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Medborgarförslag om kallbadhus
Bilaga:
Skissförslag på utomhusbadanläggning i Luleå

Ärendebeskrivning
Fredrik Lundqvist anför följande i ett medborgarförslag.
Jag besökte nyligen Malmö och där fick jag stifta bekantskap med en helt
fantastisk företeelse som både har historiskt, socialt, kulturellt, sanitärt och
turistiskt värde. Dessutom är det fullt möjligt att genomföra i alla städer som
är beläget vid vatten. Vad är detta? Jo, Ribersborgs Kallbadhus beläget vid
Ribersborgstranden i Malmö. www.ribersborgkallbadhus.se
Jag tycker att det här skulle vara en utmärkt idé för Luleå att satsa på, både för
kommunmedborgarna och för tillresta besökare. Placeringen skulle optimalt
vara Södra hamn men det finns gott om sjölägen i denna stad så det finns flera
möjligheter. Det som skulle utmärka Luleås Kallbadhus vore att vi till skillnad
mot Malmö kunde erbjuda ”riktigt” vinterbad, något som många, inte minst
turister garanterat skulle tycka var häftigt. Tänk bara på vad ishotellet i
Jukkasjärvi har betytt för turismen i Norrbotten. En anläggning av den typ
som finns i Malmö är inte alls exklusiv till sin utformning och design, inte så
mycket kakel och klinker utan mest trä, något som bara bidrar till charmen
och dessutom håller nere kostnaderna. Deras badhus är ursprungligen från
sent 1800‐tal men har efter en brand för några år sedan byggts upp på nytt,
såklart i gammal stil.
Profilen för Luleå som en Vinterstad skulle stärkas ytterligare med ett riktigt
Kallbadhus och i kombination med vår fantastiska isväg skulle detta bli en
turistattraktion utöver det vanliga.
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Gör ett studiebesök till Malmö, sätt er i ångbastun med utsikt över Öresund
och jag lovar att ni blir sålda.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att medborgarförslaget får ställas

‐
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Fritidsnämndens yttrande
Behovet av en modernare version av kallbadhus i Luleå har påtalats för
kommunen i många sammanhang och på olika sätt. Fritidsnämndens
uppfattning är att ett modernt kallbadhus skulle uppskattas mycket positivt
av alla Luleåbor och locka besökare hit såväl sommar som vinter.
I förslaget till investeringsbudget för perioden år 2007 t.o.m. år 2009 föreslog
fritidsnämnden att ett modernt friluftsbad med uppvärmt vatten, placerat vid
Gültzaüudden/Hälsans Hus skulle utredas. Förslaget framgår av bifogade
skisser och är inspirerat av det moderna, flytande, friluftsbadet med
uppvärmt vatten som finns i Köpenhamn. Placerat vid Gültzaüudden/Hälsans
Hus eller rent av i Norra Hamnen kommer badet att framhäva och förstärka
Luleå som en attraktiv stad året runt.
Att som i Köpenhamn värma vattnet med solfångare kommer att medföra
längre nyttjandeperiod än ett rent ”kallbad”. Badet med dess service‐
funktioner kan också användas vintertid.
Utredningskostnaderna beräknades 2006 till 1, 5 miljoner kronor. I dag
beräknas den till 2, 5 miljoner kronor.
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Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

lämna bifall till medborgarförslaget med de förändringar som
beskrivs ovan,

‐

uppdra till förvaltningen att i samverkan med tekniska förvaltningen
utreda en modern version av kallbadhus i Luleå,

‐

förslag till exakt placering, utformning och kostnad ska presenteras
för kommunfullmäktige inför beslut om fritidsnämndens
investeringsbudget för perioden år 2014 t.o.m. år 2016,

‐

tilldela fritidsnämnden ett kommunbidrag om 2,5 miljoner kronor
år 2012 för att utreda en modern version av kallbadhus i Luleå.

Tekniska nämndens yttrande
Förslagsställarens tankar ligger i linje med det strategiska arbetet med
varumärke och kuststadsidentitet som nu förs fram. Ett kallbadhus finns
också redan med i de långsiktiga utvecklingsplanerna för Gültzauudden
redovisade i idéförslag 2003. Det finns medel avsatta i kommunens
investeringsplan under 2012‐2014.
Om man ska bygga ett kallbadhus på Udden behöver emellertid flera saker
klargöras, till exempel gestaltningsfrågor, hur transporter ska ordnas liksom
hur driftsansvar bör se ut.
Just nu pågår en översyn av den gällande detaljplanen från 1931, och i
samband med det kommer även de planmässiga förutsättningarna för
kallbadhus att utredas.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
‐

bifalla medborgarförslaget, då arbete redan pågår i förslagets anda.
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Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
‐

medborgarförslaget beaktas i de pågående utvecklingsplanerna för
Gültzaudden. Medel för kallbadhus finns redan avsatta i
investeringsplan 2012‐2014.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskottet föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

avslå medborgarförslaget i avvaktan på utvecklingsplanen för
Gültzaudden.

_____

Yrkanden
Annika Eriksson (MP) och Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall till
medborgarförslagets andemening i avvaktan på utvecklingsplan för
Gültzaudden.
Nina Berggård (V), Yvonne Stålnacke (S), Omar Jakobsson (S), Carola Lidén
(C) och Lenita Ericson (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Annika Eriksson (MP) och Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet.
_____
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