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2017-03-10
Kommunstyrelsen

Dnr Kst 2016/227
Bygg om vår nuvarande simhall till lokaler för föreningslivet – svar på
motion från Lennart Nilsson (KD)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och
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.
2.
3.

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-10
Motion - Bygg om vår nuvarande simhall till lokaler för föreningslivet
Beslut kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, 2016-12-06 § 85

Bakgrund

Lennart Nilsson har i en motion förslagit att kommunfullmäktige beslutar att den
nuvarande simhallen byggs om till lokaler för föreningslivet istället för att den rivs.
Motionären föreslår också att en föreningsdialog genomförs mellan föreningslivet
och kultur-, demokrati- och fritidsnämnden med syfte att ta fram ett förslag hur vår
nuvarande simhall kan utnyttjas och vilka behov som föreningslivet har av lokaler i
hallen.
Överväganden

Motionen har remitterats till kultur-, demokrati- och fritidsnämnden som den 6
december 2016 beslutade att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
besvara motionen. Av tjänsteskrivelsen framgår att förvaltningen anser att behov av
aktivitetslokaler finns för föreningslivet och ställer sig positiv till motionärens
förslag under förutsättning att det inte innebär ökade kostnader för kultur-,
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demokrati- och fritidsnämnden. Dessutom anförs att de ekonomiska förutsättningarna
för nämnden måste vara klargjorda innan nämnden kan ge garantier för ett
användande av hallen.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunen fattade beslut i ärendet i
samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 juni 2015, då
den information som gavs vid tillfället godkändes kring tecknande av ett
koncessionsavtal mellan Järfälla kommun och Järfälla Nya Badanläggning AB
(Tagebad/TageHus AB) avseende projektering, byggnation, finansiering och drift av
badanläggning i Järfälla kommun. Av pkt 2 i detta undertecknade avtal framgår bl.a.
att ”Rivning av befintlig badanläggning ombesörjs och bekostas av Kommunen och
ska inledas snarast efter godkänd slutbesiktning och driftsättning av
Badanläggningen, eller annan tidpunkt som Parterna kommer överens om”.
Som framgår av ovan har kommunen således redan tagit ställning till att den
nuvarande simhallen ska rivas, när den nya står klar. Dessutom finns inga
ekonomiska kalkyler framtagna eller medel budgeterade utifrån ett antagande om att
den nuvarande simhallen ska behållas, iordningsställas och hyras ut etc. Mot den
bakgrunden föreslås att motionen avslås.
Barnkonsekvensanalys

Eftersom beslut och undertecknade av avtal om att en rivning av den nuvarande
simhallen ska ske blir en barnkonsekvensanalys i detta skede inte relevant. Däremot
kan sägas att den nya och mycket moderna simhallen som nu byggs kommer att
komma barn- och ungdomar till stor glädje och nytta för lång tid framöver.
Ekonomiska konsekvenser

Rivningen av den befintliga simhallen hanteras inom ramen för det koncessionsavtal
avseende projektering, byggnation, finansiering och drift av badanläggning som
godkänts och undertecknats av kommunen och Järfälla Nya Badanläggning AB
(Tagebad AB/TagesHus AB) den 10 juni 2015.
Slutsatser

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att
den nuvarande simhallen ska rivas i enlighet med det koncessionsavtal som
undertecknats mellan Järfälla kommun och Järfälla Nya Badanläggning AB
(Tagebad AB/TagesHus AB).
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