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Liljeholmsbadet
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
fastighetsnämnden.
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stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
avdelningschef

Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
stadsdelsnämnden ska lägga in sitt veto mot rivningen av
Liljeholmsbadet och att nämnden verkar för att badet rustas upp och
att det åter kommer i bruk i stadens regi.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget som rör
Liljeholmsbadet på bra sätt beskriver badets betydelse för dem som
besökte badet när det var i bruk.
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Eftersom Liljeholmsbadet ägs av fastighetskontoret föreslår
stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar
medborgarförslaget till fastighetsnämnden för vidare hantering.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
stadsdelsnämnden ska lägga in sitt veto mot rivningen av
Liljeholmsbadet och att nämnden verkar för att badet rustas upp och
att det åter kommer i bruk i stadens regi. Stadsdelsnämnden
beslutade vid nämndsammanträdet den 21 februari 2019 att ge
förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att det inom stadsdelsområdet, vid
Hornstulls strand, finns ett flytande badhus, Liljeholmsbadet. I
medborgarförslaget framförs att badet för ungefär tre år sedan
stängdes då det enligt fastighetskontoret fanns risk för att badet
skulle sjunka.
Enligt förslagsställaren var Liljeholmsbadet ett mycket älskat bad,
både av unga och av äldre. Flera handikappföreningar uppges ha
nyttjat badet då det var anpassat för personer med funktionshinder.
Vidare framförs i medborgarförslaget att det i stadens
idrottspolitiska program anges att alla åldersgrupper ska ha samma
möjligheter att röra på sig och ha möjlighet att få simma i badhus.
Eftersom Liljeholmsbadet är stängt, uppnås enligt förslagsställaren
inte denna målsättning då äldre människor diskrimineras när det
gäller tillgången till bad.
I medborgarförslaget lyfts Tellus fritidscentret för äldre fram som
en fantastisk verksamhet. Vid sidan om ”gymnastik på Tellus”
skulle erbjudandet om vattengymnastik på Liljeholmsbadet kunna
utgöra ett komplement då vattengymnastik, enligt förslagsställaren,
är en skonsam och utmärkt träningsform för äldre.
Med anledning av beskrivningen ovan vill förslagsställaren att
Södermalms stadsdelsnämnd lägger in sitt veto mot rivningen av
badet samt att stadsdelsnämnden verkar för att badet rustas upp och
att det åter kommer i bruk i stadens regi.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och i ungdomsrådet den 8 april och i rådet för
funktionshindersfrågor den 9 april 2019.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget som rör
Liljeholmsbadet på bra sätt beskriver badets betydelse för dem som
besökte badet när det var i bruk.
Förvaltningen delar förslagsställarens beskrivning att Tellus
fritidscenter bedriver en fin verksamhet då den erbjuder
fritidsverksamhet för stadens alla seniorer och vuxna med
funktionshinder.
Eftersom Liljeholmsbadet ägs av fastighetskontoret föreslår
stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar
medborgarförslaget till fastighetsnämnden för vidare hantering.
Bilaga
Medborgarförslaget.
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