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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Hans Mayer

2017-03-31

Dnr KOF 2016-239

Kultur- och fritidsnämnden

Renovera omklädningsrummen i Ljungsbro simhall, svar
på Linköpingsförslag
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget noteras och är under pågående åtgärd.
Ärende
Ett Linköpingsförslag om renovering av omklädningsrum i Ljungsbro simhall,
har inkommit. I förslaget tar förslagsställaren upp behovet av renovering av
omklädningsrummen i simhallen som förslagsställaren anser är i dåligt skick
och underhållet eftersatt.
Kultur- och fritidskontoret delar förslagsställarens uppfattning om skicket på
omklädningsrummen. Ansvaret för underhåll åvilar hyresvärden och
underhållsbehovet har sedan många år tillbaka aktualiserats för hyresvärden.
Under 2017 ska hyresvärden genomföra underhåll av omklädningsrummen.
Samtliga skåp i omklädningsrummen har på initiativ av kultur- och
fritidskontoret bytts ut efter att Linköpingsförslaget inkommit till kommunen.
Kultur- och fritidskontoret föreslår därför kultur- och fritidsnämnden att bifalla
Linköpingsförslaget.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Renovera omklädningsrummen i Ljungsbro simhall, svar på
Linköpingsförslag
Linköpingsförslag: Renovera omklädningsrummen i Ljungsbro simhall
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden hyr Ljungsbro simhall av Lejonfastigheter AB.
Medley AB är av kultur- och fritidsnämnden upphandlad utförare för att svara
för drift och verksamhet vid anläggningen.
Kultur- och fritidskontoret och Medley AB har sedan många år tillbaka för
fastighetsägaren påtalat behovet av underhåll av omklädningsrum och då.
Särskilt golv som är nästan helt utslitna och svåra att hålla rena samt
bänkinredning som behöver underhållas. Även skåp i omklädningsrum som är
kultur- och fritidsnämndens inredning har varit slitna, men har åtgärdats.
Underhåll av omklädningsrum skulle ha skett 2015, men kommer att åtgärdas
under 2017 på initiativ av kultur- och fritidskontoret. Vid möten mellan kulturoch fritidskontoret och fastighetsägaren under mars 2017 har fastighetsägaren
meddelat att omklädningsrum ska renoveras under sommaren 2017 i samband
med renovering av tak.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016–2017 anger bland annat
följande:
En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Linköpings identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
Nämndens verksamhetsmål för idrott och fritidsanläggningar anger följande:
Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och
evenemang.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidskontoret kommer att med hyresvärden på kommande
fastighetsmöten följa upp hur underhåll utförs.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2017-04-04.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Lejonfastigheter AB
Kommunledningsförvaltningen

