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Handläggare Datum Diarienummer 
Åsa Morén 2012-08-20 KS-2012-0388 
 
 
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att anlägga ett 
bad i Stenhagen  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) yrkar i motion, väckt vid sammanträde den 31 januari 
2012, att fullmäktige beslutar att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att anlägga ett 
inomhusbad i Stenhagen samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande IVE beakta 
kostnaden för investering av badet. Motionen återges i bilaga 1. 
 
Remiss 
Ärendet har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden samt fastighetsägarnämnden. 
Nämndernas svar återges i bilaga 2 och 3. 
 
Båda nämnderna hänvisar i sina yttranden till ett uppdrag från kommunfullmäktige i IVE 
2011-2014 att ta fram ett förslag till en långsiktig försörjningsplan för idrottsanläggningar i 
Uppsala. I denna plan kommer att ingå att beakta behov av ytterligare inomhusbad varför 
planen behöver inväntas innan ställningstagande tas till ett bad i Stenhagen. 
 
I fastighetsägarnämnden har avgivits reservationer  av (V) resp (S och MP).  
 
Föredragning 
I IVE 2011-2014 beslutade fullmäktige uppdra till fritids och naturvårdsnämnden att utarbeta 
en långsiktig försörjningsplan för den fortsatta utvecklingen av kommunens arenor och 
anläggningar. 
 



2 (2) 

Vid organisationsöversynen som genomfördes från och med 2012 övergick tidigare uppdrag 
till motsvarande nämnder i den nya organisationen, i detta fall till idrotts- och fritidsnämnden.  
Inom det för flera nämnder gemensamma kontoret, kontoret för samhällsutveckling, pågår 
arbetet som beräknas vara klart under innevarande år.  
 
Planen kommer att omfatta behovet av badanläggningar varför detta arbete bör inväntas innan 
ställningstagande och beslut om eventuella uppdrag till berörd nämnd/styrelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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