Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-11-16

§ 334 Utveckling av Folkungavallen - Utformning av
Tinnerbäcksområdet mellan Emriks bro och
Ådalaparken
Dnr KS 2021-333
Kommunstyrelsens beslut
1. Beredningen för utveckling av Folkungavallens förslag till utformning
av Tinnerbäcksområdet mellan Emriks bro och Ådalaparken
tillstyrks.
2. Beredningen för utveckling av Folkungavallen entledigas från sitt
uppdrag.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tinnerbäcksområdet utformas enligt Utredning av Tinnerbäcken mellan
Emriks bro och Ådalaparken, förslag 1 ”Park med större badanläggning”.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med
utformningen av Tinnerbäcksområdet enligt förslag 1 ”Park med större
badanläggning” och ha beredningens 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.” i åtanke.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att för kostnader för projektering
med mera som rör år 2022 återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
tilläggsanslag.
4. För 2023 och framåt ska kostnaderna för planering och genomförande av
uppdraget tas upp i den ordinarie planeringsprocessen för budget, där
respektive nämnd som berörs föreslår sina behov av resurser.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Tinnerbäcksbadet är en oersättbar del av Linköping, merparten av kommunens
invånare har kära minnen därifrån. Sverigedemokraterna anser att utredningen
gällande den framtida utformningen av Tinnerbäcksbadet har varit bristfällig.
Dels genom att allmänhetens önskemål inte har hörsammats, men dels genom
att våra egna förslag gällande utformningen inte ens har utretts, än mindre
beaktats. De förslagen som kommunstyrelsen hade att ta ställning till var alla
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dåliga förslag. Vår uppfattning är att de övriga partierna har valt det minst
dåliga av tre dåliga alternativ.
Det är beklagligt att de övriga partierna inte har visat ärendet samma
engagemang i frågan som Sverigedemokraterna. Om fler partier hade verkat
för att andra förslag, som bättre speglar medborgarnas önskemål, hade utfallet
blivit annorlunda. Tyvärr är så inte fallet. Sverigedemokraterna är det enda
partiet som motsätter sig att allt som gjorde Tinnerbäcksbadet folkkärt ska
försvinna. Hopptornet, den naturliga badsjön och den stora bad ytan.
Vi ställer oss inte bakom förslagen som de är presenterade. Vi vill ha en
oförminskad storlek på området, vi vill se att området nyttjas bättre året om
med till exempel skridskoåkning på vintertid. Tinnerbäcksbadet ska fortsatt
vara en plats för barnfamiljer och en turistattraktion för Linköping.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om att
återremittera ärendet.
Ärende
Stefan Erikson (M) och verksamhetsstrateg Ulf Johansson-Lorin informerar om
ärendet.
Utvecklingen av Folkungavallsområdet med simhallen i centrum innebär att
området mellan nya simhallen och utomhusbadet måste förändras. Planerad
och pågående förändring av området ger vid handen att del av befintlig badsjö
tas i anspråk för slänter, rekreationsstråk och en öppen bäck. Kommunen
behöver också en ökad beredskap för större dagvatten- och regnmängder i
framtiden, en öppen bäck möjliggör det. Konsekvensen av detta blir att badsjön
inte kan vara kvar med samma storlek som tidigare utan måste byggas om.
Hur Tinnerbäcksbadet skulle kunna utvecklas utreddes av kultur- och
fritidsnämnden med flera 2019. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-21, § 193
att uppdra till kommundirektören att utreda de miljömässiga och ekonomiska
förutsättningarna för en badsjö utifrån moderna miljökrav samt hur
Tinnerbäckens vattenflöde genom Folkungavallen och ner till Stångån kan
utformas utifrån nu gällande detaljplaner.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med
representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen och Lejonfastigheter ta
fram förslag på hur området kan utvecklas och förslagens konsekvenser.
Utredningen har tagit fram tre förslag:
Förslag 1: ”Park med större badanläggning”
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Förslag 2: ”Större parkområde”
Förslag 3: ”Parkområde med badlandskap”
Kommunstyrelsen tillsatte enligt beslut 2021-04-20, § 137 en beredning för
utvecklingen av Folkungavallen med uppdrag att bereda kommande beslut
rörande Folkungavallens utformning om vilket av de tre förslagen som ska
realiseras. I beredningsgruppen fick en representant från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige delta, vilket initialt också skedde.
Sverigedemokraterna valde sedan att kliva av gruppen under sommaren 2021.
En enig beredningsgrupp förordade vid sitt slutsammanträde 2021-09-30 att
Tinnerbäcksområdet utformas enligt förslag 1. Beredningsgruppen har uttryckt
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.”
Förslag till beslut är således att Tinnerbäcksområdet utformas enligt Utredning
av Tinnerbäcken mellan Emriks bro och Ådalaparken, förslag 1 ”Park med
större badanläggning”.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med
utformningen av Tinnerbäcksområdet enligt förslag 1 ”Park med större
badanläggning” och ha beredningens 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.” i åtanke. Projektet ska starta under 2022 och har som målsättning
att vara klart under 2026.
I och med detta föreslås Beredningen för utveckling av Folkungavallen
entledigas från sitt uppdrag.
Yrkanden
Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Denise Cassel (KD), Rebecka
Hovenberg (MP) och Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Elias Aguirre (S) yrkar bifall till förslaget till beslut och lämnar en
protokollsanteckning från socialdemokraterna.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot Chris
Dahlqvists (SD) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärende ska avgöras idag.
Protokollsanteckningar
Elias Aguirre (S), Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S) och Mari Hultgren
(S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi socialdemokrater tycker det är positivt att beredningsgruppen ställt sig
bakom en badsjö. Vi kommer driva att badytan i sjön ska vara så stor som
möjligt. Vi ser fram emot Tinnis som en framtida mötesplats som vi anser ska
vara avgiftsfri och tillgänglig för alla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Utveckling av Folkungavallen - Utformning av
Tinnerbäcksområdet mellan Emriks bro och Ådalaparken, 2021-11-02
Bilaga 1 - Skrivelse - Beredningsgruppens förslag till beslut rörande
Folkungavallens utveckling och utformning, 2021-10-26
Bilaga 2 - Minnesanteckningar från sammanträde med beredningen för
utveckling av Folkungavallen, slutsammanträde 2021-09-30
Bilaga 3 - Utredning av Tinnerbäcken mellan Emriks bro och Ådalaparken,
2021-06-30
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Beredningen för utveckling av Folkungavallen, samtliga deltagare
Sammanträdet ajourneras kl 15:15-15:25.
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