
  
 

Kommunfullmäktige         Interpellation 

                2022-03-31 

 

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Robert Aslan (S) angående simhall i 

Tullinge 

 

Sedan många år tillbaka har Tullingeborna efterfrågat en simhall. En ny simhall skulle gynna folkhälsa, 

gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer. Idén om en simhall i Tullinge har aktualiserats 

med jämna mellanrum under de senaste åren. Tullingepartiet motionerade exempelvis om en simhall redan 

2016. Vi föreslog kommunfullmäktige att ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en 

ny simhall i anslutning till Riksten. 

 

Under dessa år har fler människor flyttat in till Tullinge och Riksten. Behovet av en simhall i Tullinge är 

därför större än någonsin. I Botkyrka kommuns ”Mål och Internbudget 2022” för kultur- och fritidsnämnden 

kan man läsa följande: 

 

”En viktig kommunal prioritering för att möta de höga ohälsotalen, är att satsa på utveckling av badhusen i 

Botkyrka. I Botkyrka finns idag två badhus, färdigställda under åren 1971 – 1973, som ägs och drivs i 

kommunal regi. Båda dessa badhus är i stort behov av upprustning för att kunna hålla en trygg och säker 

badhusmiljö. De befintliga baden är dessutom dimensionerade för en tredjedel av nuvarande 

befolkningsmängd. En modern badhusanläggning som erbjuder ett brett utbud av möjligheter till fysisk 

aktivitet, rehab och stöd för sunda livsval kan vara en viktig motor i en kommuns folkhälsostärkande arbete. 

Baden når i högre grad än andra idrotts- och motionsanläggningar de prioriterade målgrupperna, 

barnfamiljer med små ekonomiska resurser, seniorer och personer med funktionsnedsättning. Badhusens 

funktionalitet är också central för att säkerställa skolornas behov av simundervisning.”  

 

Vidare, i tjänsteskrivelsen (Dnr KOF/2019:18), till Tullingepartiets motion från 2016-10-27 med rubrik 

”Bygg en simhall i Tullinge”, står det att man då skulle avvakta utredningarna enligt nedan:  

 

(Sid 2) …Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av nämnden skapat en kultur- och fritidsplan för 

Riksten… 

 

Senare, på samma sida står det: 

 

…Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ta fram en 

utvecklingsplan för Botkyrkas badhus under 2019….  

 

Jag vill därför fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande följande: 

 

1, Vad är dina tankar gällande den utvecklingsplan för Botkyrkas badhus som skulle tas fram under 2019?  

 

2, Tycker du att en simhall i Tullinge är en prioriterad fråga mot bakgrund av att kommunens befintliga 

badhus är dimensionerade för en lägre befolkningsmängd? 

 

3, Är du beredd att arbeta för en simhall i Tullinge?  

 

Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP) 


