Underlag utredningsbeslut – utveckling av Ryd
Motionscentrum
Översiktsplan
Linköpings kommun äger marken där Ryd Motionscentrum är lokaliserat. En
eventuell utveckling av området föranleder ingen ändring av nuvarande
översiktsplan eller detaljplan.
Budget
Utveckling av Ryd Motionscentrum innebär både driftskostnader och
investeringskostnader för Kultur- och fritidsnämnden. Att ta fram
kostnadsbedömningar är en del av utredningsarbetet.
Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan
Utveckling av Ryd Motionscentrum finns med i kultur- och fritidsnämndens
10- åriga lokalförsörjningsplan.
Egen nämnds mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:
Trygg och sammanhållen kommun: Inkluderande mötesplatser och
anläggningar.
Attraktiv kommun: Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Medborgare: Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla. Tillgängliga
mötesplatser och anläggningar.
Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov
Ryd Motionscentrum nyttjas av både privatpersoner, föreningar och skolor. En
utveckling av området skulle skapa förutsättningar för många linköpingsbor att
idrotta och motionera på en trygg och säker mötesplats.
Övriga relevanta styr- och strategidokument
I kommunens idrottspolitiska program – Aktiv hela livet är mötesplatser ett av
fem fokusområden. För att alla ska kunna vara fysiskt aktiva krävs det platser
att vara på. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och
miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för både hälsa och
välbefinnande.
Även i kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi finns utveckling av
Ryd Motionscentrum med som en utvecklingsidé.

Utredningsorganisation
Projektet kommer att ledas av kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tidplan för projektet
Uppskattad tidplan för utvecklingen av Ryd Sportcenter:
Utredning

Hösten 2019- våren 2020

Inriktningsbeslut

Våren 2020

Genomförandebeslut

Hösten 2020

Projektering/upphandling Hösten 2020 – våren 2021
Byggnation/renovering

Hösten 2021 – våren 2022

Utredningsutgifter
Beslut om utredningsuppdrag innebär inga övriga kostnader konsekvenser då
utredningen genomförs av befintliga personalresurser inom förvaltningen.
Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer
Kostnaden för utveckling av Ryd Motionscentrum kan ses som en
osäkerhetsfaktor då det är svårt att bedöma kostnaden.
Kommunikationsplan
Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att ta fram en kommunikationsplan för
projektet.

