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2017-08-28
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/135
Förslag till politiker - En utomhuspool i Jakobsberg
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att överlämna kansliets skrivelse
till förslagsställaren som sin egen.
Ärendet i korthet

Förslagställaren föreslår att en utomhuspool byggs i Jakobsberg i anslutning till den
nya simhallen, ”Järfällabadet”. Förvaltningen konstaterar i sitt yttrande att det inte är
möjligt att anlägga en utomhuspool i anslutning till den nya simhallen och föreslår att
förslaget avslås.
Handlingar
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Förvaltningens skrivelse 2017-08-28.
Förslag till politiker 2017-07-03 Kdn 2017/135

Bakgrund

Förslagställaren föreslår att en utomhuspool byggs i Jakobsberg i anslutning till den
nya simhallen, ”Järfällabadet”.
Motivet till förslaget är att nuvarande friluftsbadplatser inte är bra, att det är kallt
badvatten där samt att folk gillar att vistas i solen och samtidigt kunna bada. Vidare
att det skulle dra folk till Jakobsberg från omkringliggande platser och att dessa
besök skulle generarera mer i inkomster utöver entrépriset till badet och övriga
näringsställen i Jakobsberg. Förslagsställaren anger att hon inte kan bada i sjöar och
hav och har enligt egen utsago skrivit förslaget ”på grund av själviska orsaker”.
Överväganden

Efter beslutet att den nya simhallen skulle byggas och drivas i privat regi utarbetade
Järfälla kommun en kravspecifikation. Denna förtydligade vad den kommande
simhallen skulle innehålla och tillhandahålla för tjänster, vilka skulle vara till nytta
för kommunens invånare och besökare. En utomhuspool eller utomhusbassäng
utgjorde inget krav i denna specifikation. I den dialog som skett med de ansvariga för
kommande simhall har det heller aldrig aktualiserats. En utökning att vattenytan,
jämfört med dagens simhall, utgjorde dock ett krav. Detta resulterade i att en 50metersbassäng byggs i den nya simhallen.
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Den nya simhallen kommer att stå färdig i april 2018. Någon förändring av
nuvarande utformning genom kommunens initiativ är inte aktuell och inte heller
möjlig då upphandlingen redan genomförts och vunnit laga kraft. Det innebär att alla
möjligheter till bad och andra aktiviteter sker inom fastigheten.
Förvaltningen ansvarar för driften av tre kommunala friluftsbad vid Mälaren –
Görvälns-, Kallhälls- och Bonäsbadet. Badtemperaturen i Mälaren är givetvis
beroende på om det varit en varm sommar eller ej. Att uppnå vattentemperaturer vid
friluftsbaden som är möjliga att ha i en utomhuspool i anslutning till simhallen är
självfallet inte möjligt.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet innebär att barn och unga även i fortsättningen hänvisas till kommunens tre
friluftsbad vad det gäller att bada utomhus. Den nya simhallen ger dock tillgång till
betydligt mer vattenyta än den tidigare, vilket gynnar alla åldrar inklusive barn och
unga. Sammantaget innebär byggandet av en ny simhall och dess innehåll en
förbättring, jämfört med dagens situation, för barn och unga.
Ekonomiska konsekvenser

Den kommande simhallen Järfällabadets innehåll och tjänster är en följd av en
upphandling i konkurrens. Några ekonomiska möjligheter att revidera detta upplägg
finns inte möjlighet till i nuläget.
Slutsatser

Förslaget att anlägga en utomhuspool i anslutning till den nya simhallen är inte
möjligt och föreslås avslås.
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