgruppens beslut återges i sin helhet i minnesanteckningar upprättade
den 30 september 2021.
Beredningsgruppens entledigande
Beredningsgruppen har med detta redovisat landat ner i ett huvudförslag för
Fokungavallsområdets utformning och med detta resultat önskas härmed att
beredningsgruppen upplöses och att partiernas representanter blir entledigade
från uppdraget.
__________
För beredningsgruppen för Folkungavallens utformning
Stefan Erikson (M)
Ordförande

