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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Hans Mayer

2019-05-07

Dnr KOF 2017-121

Kultur- och fritidsnämnden

Ny simhall – information hyresavtal
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Linköpings kommun har beslutat att en ny simhall ska byggas invid
Tinnerbäcksbadet. Innehåll, storlek och funktioner i den nya simhallen har
fastställts i det Funktions- och lokalprogram som beslutades av Kultur- och
fritidsnämnden 2013-12-19, § 215. Utförandet av den nya simhallen som
projekterats fram uppfyller krav enligt funktions- och lokalprogrammet.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fattat övergripande beslut kring
den nya simhallen samt projektering och hantering av denna. Se beslut
kommunfullmäktige 2015-06-09, § 236, samt kommunstyrelsen 2015-10-06,
§ 335. Ansvaret för framtagande av hyresavtalet ligger därför hos
Kommunledningsförvaltningen. Ett framtagande av hyresavtal med kultur- och
fritidsnämnden som verksamhetsansvarig och hyresgäst pågår. Beslut om
hyresavtal beräknas ske i kommunstyrelsen i juni 2019.
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Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser avseende det nya hyresavtalet har och kommer att
hanteras i budgetprocessen.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
anger bland annat följande:
Trygg och attraktiv kommun
Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
Attraktiv kommun
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.
Tillgängliga mötesplatser och anläggningar.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Den nya simhallen kommer att vara en anläggning som vänder sig till alla och
där jämställdhetsaspekten har funnits med i hela utformningen av
anläggningen.
Samråd
Samråd har skett med kommunens lokalstrateg samt förvaltningens
ekonomichef som ställer sig bakom informationsärendet.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av hyresavtalet kommer att ske efter inflyttning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 om detta ärende har genomförts 2019-05-07 på
kultur- och fritidsförvaltningen.
Central ritningsgranskning med fackliga organisationer hanteras separat.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

