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Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till idrottsnämnden för
vidare handläggning och besvarande.
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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2014-0612 i uppdrag att bereda en skrivelse av Anna-Klara Müntzing m.fl.
(MP) om Liljeholmsbadet. I skrivelsen beskrivs badets
kulturhistoriska värden och den värdefulla verksamhet som bedrivs
där. Miljöpartiet vill att det undersöks om badet, som nu är
gulklassat enligt stadsmuseets skala kan bli grönklassat, och att en
plan görs för hur verksamheten ska kunna värnas och fortsätta i
samma anda som nu.
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Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska värdena i badet och fortsätta den fina verksamhet som finns
där idag. Förvaltningen föreslår att skrivelsen överlämnas av
stadsdelsnämnden till idrottsnämnden, som ansvarar för
verksamheten i badet, för vidare handläggning och besvarande.

Sida 1

Tjänsteutlåtande
Dnr 672-2014-1.2.1.
Sida 2 (3)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Skrivelsen
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen
2014-06-12 i uppdrag att bereda en skrivelse av Anna-Klara
Müntzing m.fl. (MP) om Liljeholmsbadet.
I skrivelsen framhålls att Liljeholmsbadet, som byggdes på 1930talet, är ett unikt och uppskattat flytande badhusbad på Södermalm,
det enda flytande varmbadet i Stockholm. Badet har vid flera
tillfällen varit hotat. Under en period på 1990-talet sades det att det
skulle sjunka och inte gick att rädda, men tack vare starkt stöd från
allmänheten kunde en borttransport och renovering av badet ske.
Det ligger nu på sin ursprungliga plats sedan ett antal år.
Den badchef som under många år med starkt socialt patos skött den
breda verksamheten på Liljeholmsbadet närmar sig pensionsåldern,
vilket enligt skrivelsen kommer att innebära ett skifte i badets
historia. I skrivelsen framhålls att miljöpartiet vill värna den unika
kombinationen av kulturhistoriskt värde och socialt innehåll på
badet och vill därför att möjligheterna till starkare skydd för
bevarande av Liljeholmsbadet med dess ursprungliga utformning
undersöks. I dag är badet gulklassat enligt Stadsmuseets
klassificeringssystem. Miljöpartiet vill att möjligheten att stärka
skyddet och få badet grönklassat ses över. I skrivelsen uttrycks
också önskemål om att en plan görs för hur verksamheten ska
värnas och kunna fortsätta i samma anda som nu, även sedan
nuvarande chef för verksamheten går i pension.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska värdena i badet och fortsätta den fina verksamhet som finns
där idag. Förvaltningen har dock inget ansvar för den verksamhet
som bedrivs i sim- och idrottshallar/bad utan detta hör till
idrottsförvaltningens ansvarsområden. Förvaltningen föreslår därför
att skrivelsen överlämnas av stadsdelsnämnden till idrottsnämnden
för vidare handläggning och besvarande.
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