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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Tinnerbäcksbadet - utredning framtid
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. En utredning avseende Tinnerbäcksbadets utveckling gällande hur området
och verksamheten bör utvecklas ska genomföras.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att genomföra utredningen
skyndsamt och presentera den för nämnden senast i november 2018.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utredningens genomförande godkänns och kultur- och fritidsnämnden ges i
uppdrag att genomföra utredningen avseende Tinnerbäcksbadets utveckling
gällande området och verksamheten samt belysa kommunens olika
intressen och i vilken mån de kan stödja eller komma i konflikt med badets
utveckling.
2. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen så snart den är färdigställd
och har redovisats för kultur- och fritidsnämnden.
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3. Ovanstående uppdrag ska utgöra underlag i det uppdrag som
kommunstyrelsen fått av kommunfullmäktige enligt beslut 2013-12-10, §
248, om att redovisa underlag för upprustning/utveckling av
Tinnerbäcksbadet.

Ärende
Tinnerbäcksbadet med sin uppvärmda badsjö för vattenlek och simskolor, och
den tempererade 50-m bassäng för motionssim och simsport upp till SM-nivå
har genom åren varit en viktig plats för Linköpingsborna samt som arena för
SM-arrangemang. I samverkan med den nya simhall som ska byggas finns
förutsättningar att ska en än bättre anläggning med ett sammanhållet utbud av
både inne- och utebad.
Då det för närvarande pågår många utredningar och projekt som berör
Tinnerbäcksbadets hela område, badsjön och 50-metersbassängen finns det
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behov av att utreda hur badet bör utvecklas utifrån behov både som
simsportarena och som miljö för motionssim, simträning, simskolor, vattenlek
och rekreation. Detta för att utarbeta en tydligare målbild för badets utveckling
så att åtgärder inte genomförs som motverkar den verksamhetsutveckling som
badet behöver ha.
I tävlingsprogrammet 2016 för Ny simhall i Linköping - den nya simhallen
framhölls vikten att se helheten mellan ny simhall och Tinnerbäcksbadet. I
programmet punkt 5.1 anges ”Simhallen ska utformas så att den både visuellt
och funktionellt utgör en samlad badanläggning tillsammans med
Tinnerbäcksbadets sommarbad.” Det vill säga hur Tinnerbäcksbadet ska
utvecklas utifrån behovet av utebad och ett verksamhetsperspektiv behöver
därför nu skyndsamt tydliggöras för att både den nya simhallens yttre
funktioner på ett bra sätt ska samspela med utebadet och för att arbetet med den
yttre miljön mellan den nya simhallen och badsjön sker i harmoni med den
funktion och utveckling som utebadet behöver ha.
Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ska
genomföra en utredning avseende hur Tinnerbäcksbadets område och
verksamhet bör utvecklas samt i utredningen även belysa kommunens olika
intressen och i vilken mån de kan stödja eller komma i konflikt med badets
utveckling.
Utredningen föreslås ske i nära samarbete med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter AB.
Som en del i utredningsarbetet behöver också en dialog föras både med
allmänhet, simsportföreningar och andra intressegrupper om hur området kan
utvecklas.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Tinnerbäcksbadet - utredning framtid
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Bakgrund
Tinnerbäcksbadet med sin uppvärmda badsjö och tempererade 50-m bassäng
för motionssim och simsport upp till SM-nivå har genom åren varit en viktig
plats för Linköpingsborna.
Allt sedan kommunfullmäktiges beslut 2005-12-14, § 245, om Folkungavallens
framtid och de utredningar som då förelåg har frågan om hur Tinnerbäcksbadet
ska utvecklas och öppnas upp varit aktuellt att utreda framtida utbud och hur
badet även ska kunna fungera som en öppen park dagtid.
I kommunstyrelsens beslut 2012-04-17, § 154, om en ny simhall beslutades att
”Uppdrag ges till Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en översyn av
renoveringsbehovet för Tinnerbäcksbadet och dess 50-metersbassäng i
samband med att en ny anläggning kommer till.”
2013-12-10 tog kommunfullmäktige beslutet, § 248, att ”Uppdrag ges till
kommunstyrelsen att redovisa underlag för upprustning/utveckling av
Tinnerbäcksbadet”.
I kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09, § 236, Ny simhall vid
Folkungavallen, lokalisering, det vill säga till den plats som nu gäller
redovisades i lokaliseringsutredningen
(http://www.linkoping.se/globalassets/stadsplanering-ochtrafik/stadsutvecklingsprojekt/ny-simhall/lokaliseringsutredning-for-nysimhall-linkopings-kommun_150508.pdf) principskiss på de åtgärder som
föreslås ske inom Tinnerbäcksbadet samt en investeringskalkyl för åtgärder.
I tävlingsprogrammet 2016 för Ny simhall i Linköping - den nya simhallen
framhölls vikten att se helheten mellan ny simhall och tinnerbäcksbadet. I
programmet punkt 5.1 anges ”Simhallen ska utformas så att den både visuellt
och funktionellt utgör en samlad badanläggning tillsammans med
Tinnerbäcksbadets sommarbad.”
Det vill säga hur Tinnerbäcksbadet ska utvecklas utifrån behovet av utebad och
ett verksamhetsperspektiv behöver därför nu tydliggöras för att både den nya
simhallens yttre funktioner på ett bra sätt ska samspela med utebadet och för att
arbetet med den yttre miljön mellan den nya simhallen och badsjön sker i
harmoni med den funktion och utveckling som utebadet behöver ha.
För närvarande pågår flera utredningar på olika håll som berör
Tinnerbäcksbadet eller påverkar området:
Under Lejonfastigheter AB:s ansvar pågår:
- Projekteringsarbete för ny simhall
- Utredning och projektering för renovering av Tinnerbäcksbadets 50-m
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bassäng.
- Utredning och projektering av ny badvattenrening 50-m bassäng och badsjö.
Under Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar pågår:
- Projekteringsarbete för marken runt den nya simhallen och anslutning av
mark ner mot Tinnerbäcksbadets strand.
- Utredning kring hur Tinnerbäcken ska dras genom Tinnerbäcksbadet.
- Utredning och projektering av gator som ansluter mot Tinnerbäcksbadet.
Även utredning om hur området ska kunna göras tillgängligt med
promenadvägar genom området och vilka konsekvenser det får behöver
utredas.
Någon mer ingående utredning avseende hur Tinnerbäcksbadet som bad ska
utvecklas utifrån behov både som simsportarena och som miljö för motionssim,
simträning, simskolor, vattenlek och rekreation har ännu ej startat. Denna
utredning är viktig för att ge rätt underlag och förutsättningar till övriga
utredningar utifrån kultur- och fritidsnämndens ansvar för verksamheten och
hur den bör utvecklas.
Till dess andra beslut tagits måste således utgångspunkten för alla projekt som
berör Tinnerbäcksbadet vara att Tinnerbäcksbadet ska fungera* som område
för bad, lek och rekreation samt med sin 50-metersbassäng utgöra en arena för
simsport under kultur- och fritidsnämndens verksamhetsansvar.
*vissa funktionsbegränsningar avseende badsjön kommer dock bli aktuella
under de perioder ny simhall byggs och markarbeten sker.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidskontorets arbete för utredning genomförs inom befintliga
resurser. Övriga parters deltagande får ske inom deras egna resurser.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2016–2017 anger bland annat följande:
Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och
evenemang.
Jämställdhet
Bad och simhallar är miljöer som besöks av alla, fördelningen mellan män och
kvinnor är också i princip jämnt. Inför framtiden ser Kultur- och fritidskontoret
därför det som viktigt att Tinnerbäcksbadet utveckling sker på ett sätt som gör
att både miljön och verksamheten även framöver av alla upplevs som trygg och
välkomnande att besöka.
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Samråd
Förslag till genomförande av utredningen har skett efter samråd med
kommunens lokalstrateg, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
Lejonfastigheter AB.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-01-30.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidskontoret

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen

