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Dnr KU 2019/0373

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ett lundaförslag från Rickard Malmquist Nyrén om att bygga en simhall i de östra kommundelarna till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och direkt besvarande.
I förslaget framförs att Lunds kommun är en förhållandevis stor
kommun där satsningar ofta tenderar att vara fixerade vid Lunds
stad och de östra kommundelarna glöms bort. Orterna i östra Lund
(Dalby m. fl.) behöver en simhall och det är fullt rimligt, enligt
förslagsställaren, att det byggs ett inomhusbad utanför Lund.
Lundaförslaget pekar på flertalet fördelar hälsofrämjande, nära till
simskolor och trycket på Högevalls skulle lätta.
Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om att Lunds kommun
befinner sig i expansivt skede med flertalet nybyggnationer och
stadsdelsetableringar. Därför kan det inte uteslutas att det i
framtiden kan etableras ytterligare en simhall i kommunen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att nämnden ska beslut att lundaförslaget om att
bygga simhall i östra kommundelarna anses vara besvarat.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december
2019 (denna skrivelse).
Lundaförslag om att bygga simhall i östra kommundelarna, daterat
den 13 september 2019.

Barnets bästa
Barns och ungdomars möjligheter till fritid och rekreation i
vattenmiljöer hänvisas till Högevall, de fem friluftsbaden och bad i
sjöar.
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Ärendet
Rickard Malmquist Nyrén föreslår i ett lundaförslag att kommunen
ska bygga en simhall i de östra kommundelarna. Förslagsställaren
anser att det oftast sker satsningar i Lunds stad och de östra
kommundelarna glöms bort. Orterna i de östra delarna av
kommunen behöver en simhall.
Förslagsställaren menar på att det är fullt rimligt att ett inomhusbad
byggs utanför Lund och det finns flera fördelar. Det är
hälsofrämjande, nära till simskola och trycket på Högevallsbadet
skulle lätta.
Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om att Lunds kommun
befinner sig i nuläget i expansivt skede med en positiv utveckling av
kommunen. På en rad olika håll i kommunen sker det nu en
planering av etablering av nya bostäder men också helt nya
bostadsområde. I framtidens Brunnshög kommer uppemot 40 000
människor bo och arbeta. I Södra Sandby etableras den nya
stadsdelen Norreholm.
I takt med att fler väljer bosätta sig i Lunds kommun kan det inte
uteslutas att det i framtiden kan finnas behov att etablera ytterligare
en simhall i kommunen. Dock bör en framtida utredning visa dels på
verksamhetsinnehåll i en sådan anläggning samt vilka alternativa
placeringar som kan vara aktuella för en sådan etablering. Dock kan
det konstateras att det i dagsläget inte är upptaget i
investeringsbudgeten och att eventuell utredning får påbörjas när
ekonomiskt utrymme medgives.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att nämnden ska besluta att lundaförslaget om
att bygga simhall i östra kommundelarna ska anses vara besvarat.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

besvara lundaförslag om att bygga simhall i de östra
kommundelarna med hänvisning till vad som anförs i kulturoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Rickard Malmquist Nyrén
Kommunstyrelsen
Akten

Jari Kajanne
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