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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus (KS18/61)

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramprogram och rambeskrivning och 
uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsatt vara politisk styrgrupp för 
projektet.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att driva och 
genomföra projektet i enlighet med ramprogram, rambeskrivning och kommunens 
projektmodell samt med kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp.

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringen i badhuset hanteras i ordinarie 
budgetprocess.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
tekniska nämndens tilldelning i upphandlingen av entreprenaden för genomförandet 
av badhusbyggnationen.

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen kan besluta att när som helst 
under projektets genomförande avbryta projektet.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Liberalerna, Öpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i 
kommunstyrelsen inkommer med skriftliga reservationer.

Särskilt yttrande
Hanna Svensson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.
_____

Yrkanden
Jimmy Fors (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar att ärendet ska avgörs idag.

Propositionsordning
Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
_____

Yrkanden
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg:

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen 
ska besluta att godkänna tekniska nämndens tilldelning i upphandlingen av 
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entreprenaden för genomförandet av badhusbyggnationen.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen 
kan besluta att när som helst under projektets genomförande avbryta projektet.

Göran Hellmalm (L), Desirée Björk (Ö) och Björn Osberg (MP) yrkar avslag till 
förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen 
ska besluta att godkänna tekniska nämndens tilldelning i upphandlingen av 
entreprenaden för genomförandet av badhusbyggnationen.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen 
kan besluta att när som helst under projektets genomförande avbryta projektet.
_____

Sammanfattning
I april 2018 och på förslag av Ekeröalliansen beslutade Kommunfullmäktige (2018-
04-17) att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera ramprogram och 
rambeskrivning samt återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på uppförande 
av ett badhus. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för 
badhusprojektet.

Med målet att tillskapa ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla 
medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där 
lek, träning och en rik fritid kan förenas – har ett program tagits fram för badhus på 
Ekerö och med lokaliseringen Träkvistavallen.

Beslutsunderlag
 §100 KSau Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
 Tjänsteutlåtande - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
 PM - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
 Ramprogram och rambeskrivning Badhus

Expedieras till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tekniska nämnden
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Reservation - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus  
Dnr KS18/61 
 
Liberalerna är i grunden positiva till ett badhus i Ekerö. Vi kan dock inte bifalla 
förslaget i nuläget eftersom vi ser för stora osäkerhetsfaktorer vad gäller den 
kommunala ekonomin nu och på några års sikt. Kommunen står inför stora 
investeringar avseende skolor, förskolor och särskilda boenden för äldre som måste 
initieras under denna mandatperiod för att stå klara senast 2030.  
 
Liberalerna anser att det i nuläget därför inte är rimligt att lägga en avsevärd summa 
skattemedel på en badhusinvestering vars driftskostnader kommer att öka 
kommunens underskott och sannolikt äventyra dagens skattesats för invånarna i 
Ekerö kommun. Därför reserverar vi oss mot beslutet om att anta förnyat ramprogram 
och rambeskrivning för badhuset.   
 
Gärna badhus - men skolor och äldreboenden först. 
 
 
 
Göran Hellmalm, KS-ledamot, gruppledare Liberalerna Ekerö  
 
Eva Sydhoff Henriksen, KS ledamot 
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Ekerö 25 september 2019

Reservation vid kommunstyrelsen den 24 september 2019 i ärende –
Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus.

Vi ser en ekonomi i obalans de närmastaste åren som resulterar i nedskärningar 
”effektiviseringar” inom kommunens kärnverksamhet. Då är det inte hållbart att prioritera ett 
badhusbygge för 250 miljoner, med en driftkostnad på 14,2 miljoner per år.

Vi har tidigare ansett och gör fortsättningsvis att i ett badhusbygge måste de ekonomiska 
förutsättningarna och dess konsekvenser både på kort och lång sikt noga redovisas innan 
beslut tas i kommunfullmäktige, inte på gjorda antaganden utifrån liknande och pågående 
projekt i Lidingö. Detta gäller både uppförande av badhus/simhall och särskilt dess 
driftkostnader över tid.

I ett ärende av denna kaliber anser vi även att kommuninvånarna måste ges möjlighet att säga 
Ja eller Nej till byggandet av badhuset i en folkomröstning, utifrån de ekonomiska 
förutsättningarna och dess konsekvenser som redovisas.

Öpartiet vill inte erbjuda Ekerös medborgare överraskande skattehöjningar, neddragningar i 
verksamheten eller utförsäljningar! Öpartiet värnar skattebetalarnas pengar och den lokala 
demokratin.

Med hänvisning till ovanstående så reserverar vi oss mot beslutet

Desiree Björk
Öpartiet
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Reservation - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus 
Dnr KS18/61

Miljöpartiet de gröna kan inte bifalla förslaget till ett nytt badhus i det akuta läge som 
planeten står inför. Växthusgaserna i atmosfären ökar, polarisarna smälter, 
havsnivåerna stiger, golfströmmen avtar i styrka, värmerekorden avlöser varandra, 
skogsbränderna rasar, torkan skapar förödelse, orkanerna blir fler och starkare, 
konflikter om resurser tilltar, barn klimatstrejkar över hela världen.

Vi är i ett nödläge. Ekerö kommun måste ta sitt ansvar för att inte belasta klimatet 
mer än nödvändigt. Med anledning av den handfallenhet vi ser på ett globalt plan i 
att ta till verkningsfulla åtgärder för att vända kurvan över ständigt ökade utsläpp av 
växthusgaser så kan vi inte godkänna byggnationen av ett badhus. Vi ser dessutom 
att det finns en rad andra viktigare investeringar för omställningen till ett fossilfritt 
samhälle samt klimatanpassningar som är nödvändiga för att hantera 
konsekvenserna av klimatförändringarna.

Klimatet kan inte vänta - men det kan badhuset.

Miljöpartiet de gröna
Björn Osberg
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RESERVATION GÄLLANDE FÖRNYAT RAMPROGRAM OCH RAMBESKRIVNING FÖR 
BADHUS 

Punkt 5

Kommunstyrelsen 2019-09-24

Sverigedemokraterna har lämnat följande yrkande: 

Vi Sverigedemokrater avser att på ett ansvarsfullt sätt förvalta Ekerö kommun och 
dess resurser. Ett badhus ingår i en kommuns attraktionskraft och vi ställer oss 
principiellt inte emot att Mälaröborna ska få sitt badhus. Dock kan vi inte på något 
sätt blunda för de konsekvenser som oansvariga regeringsbeslut orsakar. Beslut vilka 
bland annat resulterat i överrullningseffekter där nu vår kommun, liksom så många 
andra, får stå för konsekvenserna. Till detta lägger vi det faktum att Alliansstyret i 
Ekerö kommun beslutat förlänga den så kallade etableringstiden från 2 till 4 år och 
återigen får Mälaröborna stå för notan. Sammanlagt har denna förda politik skapat 
en situation där incitament helt saknas för den ekonomiska satsning byggandet av ett 
badhus skulle innebära. Med bakgrund mot detta yrkar Sverigedemokraterna på att 
ett beslut om ramprogram och rambeskrivning bordläggs tills vidare. 

Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Jimmy Fors
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YTTRANDE
2019-09-24

Yttrande gällande ”Förnyat ramprogram och 
rambeskrivning för badhus (KS18/61)”

Socialdemokraterna har under ett antal år skapat förutsättningar för att 
investera i en simhall i vår budget. Något som resulterat i att vi 
anklagats för att vara både naiva och oansvariga med skattebetalarnas 
pengar. Avgörande nu är just att det skapas goda förutsättningar för en 
så stor investering, för att säkerställa att det inte går ut över 
kommunens kärnverksamheter. 

Det finns ett stort värde och en stor längtan efter en simhall i Ekerö. 
När ungdomar i Ekerö tillfrågas kring vad de helst av allt vill ha i 
kommunen så är det just simhall som kommer i topp. Barn och unga är 
något vi har väldigt gott om i Ekerö och att det finns goda 
förutsättningar för dem att lära sig simma, leka och träna är såklart 
otroligt viktigt. Men det finns också en oro över vad det kan innebära 
för kommunens ekonomi och om vi verkligen har råd att göra en så stor 
investering i Ekerö. 

Större investeringar i Ekerö, såsom Mälaröhallen och Roshagen har 
haft en tendens att rusa iväg när det gäller kostnader för byggnation – 
här är det viktigt att vi håller koll på kostnaderna och att de inte tillåts 
att springa iväg. En kontinuerlig återkoppling till politiken bör därför 
arbetas in redan från början. Detta för att slippa överraskningar på 
slutnotan.  

Att ha en ekonomi i balans är helt avgörande för att kunna leverera 
skattefinansierad verksamhet av god kvalitet. Driftkostnaden för en 
simhall är inte försumbar, men ännu finns ingen exakt bild över hur 
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mycket det kommer att kosta per år, dessutom kommer den kostnaden 
till största delen att landa utanför den budget och den planeringsperiod 
som vi ska fatta beslut om i november. För Socialdemokraterna är det 
dock avgörande att kostnaden för en simhall inte går ut över personal 
eller alla de som finns i våra verksamheter. Det ska inte innebära större 
barngrupper i förskolan och skolan, eller mer pressat schema för 
omsorgspersonalen.

Socialdemokraterna är glada över att det i ramprogrammet förtydligas 
att simhallen ska bedrivas i egen regi, det tror vi har många fördelar för 
att hålla en god och långsiktigt hållbar ekonomi. Men det är viktigt att vi 
tar med oss erfarenheterna från andra kommuner både vad det gäller 
drift, innehåll och underhåll. Detaljer som att ha en anställd 
vaktmästare som har särskild kunskap om driften av en simhall är en 
sådan erfarenhet. 

I Socialdemokraternas förslag till budget, samt vår gemensamma 
budget i Mälarökoalitionen, har vi lyft fram behovet av att satsa på 
planenheten i kommunen. Det handlar bland annat om att skapa bättre 
förutsättningar att ta fram detaljplaner för att få en långsiktigt hållbar 
bostadsmarknad i kommunen. Att bygga mer, framförallt 
flerfamiljsbostäder, innebär att det skapas en större valmöjlighet för 
kommunens medborgare till olika boendeformer. Livets olika skeden 
har olika behov och önskemål. Fler detaljplaner innebär att fler 
bostäder kan byggas, vilket också är viktigt för att få ett tillräckligt stort 
skatteunderlag för kommunens verksamheter, bland annat en simhall. 
Vi anser att detta behov kvarstår och att det utgör en viktig faktor för 
att skapa goda förutsättningar för att finansiera driften av en simhall. 
Att ha kontroll över och ligga i framkant när det gäller planarbetet är 
inte minst viktigt då Ekerö står inför en förändring då Förbifarten 
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färdigställts, då behöver vi ha tydliggjort för både oss själva och 
exploatörer hur vi avser att utveckla kommunen i framtiden. 

Några av de som kommer att ha störst glädje av en simhall i Ekerö är 
just barnen, inte minst genom att skolorna ges bättre förutsättningar till 
fullgod simundervisning. Idag varierar det stort mellan de olika skolorna 
och vissa barn ges långt ifrån fullgoda förutsättningar att uppfylla 
kraven på simkunnighet. Dessutom innebär det ett relativt stort 
logistikproblem för skolorna att ta sig till och från simhallar runtom i 
Stockholmsregionen. En simhall i Ekerö kommer därför tillföra både 
kvalitet och mer tid för faktisk simundervisning för kommunens barn 
och unga. Vilket i längden kan rädda liv. 

Socialdemokraterna ser med tillförsikt fram emot att en simhall byggs i 
Ekerö, men inser att det kommer att kräva noggranna analyser när det 
gäller vilka kostnader det kommer att medföra. Men det får ändå anses 
rimligt att en kommun med 30 000 invånare kan erbjuda den 
samhällsservice som en simhall trots allt innebär. 
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