Sammanträdesprotokoll
2019-10-08

Kommunfullmäktige
§ 100

Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus (KS18/61)
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramprogram och rambeskrivning och
uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsatt vara politisk styrgrupp för
projektet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att driva och
genomföra projektet i enlighet med ramprogram, rambeskrivning och kommunens
projektmodell samt med kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp.
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringen i badhuset hanteras i ordinarie
budgetprocess.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska besluta om godkännande
av tekniska nämndens beslut att genomföra byggentreprenaden av badhuset.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen kan besluta att när som helst
under projektets genomförande avbryta projektet.
_____
Deltog ej i beslutet
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige deltar ej i
beslutet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet i kommunfullmäktige
inkommer med en skriftlig reservation.
_____
Yrkanden
Jimmy Fors (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Adam Reuterskiöld (M), Ove Wallin (C), Sivert Åkerljung (KD), Hanna Svensson
(S) och Michael Lillman (V) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ulrika Sandin (MP), Göran Hellmalm (L), Johan Hagland (L), Desirée Björk (Ö), Eva
Sydhoff Henriksen (L) och Alexander Lind af Hageby (L) yrkar avslag till förslaget.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar på följande revidering av beslutspunkt 4:
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska besluta om godkännande
av tekniska nämndens beslut att genomföra byggentreprenaden av badhuset.
Hanna Svensson (S) och Ove Wallin (C) yrkar bifall till ändringsyrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden (M) ställer yrkanden om bordläggning och om ärendet ska avgöras idag
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande och
avslagsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande röstar Ja. Den
som yrkar avslag till förslaget röstar Nej.
Omröstningsresultat
24 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej, 4 avstår. Ordföranden finner därmed att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande.
_____
Yttrar sig i ärendet
Adam Reuterskiöld (M)
Sivert Åkerljung (KD)
Desirée Björk (Ö)
Hanna Svensson (S)
Ulrika Sandin (MP)
Jimmy Fors (SD)
Michael Lillman (V)
Göran Hellmalm (L)
Ove Wallin (C)
Johan Hagland (L)
Eva Sydhoff Henriksen (L)
Alexander Lind af Hageby (L)
_____
Ajournering
Mötet ajourneras i 30 minuter för paus på begäran av ordföranden (M).
_____
Sammanfattning
I april 2018 och på förslag av Ekeröalliansen beslutade Kommunfullmäktige (201804-17) att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera ramprogram och
rambeskrivning samt återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på uppförande
av ett badhus. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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badhusprojektet.
Med målet att tillskapa ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla
medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där
lek, träning och en rik fritid kan förenas – har ett program tagits fram för badhus på
Ekerö och med lokaliseringen Träkvistavallen.
Beslutsunderlag
 §104 KS Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
 §100 KSau Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
 Tjänsteutlåtande - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
 PM - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
 Ramprogram och rambeskrivning Badhus
Expedieras till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 3 of 8

Voteringslista
2019-10-08
Kommunfullmäktige
Voteringslista: § 100
Ärende: Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus, KS18/61
Voteringslist(or)
§ 100

Ledamot
Adam Reuterskiöld (M), ledamot
Arnulf Langlet (M), ledamot
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Lena Gerby (M), ledamot
Helena Butén Langlet (M), ledamot
Dick Ullgren (M), 2:e vice ordförande
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ola Sandin (M), ledamot
Peter Carpelan (M), ordförande
Ove Wallin (C), ledamot
Solveig Brunstedt (C), vice ordförande
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), ledamot
Niklas Ernback (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), ledamot
Johan Hammarström (S), ledamot
Inger Andersen (S), ledamot
Fredrik Sirberg (S), ledamot
Petra Hammar (S), ledamot
Lars Holmström (S), ledamot
Göran Hellmalm (L), ledamot
Eva Sydhoff Henriksen (L), ledamot
Ingegerd Danielson (L), ledamot
Alexander Lind af Hageby (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Bernt Richloow (Ö), ledamot
Robert Oberascher (Ö), ledamot
Elaine Adlertz (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Carl Ståhle (MP), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Kent Einarsson (SD), ledamot

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cecilia Fors (SD), ledamot
Per Lönnestål (SD), ledamot
Jimmy Fors (SD), ledamot
Michael Lillman (V), ledamot
Kjell Öhrström (M), ersättare
Hans Cronmark (M), ersättare
Ingalill Zell (C), ersättare
Johan Hagland (L), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
24
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X
12

4

Reservation - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
Liberalerna är i grunden positiva till ett badhus i Ekerö. Vi kan dock inte bifalla
förslaget i nuläget eftersom vi ser för stora osäkerhetsfaktorer vad gäller den
kommunala ekonomin nu och på några års sikt. Kommunen står inför stora
investeringar avseende skolor, förskolor och särskilda boenden för äldre som måste
initieras under denna mandatperiod för att stå klara senast 2030.
Liberalerna anser att det i nuläget därför inte är rimligt att lägga en avsevärd summa
skattemedel på en badhusinvestering vars driftskostnader kommer att påverka
kommunens ekonomiska stabilitet och sannolikt äventyra dagens skattesats för
invånarna i Ekerö kommun. Därför reserverar vi oss mot beslutet om att anta förnyat
ramprogram och rambeskrivning för badhuset.
Gärna badhus - men skolor och äldreboenden först.

Göran Hellmalm, gruppledare Liberalerna Ekerö
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Ekerö 12 oktober 2019
Reservation vid kommunfullmäktige 8 oktober 2019 i ärende – Förnyat
ramprogram och rambeskrivning för badhus.
Vi ser en ekonomi i obalans de närmastaste åren som resulterar i nedskärningar
”effektiviseringar” inom kommunens kärnverksamhet. Vi anser att det då inte är hållbart att
prioritera en byggnation av ett badhus för 250 miljoner, med en driftkostnad på 14,2 miljoner
per år.
Vi har tidigare ansett och gör fortsättningsvis att vid en byggnation av ett badhus måste de
ekonomiska förutsättningarna och dess konsekvenser både på kort och lång sikt noga
redovisas och särskilt dess driftkostnader över tid.
I ett ärende av denna dignitet anser vi att kommuninvånarna måste ges möjlighet att säga Ja
eller Nej till byggandet av badhuset i en folkomröstning, utifrån de ekonomiska
förutsättningarna och dess konsekvenser som redovisas.
Öpartiet vill inte erbjuda Ekerös medborgare överraskande skattehöjningar, neddragningar i
verksamheten eller utförsäljningar! Öpartiet värnar skattebetalarnas pengar och den lokala
demokratin.
Med hänvisning till ovanstående så reserverar vi oss mot beslutet
Desiree Björk

Bernt Richloow

Robert Oberascher
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Reservation - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
Dnr KS18/61

Miljöpartiet de gröna kan inte bifalla förslaget till ett nytt badhus i det akuta läge som
planeten står inför. Växthusgaserna i atmosfären ökar, polarisarna smälter, havsnivåerna
stiger, golfströmmen avtar i styrka, värmerekorden avlöser varandra, skogsbränderna rasar,
torkan skapar förödelse, orkanerna blir fler och starkare, konflikter om resurser tilltar, barn
klimatstrejkar över hela världen.

Vi är i ett nödläge. Ekerö kommun måste ta sitt ansvar för att inte belasta klimatet mer än
nödvändigt. Med anledning av den handfallenhet vi ser på ett globalt plan i att ta till
verkningsfulla åtgärder för att vända kurvan över ständigt ökade utsläpp av växthusgaser så
kan vi inte godkänna byggnationen av ett badhus. Vi ser dessutom att det finns en rad andra
viktigare investeringar för omställningen till ett fossilfritt samhälle samt klimatanpassningar
som är nödvändiga för att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Klimatet kan inte vänta - men det kan badhuset.

Miljöpartiet de gröna
Ulrika Sandin
Carl Ståhle
Björn Osberg
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