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Medborgarförslag om uppvärmd pool 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anslår 200 000 kronor för att göra en förprojektering och 

utredning om kostnader för investering och drift av uppvärmd pool inom 

tätorten. Medel anvisas ur konto 027 till kommunstyrelsens förfogande. 

 

Medborgarförslaget om uppvärmd pool i anslutning till badhuset anses där-

med vara besvarat. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Lars-Erik Carlsson har skickat in medborgarförslag om uppvärmd pool, 

enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2011, § 84, överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

VD Anders Nilsson Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet. 

 

Lars-Erik Carlsson föreslår att bygga en uppvärmd pool i anslutning till 

badhuset, så att befintliga omklädningsrum kan användas. 

 

Detta och liknade förslag om utomhuspool har förekommit många gånger 

tidigare men andra investeringar har prioriterats före utomhuspool. Under 

några år har kommunen haft ett avtal med Nyfors camping om att nyttja 

poolen som finns där. Nu finns inte detta avtal längre. Att bygga en pool 

och att driva en sådan är en stor investering och en pool har också ganska 

höga driftkostnader. För att bedöma vad det skulle innebära i investerings- 

och driftkostnader måste en riktig förprojektering göras. En sådan 

förprojektering och kalkyl kostar ett par hundra tusen att göra. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anslår medel för att göra en förprojektering och utred-

ning om kostnader för investering och drift av uppvärmd pool i anslutning 



 

 

till badhuset. 

 

Medborgarförslaget om uppvärmd pool i anslutning till badhuset anses där-

med vara besvarat. 

 

Kommunstyrelsen 

Göran Lundström (c) föreslår att tidigare förprojekteringar och utredningar 

tittas igenom. 

 

Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

 

Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. Medel för genomförande 

av förprojektering och utredning av uppvärmd pool inom tätorten ca 

200 000 kronor anvisas ur konto 027 till kommunstyrelsens förfogande.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget förslag och Göran Lundströms förslag mot 

varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

_____ 
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