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§ 14
Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet,
Eriksdalsbadet 1, inriktningsbeslut
Dnr 5.1.1/202/1404
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av
bedömd inriktning för projektet Upprustning och
ombyggnation av Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, och
föreslår att kommunstyrelsen godkänner den.
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som
underlag för ett kommande genomförandebeslut till en
sammanlagd beräknad utgift, se bilaga 1.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningen och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 16 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna
Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi
Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår:
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.
2. Att äventyrsbadet ersätts med ett nytt äventyrsbad med
liknande kvalitéer som dagens efter renoveringarna av
Eriksdalsbadet.
3. Att fastighetskontoret och idrottsförvaltningen
återkommer till nämnderna med förslag på hur ett nytt
äventyrsbad kan utformas.
4. Att därutöver anföra:
Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simsport och
fyller en viktig funktion för idrotten i Stockholm. Här samsas
motionärer med Sveriges simelit. Badet är också en
självklar plats för många stockholmare att besöka på lov,
helger och skolutflykter. Äventyrsbadet står för en stor del
av dragningskraften. Att barn och ungdomar lockas till att
utöka sin vattenvana tack vare äventyrsbadet råder ingen
tvekan om. Det är därför djupt beklagligt att majoriteten vill
riva äventyrsbadet utan att ersätta det med ett nytt.
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Enligt fastighetskontoret är dagens äventyrsbad i så dåligt
skick att det behöver rivas. Enligt inriktningsbeslutet ska det
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sedan ersättas med en undervisningsbassäng och ett
”familjebad med äventyrsdel”. I praktiken innebär detta att
äventyrsbadet så som vi känner det idag avvecklas.
Det är viktigt att staden kan erbjuda en mångfald av olika
typer av vattenaktiviteter. I dag har staden endast två
äventyrsbad – Eriksdalsbadet och Husbybadet. Att
avveckla det ena vore en stor förlust för bredden i utbudet
av vattenaktiviteter. Det bör dock poängteras att staden
även behöver fler undervisningsbassänger. Vi avsätter
därför betydligt större medel för idrottsinvesteringar i våra
budgetar än vad majoriteten gör. En enskild
undervisningsbassäng på Eriksdalsbadet kan inte stå i
motsats till att bevara en bredd av olika typer av
simanläggningar.
För att fler barn och ungdomar ska få utökad vattenvana
krävs att staden kan erbjuda såväl simskoleundervisning i
vanliga bassänger som mer rekreationsbetonade aktiviteter.
Det är viktigt att simkunnighet inte bara är en fråga om hur
motiverad man är att träna i motionsbassänger.
Äventyrsbadet på Eriksdalsbadet är populärt bland
stockholmarna och av stor vikt i stadens arbete för ökad
simkunnighet. Eftersom badet ägs av staden är det också
betydligt mer tillgängligt prismässigt än vad liknande privata
badhus är.
Majoritetens planer på att riva och avveckla denna
verksamhet ställer vi oss negativa till. Socialdemokraterna
vill i stället se till att ett äventyrsbad kan finnas på plats
även efter renoveringarna av Eriksdalsbadet.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag som stöds
av ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna
Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund
(KD).
Reservation
Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä m.fl. (S)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
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