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Kultur- och fritidsnämnden

Rusta upp Ryds motionscentrum, svar på motion (MP)
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras i sin helhet med hänvisning till att Linköpings kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen, har ett uppdrag att utreda förutsättningar
för att utveckla Ryds Motionscentrum.
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Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Björn Immerstrand (MP) föreslår i en
motion till kommunfullmäktige 2019-01-22 att rusta upp Ryds
motionscentrum. Motionärerna föreslår att:
-

Ryds motionscentrum rustas upp för att bli en naturlig mötesplats för
Linköpingsbor med olika intressen.

-

Inkluderande insatser för ökad trygghet i Rydskogen och vid Ryds
Motionscentrum genomförs med ett tydligt barn- och
jämställdhetsperspektiv samt tillsammans med de som tränar i området,
boende och civilsamhället.

Fler och fler människor väljer egenorganiserad idrott vilket ställer högre krav
på anläggningar för denna form av motion och idrott. Kultur- och
fritidsförvaltningen har under våren 2019 presenterat två utredningar med
fokus på den egenorganiserade idrotten där båda utredningarna bland annat
föreslår en upprustning av Ryds Motionscentrum för att skapa bättre
förutsättningar för den egenorganiserade idrotten. Kultur- och
fritidsförvaltningen har också ett uppdrag i förvaltningens verksamhetsplan
som handlar om att utreda förutsättningarna för att utveckla Ryds
Motionscentrum.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2019 att uppdra åt Kulturoch fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar för att utveckla Ryds
Motionscentrum.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att besvara motionen med hänvisning till
att Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, har ett uppdrag att
utreda förutsättningar för att utveckla Ryds Motionscentrum.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Rusta upp Ryds motionscentrum, svar på motion (MP), 2019-09-22
Motionen
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Bakgrund
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion avseende upprustning av
Ryds motionscentrum med syftet att få en ökad trygghet och att upprustningen
ska ske med ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv.
Fler och fler människor väljer egenorganiserad idrott vilket ställer högre krav
på anläggningar för denna form av motion och idrott. Kultur- och
fritidsförvaltningen har under våren 2019 presenterat två utredningar med
fokus på den egenorganiserade idrotten där båda utredningarna bland annat
föreslår en upprustning av Ryds motionscentrum för att skapa bättre
förutsättningar för den egenorganiserade idrotten. Kultur- och
fritidsförvaltningen har också ett uppdrag i förvaltningens verksamhetsplan
som handlar om att utreda förutsättningarna för att utveckla Ryds
motionscentrum.
Ryd motionscentrum är en uppskattad och populär motionsanläggning som
nyttjas av många Linköpingsbor.
Ryd är ett område med mycket goda möjligheter för att skapa mötesplatser som
främjar integration. En viktig del i integrationsarbetet är just att uppmuntra till
naturliga möten mellan människor.
Kultur- och fritidsnämnden har, tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden,
de senaste åren utvecklat Vidingsjö motionscentrum med bland annat ny
lekplats och nytt utegym. Denna anläggning är idag en väldigt uppskattad
mötesplats och nyttjas av ett stort antal besökare/motionärer.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns ett behov att utreda
förutsättningar och möjligheter för att utveckla Ryds Motionscentrum. Detta
uppdrag finns också i förvaltningens verksamhetsplan.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2019 att uppdra åt Kulturoch fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar för att utveckla Ryds
Motionscentrum. Ryds motionscenter återfinns även i Kultur- och
fritidsnämndens investerings- och lokalförsörjningsplan.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att besvara motionen med hänvisning till
att Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, har ett uppdrag att
utreda förutsättningar för att utveckla Ryds Motionscentrum.
Ekonomiska konsekvenser
En utveckling av Ryd motionscenter innebär både investerings- och
driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden. Att ta fram kostnader är en del
av utredningsuppdraget.
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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.
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämns
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. Medborgare 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 och
byggnation av nya anläggningar.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsnämnden återkommer med förslag på inriktningsbeslut om
utveckling av Ryd motionscenter till kultur- och fritidsnämnden och till
kommunstyrelsen under våren 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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