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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Larsson

2019-05-13

Dnr KS 2018-217

Kommunstyrelsen

Tinnerbäcksbadets framtid, utredning
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag är härmed avslutat.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda de miljömässiga och
ekonomiska förutsättningarna för en badsjö utifrån moderna miljökrav.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda och redovisa hur Tinnerbäckens
vattenflöde genom Folkungavallen och ner till Stångån kan utformas
utifrån nu gällande detaljplaner.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-02-14 § 41 (Dnr KOF 2017-302)
att en utredning avseende Tinnerbäcksbadets utveckling gällande hur området
och verksamheten bör utvecklas ska genomföras. Kommunstyrelsen beslutade
sedan 2018-04-10 § 146 (Dnr KS 2018–217) att ge kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att, i nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
och Lejonfastigheter AB, 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.
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Uppdraget utgör ett underlag i det uppdrag som kommunstyrelsen fått av
kommunfullmäktige enligt beslut 2013-12-10, § 248 (Dnr KS 2011-120), om
att redovisa underlag för upprustning/utveckling av Tinnerbäcksbadet. Andra
beslut som påverkar utredningen är Kommunstyrelsens beslut från 2012 där
utredning av renoveringsbehov för Tinnerbäcksbadet och utomhusbassängen
berörs (Dnr KS 2011-120), Kommunfullmäktiges beslut från 2015 om den nya
simhallens lokalisering (Dnr KS 2011-120), samt Kommunfullmäktiges beslut
från 2005 där Folkungavallens utveckling berörs (Dnr KS 2003-044).
Utredningen redovisar bland annat Tinnerbäcksbadets framväxt sedan starten
1923 och två scenarier, Simsport och bad i fokus och Öppen park- och
naturmiljö i fokus. Scenarierna möter detaljplanens förutsättning att
Tinnerbäcken ges en synlig sträckning genom området.
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Projektgruppen har inte haft i uppdrag att rekommendera något av scenarierna,
bara att beskriva dem och dess respektive konsekvenser.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-04-25, § 56, att notera utredningen
men med anledning av kultur- och fritidsnämndens utredning om
Tinnerbäckens framtida utveckling uppstår frågeställningar som måste utredas
innan ett komplett och allsidigt beslutsunderlag finns för kommunstyrelsens
ställningstagande.
För det första, en framtida badsjö måste utformas efter dagens och
morgondagens miljökrav. Utredningen tar upp frågeställningen men den kräver
ytterligare utredning både avseende miljökrav och ekonomi
För det andra, den beslutade detaljplanen beskriver en bäck i dag genom
Folkungavallen. En komplett beskrivning av Tinnerbäckens dragning ner till
Stångån bör tas fram, det vill säga även för sträckningen genom
Folkungavallen under Hamngatan till Stångån samt därtill hörande kostnader.
__________
Beslutsunderlag:
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-04-25
Tjänsteskrivelse – Tinnerbäcksbadets framtid, utredning, 2019-05-13
Tjänsteskrivelse - Tinnebäcksbadets framtid, utredning, 2019-04-15
Bilaga 1 - Utredning Tinnerbäcksbadets framtida utveckling
Bilaga 2 - Presentation av två scenarier
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden

