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§ 18 Dnr 2019/00192  

Medborgarförslag: Utomhusbad för alla åldrar i kom-
munen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-
munen uppför två utomhusbad mellan centrum och Väppeby äng. En mindre 
och en större pool föreslås med bänkar, gröna ytor och en mindre kiosk. Ut-
omhusbaden skulle också kunna ge sommarjobb till fler ungdomar. 

I beredningen har yttrande inhämtats från kultur- och fritidsförvaltningen 
samt från lokalförsörjningsansvarig. Här konstateras att man är i färd med 
att planera för utökade satsningar på nya anläggningar för fotboll, en ny 
simhall samt en multiarena. Detta görs för att komma tillrätta med ett lokal-
underskott av den här typen av anläggningar. Det finns i nuläget inga planer 
på utomhusbad medan planering för ny simhall däremot kommit igång, bl.a. 
har en förstudie tagits fram.  

Då det knappast är troligt att man kommer att planera för nya utomhusbad 
parallellt med att planeringen för ny simhall fortskrider, anser förvaltningen 
att medborgarförslagets förslag ska avslås. 

Vid arbetsutskottets sammanträde beslutade arbetsutskottet istället att före-
slå att medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-02-10 § 32 
KSAU 2020-01-27 § 29 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2019-04-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
(bifall till medborgarförslaget).  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens för-
slag till beslut (avslag till medborgarförslaget) 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (bifall 
till medborgarförslaget).  
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Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det-
samma.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden och plan- och exploateringsavdelningen, för 
verkställighet 
Lokalförsörjningschef, för kännedom 
Hemsida 
Uppdragslista 
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