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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-05-20

Dnr KOF 2019-206

Kultur- och fritidsnämnden

Ryd Motionscentrum – förslag på utveckling
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utredningen om förslag på utveckling av Ryd Motionscentrum noteras.

Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2019 (KOF 2019-09-26 §
115) att uppdra till Kultur- och fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar
för att utveckla Ryd Motionscentrum. En utveckling av Ryd Motionscentrum
finns också med som aktiviteter i Kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhetsplan för 2021 och i handlingsplanen för implementering av det
idrottspolitiska programmet.
För att göra Ryd Motionscentrum mer attraktivt, tryggt och inbjudande föreslås
ett antal åtgärder för att lyfta området så det blir en plats som skapar
förutsättningar och möjligheter till olika typer av fysisk aktivitet, lek, motion
och rekreation för flera olika målgrupper.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås notera förslaget på utveckling av Ryd
Motionscentrum.

__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ryd Motionscentrum – förslag på utveckling, 2021-05-24
Ryd Motionscentrum – en mötesplats för friluftsliv, lek, motion, rekreation och fysisk aktivitet
genom hela livet
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2019 (KOF 2019-09-26 §
115) att uppdra till Kultur- och fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar
för att utveckla Ryd Motionscentrum. En utveckling av Ryd Motionscentrum
finns också med som aktiviteter i Kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhetsplan för 2021 och i handlingsplanen för implementering av det
idrottspolitiska programmet.
För att främja den fysiska aktiviteten bland kommunens medborgare behöver
Linköpings kommun säkerställa att det finns anläggningar och ytor där det går
att utöva de alltmer populära egenorganiserade idrottsaktiviteterna.
I Ryd Motionscentrum finns en stor variation av aktiviteter med två
motionsspår, ett 5-kilometersspår och ett belyst 2,5 kilometerspår.
Anläggningen erbjuder också ett utegym, lekpark, boulebana, fotbollsplaner,
omklädningsrum, grillplats samt en 18-håls frisbeegolfbana. Platsen nyttjas
också för att umgås med vänner och familj eller för att ägna sig år mer
frilufsbaserade aktiviteter. Området nyttjas även av skol- och förskoleklasser
och av föreningar som förlägger sina träningar och aktiviteter på platsen.
Likaså nyttjas Ryd Motionscentrum av ideella föreningar som bedriver social
verksamhet.
Det finns ett behov av att rusta upp och utveckla området, både
upprustning/utbyte av utrustning men också en utvecklad utformning av
området för att skapa en mötesplats som är mer tillgänglig och säker.
För att göra Ryd Motionscentrum mer attraktivt, tryggt och inbjudande föreslås
ett antal åtgärder för att lyfta området så det blir en plats som skapar
förutsättningar och möjligheter till olika typer av fysisk aktivitet, lek, motion
och rekreation för flera olika målgrupper. I utredningen föreslås bland annat
följande utvecklingsområden:
-

Ny servicebyggnad/omklädningsrum

-

Nya lekmiljöer för yngre och äldre barn

-

Upprustning och utveckling av motionsspåren

-

Ny samlingsplats och torg

-

Nytt tillgängligt utegym

Kultur- och fritidsnämnden föreslås notera förslaget på utveckling av Ryd
Motionscentrum.
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Ekonomiska konsekvenser
Finansiering för en eventuell utveckling av Ryd Motionscentrum blir en
politisk prioritering i kommande budgetarbete.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Kommuninvånare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas alltid i befintliga anläggningar och i projektering,
byggnation och drift av anläggningar.
Att utveckla anläggningar och miljöer för egenorganiserad idrott är en
jämställdhetsfråga då allt fler flickor och kvinnor väljer denna form av fysisk
aktivitet.
Samråd
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som inte
har något att erinra.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförts 2021-09-07.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders
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Beslutet skickas till:
-

