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Ryd sportcenter, utredningsuppdrag

Dnr KOF 2018-330
Ärende
Martin Averhed, sakkunnig, informerar nämnden om att beslutssats 2 i förslag
till Kommunstyrelsens beslut endast behöver samrådas med
Kommunledningsförvaltningen enligt Linköpings kommuns
ekonomistyrningsregler.
Ryd Sportcenter består i dag av en inomhushall för fotboll (Wahlbeckshallen)
med en 9 mot 9 konstgräsplan, café, läktare och omklädningsrum. I anslutning
till Wahlbeckshallen finns också en 11 mot 11 naturgräsplan, en 11 mot 11
konstgräsplan samt Hangaren Hot Sport Center med bland annat ytor för
skateboard, inlines, BMX, klättring och kampsport. I området finns också en
skateboardramp utomhus, beachvolleybollplan och ett utegym.
I kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 är utvecklingen av Ryd
sportcenter en prioriterad satsning och finns även med i nämndens
investerings- och lokalförsörjningsplan.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att utreda hur
Ryd Sportcenter kan utvecklas för att bli en tillgänglig, jämställd och
inkluderande mötesplats som skapar förutsättningar för alla att vara fysiskt
aktiva. Idéer om utveckling av Ryd Sportcenter är med i kultur- och
fritidsnämndens anläggningsstrategi och ligger i linje med kommunens
idrottspolitiska program – Aktiv hela livet.
Beslutsunderlag
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Bilaga - Underlag utredningsbeslut – utveckling av Ryd Sportcenter
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att utreda möjligheter och
förutsättningar för utveckling av Ryd Sportcenter, under förutsättning
att kultur- och fritidsnämnden får ett utredningsuppdrag av
kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till kulturoch fritidsnämnden i april 2019 med förslag på inriktningsbeslut.
Förslag till kommunstyrelsens beslut

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (2)

Protokollsutdrag

Kultur- och fritidsnämnden

2019-03-21

1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter och
förutsättningar för utveckling av Ryd Sportcenter.
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på inriktningsbeslut i maj 2019.

__________
Beslutet skickas till:
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