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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Jan Skogberg

2017-03-20

Dnr KOF 2016-215

Kultur- och fritidsnämnden

Ny hall anpassad för gymnastik, svar på
Linköpingsförslag.
Förslag till beslut
1. Linköpingsförslaget noteras i och med att hall anpassa för gymnastik
återfinns i planen för nya Vasahallen.
Ärende
Ett Linköpingsförslag har inkommit, 2016-03-06, med önskemål om
byggnation av en hall anpassad för gymnastik. Linköpingsförslaget har
delegerats till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om byggnation av flera nya
idrottshallar. Kommunstyrelsen har beviljat utökad budgetram för två hallar;
Brokind och Sturefors. Därutöver planeras två fullstora hallar vid
Berzeliusskolan.
Gymnastiken i Linköping har idag inte förutsättningar att bedriva viss
gymnastikdisciplin (trupp-gymnastik), då anpassad anläggning saknas.
Linköpings två större gymnastikföreningar har tillsammans cirka 2 500
medlemmar och hundratals barn och ungdomar står på kö för att komma in i
verksamheten. En av de nya idrottshallarna vid Berzeliusskolan föreslås därför
anpassas till gymnastiken genom att göra hallen cirka 300 kvm större och förse
hallen med erforderlig utrustning. Se förslag på lösning nedan.
Kultur- och fritidskontoret delar förslagsställarens ambition att uppmuntra till
och skapa goda förutsättningar för gymnastiken.
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LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Med hänvisning till detta föreslås kultur- och fritidsnämnden att notera
Linköpingsförslaget
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Ny hall anpassad för gymnastik, svar på Linköpingsförslag.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har beviljat utökad budgetram för 4 stycken hallar; Brokind
(KS 2014-423), Sturefors (KS 2016-293) samt två hallar vid Berzeliusskolan
(KS 2016-258).
Två fullstora idrottshallar med läktarkapacitet vid Berzeliusskolan skapar bra
förutsättningar för att anordna idrottsturneringar. Idag saknas denna typ av
anläggning i Linköping. Idrottshallarna ska vara anpassade och tillgängliga för
alla och tanken är att en av hallarna ska fungera som hall för parasport. Vidare
föreslås att en av hallarna anpassas och byggs större för gymnastiken, då det
idag saknas förutsättning för viss gymnastikdisciplin (trupp-gymnastiken).
Kultur- och fritidskontoret har genomfört tre workshops med representanter
från skolan (rektorer och lärare), Lejonfastigheter AB, idrottsföreningar, Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen för
att få en utförlig bild av vilka behov som finns. Träffarna har resulterat i en
behovslista utifrån olika kundgrupper och samtliga är överens om att det finns
behov av två fullstora idrottshallar i anslutning till Berzeliusskolan.
Idéskiss
Anläggningen föreslås byggas med två fullstora idrottshallar med linjerat mått
40x20 meter (43*23 meter). Väggen mellan de båda hallarna föreslås vara
hissbar vilket skapar möjligheter för fler typer av arrangemang. Båda hallarna
ska ha läktarkapacitet. En av hallarna byggs något större för gymnastiken vilket
skapar förutsättningar för deras truppverksamhet. Anläggningen kommer få 8
omklädningsrum och flertalet förråd.
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Idéskiss Nya Vasahallen
Kultur- och fritidskontoret delar förslagsställarens ambition att uppmuntra till
och skapa goda förutsättningar för gymnastiken.
Med hänvisning till pågående byggprojekt föreslås kultur- och fritidsnämnden
att notera Linköpingsförslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden har erhållit utökad ram för kapitalkostnader och
hyra samt utökad investeringsbudget för inköp av anpassat material för den
verksamhet som ska utövas i hall anpassad för parasport/gymnastik från och
med 2019.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016–2017 anger bland annat följande:
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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.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kultur-,
idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
Jämställdhet
Jämställdhet och jämlikhet 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 både i befintliga anläggningar och i projektering av nya
anläggningar. De föreningar som beviljats bidrag ska följa kommunens mål om
jämlikhet och jämställdhet samt även göra uppföljningar mot sina olika lag och
verksamheter.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings Idrottsförbund och Linköpings ungdomsråd,
som ställer sig bakom förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har skett 2017-04-04.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen

