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Låt Linköpings älskade Tinnis få återuppstå, svar
på motion (SD)

Dnr KS 2020-674
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadssämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens samtliga punktsatser avslås med hänvisning till genomförda
utredningar och att ett beslut i frågan om Tinnis redan är fattat av
kommunfullmäktige.
Reservationer
Jörgen Ring (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
och lämnar följande skriftliga reservation:
"Det är beklagligt att Alliansen har förhalat vår motion i syfte att kunna avslå
den med hänvisning till att beslut gällande Tinnis redan är fattat i
kommunfullmäktige. Vi kommer dock inte nöja oss med detta utan vi menar på
att frågan i allra högsta grad är levande fram till att vår motion blir formellt
avslagen i kommunfullmäktige.
Trots att vår motion var inlämnad i god tid före det att beslut fattades gällande
Tinnis framtida utformning valde man att inte beakta våra synpunkter eller
förslag. Högst olyckligt eftersom att vår vision av Tinnis är gemene mans
vision är Tinnis, Alliansen har genom sitt beslut valt att försämra en plats som
har en väldigt speciell plats i hjärtat på många linköpingsbor."
Ärende
Jörgen Ring (SD) och Chris Dahlqvist (SD) har lämnat in en motion daterad
2020-09-15 om att låta Linköpings älskade Tinnis få återuppstå. De föreslår
följande:



Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
utreda hur utsläpp i Tinnerbäcken ska kunna minskas genom
krav på påverkanskällor uppströms,
Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
utreda hur rening av Tinnerbäcken ska kunna ske så att
vattenkvaliteten klarar kraven för tjänligt badvatten i
Tinnerbäcksbadet,
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Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
beräkna kostnaden för att uppnå tjänlig vattenkvalitet till
badsjön,
Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
beräkna kostnaden för uppvärmning av vattnet till badsjön,
Att uppdra till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta
fram ett förslag på hur Tinnerbäcksbadet skulle kunna återställas
till dess naturliga ursprung som sjö med Tinnerbäcken som
vattenkälla, samt förse denna sjö med uppvärmt vatten från
Tinnerbäcken via fjärrvärme.

Motionen lyfter fram att badet är ett viktigt kulturarv i staden med en lång
historia. Invigningen skedde 1938. Motionären vill att Tinnerbäcksbadet
återställs till sitt ursprung som naturlig sjö och att Tinnerbäcken återigen ska
vara vattenkälla, samt att vattnet från Tinnerbäcken renas och värms upp.
Troligen har aldrig Tinnerbäcken varit vattenkällan utan innan man började
använda dricksvatten för ca 15 års sedan så hämtades vattnet från Stångån.
Detta upphörde på grund av att badvattenkvaliteten inte bedömdes vara
tillräckligt bra.
Utsläppen till Tinnerbäcken måste minimeras och rening av vattnet ska ske så
att Linköpings folkkära Tinnis kan återuppstå med vatten från bäcken.
Motionären vill därför att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att bland annat utreda hur utsläppen till Tinnerbäcken kan minskas,
hur rening av Tinnerbäckens vatten kan ske så det kan användas i badsjön,
vilka kostnader som finns förknippade med detta samt ta fram förslag på hur
Tinnerbäcksbadet skulle kunna återställas till dess ursprungliga utformning.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett hur vattenkvaliteten i
Tinnerbäcken kan förbättras. Den åtgärdsutredningen för Tinnerbäcken
slutfördes 2019. Av utredningen framgår Tinnerbäckens status och den ger
också förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och vilka krav som
kan ställas på tillkommande exploateringar.
Tinnerbäckens vatten har idag bland annat hög humushalt (brunt färgat vatten)
och innehåller mycket näringsämnen som kväve och fosfor. Även halten av
PFOS är hög. För att kunna använda vattnet i en badanläggning behöver det
renas från detta. Till den nya badsjön, som kommunfullmäktige 211123 tog
beslut om att bygga, ska en ny reningsanläggning byggas som kommer rena
vattnet från badsjön och därefter återföra vattnet till badsjön, dvs vattnet
kommer recirkulera. Om det istället skulle användas vatten från Tinnerbäcken
krävs nya reningssteg, det vill säga vi har kvar samma behov av
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reningsanläggning men får nya tillskott. Bedömningen är att detta inte är
rimligt att göra.
Eftersom bedömningen är att det inte är rimligt att använda bäckvattnet har
ingen beräkning gjorts över vad dessa nya reningssteg skulle kosta.
Det konstateras att något ytterligare utredningsuppdrag för att ta fram fler
förslag inte är aktuellt eftersom beslut redan är taget om vilket alternativ som
ska byggas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen samtliga
punktsatser avslås med hänvisning till genomförda utredningar och att ett
beslut i frågan om Tinnis redan är fattat av kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-26, § 19
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens samtliga punktsatser avslås med hänvisning till genomförda
utredningar och att ett beslut i frågan om Tinnis redan är fattat av
kommunfullmäktige.
Yrkanden
Jörgen Ring (SD) yrkar bifall till motionen i dess helhet.
Muharrem Demirok (C) och Gustaf Appelberg (L) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut mot Jörgen Rings (SD) yrkande att bifalla motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-26, § 19
Tjänsteskrivelse motion - Låt Linköpings älskade Tinnis få återuppstå, svar på
motion (SD)
Motion (SD) - Låt Linköpings älskade Tinnis få återuppstå
__________
Beslutet skickas till:
kommunfullmäktige
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