Interpellationssvar

Anders Almgren har i en interpellation ställt tre frågor till undertecknad rörande kommunens
friluftsbad. Det är glädjande med Anders Almgrens engagemang i Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter. Jag uppskattade de samtal vi hade här i fullmäktige förra
mandatperioden och ser framemot nya denna period!
Jag vill inleda mitt svar med att säga att jag dessvärre, som en följd av en utlandsresa med
mitt arbete i privata näringslivet där jag dagligen bidrar till att finansiera kommunens
verksamheter, inte kunde närvara på den interpellationsdebatt Almgren refererar till. Därför
saknar jag kännedom om vad politiker som inte sitter i nämnden lovade att nämnden skulle
göra. Jag kan vidare bara beklaga att Almgren inte ansåg svaren han fick tillfredsställande i
fråga om detaljrikedom och klargörande.
Mot bakgrund av detta önskar jag ge Almgren ett uttömmande svar på hans första fråga
rörande vilka åtgärder som har genomförts under 2019 och kommer att genomföras under de
kommande två åren, s k kommande prioriterade upprustningar.
På Källbybadet har en renovering genomförts för att komma tillrätta med mögelskador på
omklädningsrummen för 360 000 kronor. För att förbättra arbetsmiljön för de anställda har ett
byte av klortank påbörjats för 250 000 kronor 2019 och lika mycket under 2020. Vi har också
satsat på fler gröna miljöer kring badet för 40 000 kronor och lagt 20 000 kronor på
basketattraktioner. Kommande prioriterade upprustningar består av renovering av
personalrummet och byte av pooltäcke.
På Sandbybadet har elcentralen renoverats för 180 000 kronor, plank för 85 000 kronor och
handikapptoaletten för 65 000 kronor. Vi har även här satsat på fler gröna miljöer kring badet
för 40 000 kronor. Kommande prioriterade upprustningar är renovering av omklädningsrum
och en ny värmecentral.
På Genarps friluftsbad har handikapptoaletten renoverats för 95 000 kronor och renovering av
omklädningsrummet är en kommande prioriterad upprustning.
På Veberöds Friluftsbad har en förbättring lekattraktionerna genomförts för 180 000 kronor
och ett byte av staketet är en kommande prioriterad upprustning.
Ute hos Almgren i Dalby har simbassängen renoverats för 60 000 kronor, skuggytor och
utökade lekattraktioner på lekplats genomförts för vardera 45 000 kronor. Vi har även här
satsat på fler gröna miljöer kring badet för 40 000 kronor. En renovering av
undervisningsbassängen är en kommande prioriterad upprustning.
Beträffande Almgrens andra fråga, om den av andra personer utanför nämnden utlovade
undersökningen, är det svårt för mig att bedöma exakt vad Almgren efterfrågar. Jag kan
emellertid försäkra Almgren att en brukardialog ägt rum inför upprustningen av baden. Nu
senast var jag ute och träffade byalagen i Genarp och Veberöd. Under det senare nämnda
mötet väcktes frågan om såväl lekplatsen som staketets dragning och prioriteringsordningen
på det planerade underhållet.
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Dessa synpunkter har förts vidare till förvaltningen. Jag har även uppmanat byalagen att bjuda
in förvaltningen till ett särskilt dialogmöte om bl a just upprustningen av baden för att på ett
bra sätt kunna möta marknadens efterfrågan, vilket Almgren efterlyser.
Är det så att Almgren har kompletterande förslag på möjligheter till brukardialog så tar jag
gärna emot dessa.
Avslutningsvis skulle jag vilja rikta ett tack till Almgren för att han lyfter frågan om det
eftersatta underhållet här i fullmäktige. Jag har länge försökt få er i kommunstyrelsen och er i
Socialdemokraterna att förstå vikten av att komma till rätta med det eftersatta underhållet
inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Den dåvarande Alliansen i nämnden blev
våren 2017 nedröstad av Socialdemokraterna när vi försökte lägga ett antal extra miljoner på
eftersatt underhåll. Inte heller har man kunnat se att Socialdemokraterna varit beredda att
tillskjuta de investeringsmedel som krävs för att komma till rätta med det eftersatta
underhållet. Istället har man föreslagit en ny ishall, ett nytt bad i Dalby och ett nytt
kampsportcentrum.
Jag är emellertid glad över att Almgren i kommunstyrelsen nu äntligen börjat inse Kultur- och
fritidsnämndens eftersatta underhåll. Vill Almgren fortsätta föra en dialog om hur vi kan
komma till rätta med det eftersatta underhållet är Almgren varmt välkommen att höra av sig.
Min dörr står alltid öppen för samtal.

Gunnar Brådvik (L)
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
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