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Nr 105. Interpellation av Markus Lagerquist (M) om simhall 
i Stenhagen (KSN-2016-0991)

Några veckor innan valet år 2014 bjöds partierna in till debatt på Stenhagen. Det var ett antal 
invandrarföreningar som stod för engagemanget och det kom en ganska stor grupp väljare dit för att 
lyssna.  

I slutet av kvällen fick åhörarna möjlighet att ställa frågor och en av dess handlade om behovet av en 
simhall i Stenhagen. Vänsterpartiet slog i sitt svar fast att en simhall på Stenhagen var en både rimlig 
och en prioriterad fråga samt att en röst på detta parti var en röst för en simhall.  

Med tanke på att Vänsterpartiet ingår i den styrande majoriteten sedan valet vill jag ställa följande 
frågor till ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, Rickard Malmström (MP):  

- Hur går det med projekteringen för en ny simhall?

- När förväntas byggandet av en simhall på Stenhagen påbörjas och när kan de boende i Stenhagen
förväntas ta sitt första dopp i sin nybyggda simhall? 

Markus Lagerquist (M) 



Uppsala 16-05-24 

Svar på interpellation till ordförande i idrotts- och fritidsnämnden Rickard Malmström 
om simhall i Stenhagen 

Interpellationssvar 

2012-05-29 besvarade IFN, under Inger Söderbergs (M) ordförandeskap, Vänsterpartiets 
motion av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (alla V) om att anlägga ett bad i Stenhagen med att 
enligt uppdrag från KF i IVE 2011-2014 beakta behovet av ytterligare inomhusbad i den 
långsiktiga försörjningsplan för idrottsanläggningar i Uppsala. Behovet av ytterligare 
inomhusbad ingick som en del av arbetet med försörjningsplanen. 

Arbetet med lokalförsörjningsplanen inleddes 2012 och då bedömdes att behovet av att 
utarbeta en försörjningsplan av de pedagogiska lokalerna skulle prioriteras och därför 
pausades arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplan för idrottanläggningar, inkl simhallar. 
Det var alltså under tiden som moderaterna hade ordförandeposten i IFN.  

Lokalförsörjningsplanen för de pedagogiska lokalerna skulle bli styrande för idrottens lokaler, 
särskilt med avseende på skolornas idrottshallar. Vi i den rödgröna majoriteten inledde arbetet 
med ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för idrottslokaler som återupptogs under 
2015. Det är ett gediget arbete som kommer presenteras för IFN hösten 2016. 

I arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för idrottsanläggningar och bad i Uppsala 
utgår man från att se till behoven i stadsdelar och den demografiska sammansättningen av 
befolkningen.  

Jämfört med andra jämförbara kommuner har Uppsala en lägre tillgång på bad per invånare.  
Så snart lokalförsörjningsplanen för idrottsanläggningar färdigställts kommer en bedömning 
att göras om och när en ny simanläggning kan byggas i Uppsala och var den i så fall ska ligga. 

Rickard Malmström (MP), ordförande idrotts- och fritidsnämnden 


