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§ 13
Renovering och utveckling av Kampementsbadet,
inriktningsbeslut
Dnr 5.1.1/2021/2327
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar enligt
alternativ C och alternativ A som underlag för ett
kommande genomförandebeslut till en sammanlagd
beräknad utgift, se bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av
bedömd inriktning för projektet Renovering och utveckling
av Kampementsbadet, Norra Djurgården 1:1, och föreslår
att kommunstyrelsen godkänner den.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningen och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 20 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna
Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund
(KD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Kampementsbadet som invigdes 1962 och som i 60 år varit ett
välbesökt bad är nu i behov av omfattande underhållsåtgärder. Att
vi nu noggrant ser över hur vi på bästa sätt kan utveckla
Kampementsbadet med hänsyn till såväl ekonomi som framtid och
funktion är därför av stor vikt. Det gym som idag finns på platsen
riskerar att försvinna och därför önskar vi även att man i den
fortsatta projekteringen ser över huruvida det går att fortsatt ha ett
gym på platsen. Vidare bör man även i upprustningsarbetet
säkerställa att tillgängligheten på platsen förbättras så att alla
stockholmare kan nyttja badet.
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