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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Andreas Hagström

2019-04-15

Dnr KOF 2017-302
Dnr KS 2018-217

Kultur- och fritidsnämnden

Tinnerbäcksbadets framtid, utredning
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utredningen noteras.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utredningen noteras.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-02-14 §41 (Dnr KOF 2017-302) att
en utredning avseende Tinnerbäcksbadets utveckling gällande hur området och
verksamheten bör utvecklas ska genomföras. Kommunstyrelsen beslutade
sedan 2018-04-10 §146 (Dnr KS 2018–217) att ge Kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att, i nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
och Lejonfastigheter, genomföra utredningen avseende Tinnerbäcksbadets
utveckling gällande området och verksamheten samt belysa kommunens olika
intressen och i vilken mån de kan stödja eller komma i konflikt med badets
utveckling.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Uppdraget utgör ett underlag i det uppdrag som kommunstyrelsen fått av
kommunfullmäktige enligt beslut 2013-12-10, § 248 (Dnr KS 2011-120), om
att redovisa underlag för upprustning/utveckling av Tinnerbäcksbadet. Andra
beslut som påverkar utredningen är Kommunstyrelsens beslut från 2012 där
utredning av renoveringsbehov för Tinnerbäcksbadet och utomhusbassängen
berörs (Dnr KS 2011-120), Kommunfullmäktiges beslut från 2015 om den nya
simhallens lokalisering (Dnr KS 2011-120), samt Kommunfullmäktiges beslut
från 2005 där Folkungavallens utveckling berörs (Dnr KS 2003-044).
Utredningen redovisar bland annat Tinnerbäcksbadets framväxt sedan starten
1923 och två scenarier, Simsport och bad i fokus och Öppen park- och
naturmiljö i fokus. Scenarierna möter detaljplanens förutsättning att
Tinnerbäcken ges en synlig sträckning genom området.
Projektgruppen har inte haft i uppdrag att rekommendera något av scenarierna,
bara att beskriva dem och dess respektive konsekvenser.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Tinnebäcksbadets framtid, utredning, 2019-04-16
Bilaga 1 - Utredning Tinnerbäcksbadets framtida utveckling
Bilaga 2 - Presentation av två scenarier
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Bakgrund
Utredningen har bedrivits i projekt- och processform där en projektgrupp med
representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter deltagit. Styrgruppen har
bestått av chefer från ovan nämnda förvaltningar och kommunalt
fastighetsbolag samt av kommunens lokalstrateg. Under utredningen har
flertalet möten med workshopliknande upplägg genomförts, främst med syftet
att tydliggöra utredningens förutsättningar samt att formulera utgångspunkter
för scenarieplanering. Projektgruppen har inte haft i uppdrag att rekommendera
något av scenarierna, bara att beskriva dem och dess respektive konsekvenser.
För att få fram en mer kvalificerad ekonomisk kalkyl och komma vidare i den
fortsatta processen behöver kommunen först besluta om en framtida inriktning
för utveckling av Tinnerbäcksbadet. Det kan i ett nästa steg bli aktuellt med
någon form av medborgardialog.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen medför i detta läge inga ekonomiska konsekvenser då den endast
noteras.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål 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
Samråd
Samråd har skett genom samarbete i projekt- och styrgrupp med representanter
från Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter samt kommunens
lokalstrateg.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

