Interpellation till Borgarråd Wedin (M) om behovet av
reinvesteringar i stadens simhallar
Staden förfogar idag över 14 simhallar. Dessa är en viktig del av samhällsservicen för stadens
invånare. Simhallarna bidrar till möjlighet till motion, träning och är nödvändighet för simsporten.
Simhallarna fyller även en viktig funktion för att göra det möjligt att undervisa i och säkerställa
simkunnigheten för stadens unga, vilket inte bara en livsviktig kunskap utan också är förutsättning
för godkänt avgångsbetyg i grundskolan. Vi vet att antalet invånare som kan simma skiljer sig
markant mellan olika socioekonomiska grupper och mellan olika delar av staden. Det är därför
även viktigt att utbudet av simhallar är spritt över staden så alla har nära tillgång till denna service.
Sett till simhallarnas samhällsnytta ser vi nu med stor oro på de rapporter som fastighetskontoret
presenterar. Flera simhallar är i sämre skick än tidigare befarat. Mest oroande är kanske
Eriksdalsbadet där nya undersökningar visar på behov av reinvesteringar i miljardklassen. Badet är
inte bara en av stadens största utan fyller också funktionen som nationalarena för simsporten.
Fastighetskontoret har också meddelat att desto längre tid renoveringar dröjer desto högre kommer
kostnaden att bli då den tekniska statusen snabbt kan försämras.
Situationen förvärras bara av att flera andra simhallar även de står inför stora behov av
renoveringar. Tyvärr har den styrande majoriteten gett fastighetskontoret ett omöjligt uppdrag att
göra några förbättringar på grund av den mycket snålt tilltagna budgeten. Fastighetskontoret varnar
själva för att uteblivet underhåll riskerar att myndighetskrav i fastigheter inte kan nås, med akuta
stängningar som följd.
Fastighetsborgarrådet står handfallen med en för snål budget för att kunna göra nödvändiga
reinvesteringar och motverka att kostnaderna inte ska skenar - det enda hittillsvarande svaret har
varit att sälja eller att se över kostsamma OPS-lösningar. Båda dessa alternativ kommer minska
Stockholmarnas möjlighet till motion, rekreation och simsport samt riskerar att bidra till den
ojämlikhet som redan idag finns gällande simkunnighet.
Vi Socialdemokrater ser gärna en modell där exploatering i närheten av simhallen finansierar en
upprustning av anläggningen. Vi vänder oss dock emot kostsamma OPS-lösningar som i längden
bara kostar stadens invånare ännu mer pengar och ger mindre simhall för varje spenderad krona.
Behovet att agera är stort och situationen riskerar att bli än mer akut desto mer tid som går.
Mot denna bakgrund vill jag fråga borgarrådet.
1. Vad är behovet av reinvesteringar i stadens simhallar de kommande åren?
2. Finns det en åtgärdsplan för att säkerställa reinvesteringar i de simhallar där behovet är
stort och som annars riskerar att få skenade kostnader för framtida renoveringar?
3. Ämnar Fastighetsborgarrådet att ta strid för ökad budget och undvika kapitalförstöring
genom att tillföra tillräckligt med medel för att kunna rusta upp stadens simhallar?
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4. Kan Fastighetsborgarrådet lova stockholmarna att pengar inte ska slösas bort på
kostsamma OPS-lösningar för att finansiera upprustningen av stadens bad?
Stockholm den 23 mars 2020
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
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