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Kommunstyrelsen
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§ 76
Bygg om vår nuvarande simhall till lokaler för föreningslivet – svar på
motion från Lennart Nilsson (KD), KF
Dnr Kst 2016/227
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
Ärendet i korthet

Lennart Nilsson (KD) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att den nuvarande simhallen inte
ska rivas då den nya simhallen som byggs står klar. Motionären föreslår att den byggs om så att den
kan innehålla lokaler för föreningslivet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås
eftersom kommunen redan år 2015 ingått avtal med Järfälla Nya Badanläggning AB (Tagebad
AB/TageHus AB), om att kommunen ska ombesörja och bekosta rivning av den befintliga
badanläggningen.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-10
2. Bygg om vår nuvarande simhall till lokaler för föreningslivet - motion från Lennart
Nilsson (KD)
3. Beslut Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 2016-12-06 § 85 Svar på remiss av
motion
Reservationer
M, L, KD och V reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
M, L och KD yrkar bifall till följande förslag:
- Motionen bifalls i bemärkelsen att kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en förhandling
med Järfälla Nya Badanläggning AB om att bygga om nuvarande simhall till lokaler för
föreningslivet, ta fram en kostnadsanalys samt genomföra en dialog tillsammans med kultur-,
demokrati- och fritidsnämnden med Järfällas föreningsliv för att undersöka vilka behov som
finns och för att kunna ta fram ett förslag för hur den kan nyttjas.
Bo Leinerdal (V) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag samt bifall till följande
tilläggsförslag till kommunstyrelsen för egen del:
- Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att förhandla med Järfälla Nya
Badanläggning AB om att istället för att riva nuvarande simhall bygga om den till lokaler för
föreningslivet.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att om nuvarande simhall omvandlas till
lokaler för föreningslivet genomföra en dialog med föreningslivet om innehållet i den nya
lokalen.
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Kostnaderna för ombyggnad mm. anslås i kommande budget för kultur-demokrati och
fritidsnämnden.
Claes Thunblad (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag mot M, L och KD:s förslag och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer bifall mot avslag på Bo Leinerdals (V) tilläggsyrkande och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
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