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Kommunstyrelsen
Camilla Goliath
Epost: camilla.goliath@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Byggnadsnämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Tekniska nämnden, Fastighetsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden

Tjänsteutlåtande - Motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Tekniska nämnden ges en utökad budgetram på 350 000kr för 2023.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med nämnden för idrott,
fritid och förebyggande, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,
kulturnämnden samt miljö- och konsumentnämnden göra en förstudie
för ett kallbadhus. Förstudien ska omfatta:
- Lokaliseringsutredning utmed Mälarens strand
- Förslag på kallbadhusets funktion och innehåll
- Ekonomiska förutsättningar för investerings- och driftkostnader.
Ärendebeskrivning
Anna-Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala
Said (V) och Gabriella Howlden (V) har inkommit med en motion om att ett
kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad. I motionen
framgår att pandemin har ökat intresset för friluftsliv och kallbad i hela
Sverige och att vinterbadarna i Västerås är en relativt stor grupp som
regelbundet samlas vid Lögastrand och ibland enskilt. Många äldre
västeråsare talar sig varma för det kallbadhus som revs 1948.
På Västerås stads e-förslagssida ligger nu ett förslag om ett kallbadhus i
Västerås, vilket då motionen skrevs hade stöttats av 581 västeråsare. Av
motionen framgår även att ett kallbadhus vid Lögastrand bland annat skulle
ge ett välkomnande intryck för besökare som anländer sjövägen och att ett
kallbadhus också skulle inbjuda till ökad samvaro utomhus.
Motionärerna föreslår:
- Att nämnden för idrott, fritid och förebyggande utreder möjligheten
att bygga ett kallbadhus i närheten av Lögarängens strand.
-

Att stadens medborgare skulle ges möjlighet att vara med och
utforma det rekreationsområde som kallbadhuset skulle utgöra.
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Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och
förbyggande samt miljö- och konsumentnämnden med önskan om yttrande.
Samtliga nämnder utom kulturnämnden inkom med yttranden. Nedan
sammanfattas nämndernas synpunkter:
Byggnadsnämnden delar motionärernas syn på att ett kallbadhus i
Lögarängsområdet har potential att tillföra värdefulla kvaliteter till staden.
Byggnadsnämnden föreslår även att en utredning av alternativa lägen utmed
Mälarens strand ska ske.
Miljö- och konsumentnämnden bekräftar motionärernas iakttagelse om att
intresset för kallbad ökar, då de ser en ökning av förfrågningar om bad på
olika platser längs centrala delar av Mälarens strand.
Fastighetsnämnden upplyser om att ifall nämnden för idrott, fritid och
förebyggande får i uppdrag att utreda ett nytt kallbadhus kommer
fastighetsnämnden bistå i utredningar och i ett senare skede ett eventuellt
genomförande enligt lokalanskaffningsprocessen.
Tekniska nämnden delar motionärernas syn på att ett kallbadhus skulle
utgöra ett positivt tillskott i stadens utbud av utomhusaktiviteter och berika
Mälarstranden året om.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande prioriterar inte ett kallbadhus
uppfört av Västerås stad. Beslutet grundas utifrån:
-

-

Den prioritering av olika idrotts- och friluftsanläggningar som
nämnden för idrott och friluftsliv har att hantera.
Oklarhet gällande kostnaden för uppförande och drift. Vikten av
ekonomisk bärighet i verksamheten betonas. Det skulle ekonomiskt
ge stora utmaningar, då de verksamheter som kallbadhuset skulle
behöva för att ge ekonomiska förutsättningar är en marknad där
staden inte fritt kan agera med självklarhet utifrån rådande
lagstiftning.
Platsmässigt bedöms det saknas utrymme för på Lögastrand.
Säkerhetsmässigt behövs bemanning då kombination av badande och
bastu är en uppenbar säkerhetsrisk.
Västerås stad har ingen organisation för att hantera den komplexitet
som ett kallbad med föreslagen utformning skulle ge.

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden
samt miljö- och konsumentnämnden är sammanfattningsvis mycket positiva
till motionen. Då nämnden för idrott, fritid och förebyggande är den enda
nämnd som uttryckt att de ej står bakom motionens intentioner föreslås
tekniska nämnden att få uppdrag att leda en förstudie istället för nämnden för
idrott, fritid och förebyggande. Lokaliseringsförslag är dessutom en stor del
av förstudien, vilket går väl i linje med tekniska nämndens ansvarsområde.
Stadsledningskontoret har lämnat följande förslag till kommunstyrelsen:
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Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Tekniska nämnden ges en utökad budgetram på 350 000kr för 2023.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med nämnden för idrott,
fritid och förebyggande, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,
kulturnämnden samt miljö- och konsumentnämnden göra en förstudie
för ett kallbadhus. Förstudien ska omfatta:
- Lokaliseringsutredning utmed Mälarens strand
- Förslag på kallbadhusets funktion och innehåll
- Ekonomiska förutsättningar för investerings- och driftkostnader.
Beslutsmotivering
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget går väl i samklang med flera
styrande dokument så som Västerås översiktsplan 2026, Tyck om din
innerstad, Utvecklingsprogram för Lögarängen och visionen om Västerås
som en mälarstad. Även under seminarieserien som pågick under första
kvartalet 2021 inom uppdraget om framtida bebyggelsestrukturer framkom
önskemål om ett kallbadhus i ett framtida Västerås.
Ett kallbadhus kan förväntas bli en signaturbyggnad i staden och det är av
stor vikt av att involvera kvalificerad arkitektkompetens. Ett kallbadhus är
även ett bra sätt att kanalisera badandet till en ur hälsoskyddssynpunkt
lämplig plats. Stadsledningskontoret föreslår att en förstudie bör omfatta
förutsättningar för lokalisering av ett kallbadhus på flera platser utmed
Mälarstranden, kallbadhusets funktion och innehåll samt ekonomiska
förutsättningar för investerings- och driftkostnader.
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden
samt miljö- och konsumentnämnden är mycket positiva till motionen. Då
nämnden för idrott, fritid och förebyggande är den enda nämnd som uttryckt
att de ej står bakom motionens intentioner föreslås tekniska nämnden att få
uppdrag att leda en förstudie istället för nämnden för idrott, fritid och
förebyggande. Lokaliseringsförslag är en stor del av förstudien vilket går väl
i linje med tekniska nämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktige har
tidigare gett tekniska nämnden i uppdrag att utveckla Lögarängsområdet i
samarbete med nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt
byggnadsnämnden enligt mål och ställningstaganden i
utvecklingsprogrammet för Lögarängen. Uppdraget kommer att redovisas i
form av en handlingsplan för Lögarängen där frågan om eventuell
lokalisering av ett kallbadhus vid Lögarängen bör tas med och hanteras
tillsammans med alla andra markanspråk.
Då samtliga nämnder uttryckte att Lögarängen inte nödvändigtvis utgör den
bästa lokaliseringen så föreslås tekniska nämnden få i uppdrag att utreda
möjliga platser för ett kallbadhus både inom Lögarängens område och utmed
Mälarens strand. Uppdraget kan genomföras som en tvåstegsraket där den
första delen utgörs av lokaliseringsutredning. När en lämplig plats föreslagits
kan den andra delen startas kring förslag på kallbadhusets funktion och
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innehåll samt ekonomiska förutsättningar för investerings- och
driftkostnader.
Motionens andra att-sats att ge medborgare möjlighet att vara med och
utforma det rekreationsområde som kallbadhuset skulle utgöra föreslås
hanteras efter att del ett och två är genomförda och projektet närmar sig ett
genomförande. Det är viktigt att ta tillvara på det engagemang som finns i
civilsamhället genom att de kallbadhusentusiaster som finns involveras och
ges möjligheter att få vara med och både utforma och ta ansvar för att ett
kallbadhus ska bli verklighet.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Resurser behöver säkerställas för att förstudien ska kunna genomföras.
Tekniska nämnden behöver ha en utökad budgetram för 2023 på 350 000
kronor för att kunna genomföra en förstudie.
Hållbar utveckling
Ett kallbadhus ökar Västerås attraktivitet både för invånarna och externa
besökare, vilket verkar positivt på den sociala hållbarheten.
I lokaliseringsprövningen bör aspekter som tillgänglighet med alla olika
färdsätt vägas in.
Oavsett vilken plats som utreds för ett eventuellt kallbadhus är det viktigt att
redan i lokaliseringsprövningen undersöka vattenkvaliteten, utifrån tekniska
nämndens erfarenheter av badvattenfrågorna från arbetet med utvecklingen
av Lögastrand.
Tillståndsfrågor kopplade till byggnadsnämndens verksamhet att beakta i det
fortsatta arbetet är detaljplan och bygglov enligt plan- och bygglagen. Det
kan också komma att krävas tillstånd för vattenverksamhet enligt
miljöbalken.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör strategisk
samhällsutveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-23

Dnr NIF 2021/00061-1.7.2

Beslut - Motion från (V) om att ett kallbadhus gör Västerås till en
än mer attraktiv Mälarstad
Beslut
”Yttrande Motion från (V) om att ett kallbadhus gör Västerås till en mer
attraktiv Mälarstad” daterat 2021-03-16 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Samuel Stengård (KD) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande:
”Vi Kristdemokrater ställer oss positiva till intentionen i motionen från (V)
och den ligger i stora delar i linje med vårt nämndinitiativ som vi lagt i
Nämnden för idrott fritid och förebyggande i samma fråga samt även det Eförslag som inkommit från allmänheten. Det finns bra delar i de svar
omkring kallbadhusen som lyfter problematiken rörande vattenkvalitén och
strandskydd vilket är bra input i ärendet, men det kan inte utgöra ett
oöverstigligt hinder för kallbad i Mälaren, vilket blir inställningen när man
avslår förslaget. Vi tycker det är djupt beklagligt att man stänger igen alla
dörrar för en utveckling där man väljer att inte nyttja Västerås mycket goda
läge vid Mälaren. Man stänger även dörrarna att arbeta vidare med frågan
utifrån att inkludera och öppna upp för dialog med privata aktörer och
civilsamhället. I svaret har man enbart sin utgångspunkt från den kommunala
organisationens egna förutsättningar, vilket är begränsande och olyckligt. Att
notera att andra nämnder har en bredare och mer öppen hantering av frågan i
sin helhet omkring kallbadhus.
Däremot ställer vi oss tveksamma till att låsa fast kallbadhusets placering
och utformning vilket är att satserna i motionen som man har att ta ställning
till. Vi skulle hellre förordar en samordning med kommande utbyggnationer
av Vågholmarna, eller placering vid befintliga Vågholmarna. En sådan
placering skulle kunna ge en bra synergi med planering och uppförande av
kallbadhuset. Även placeringen är lämplig utifrån rekreationsytor i och
runtomkring Vågholmarna utöver det finns det parkering, utegym, gym,
restauranger i dess närhet och den kommer inte orsaka ingrepp i
rekreationsstrukturen som den skulle göra i större utsträckning på Löga
strand.
Vi ser även att Civilsamhället och de kallhusbadentusiaster som finns bör
involveras och ges möjligheter till att få vara med att både utforma och ta
ansvar för att detta ska bli verklighet. Även att privata aktörer och
intressenter kan finnas med utifrån finansiering och drift. Den närhet som
Vågholmarna har både till Steamhotell och Kokpunkten kan vara tänkbara
vägar framåt.
Att vi har Mälaren i vår direkta närhet som stad men inte nyttjar dess
potential på detta sätt är beklagligt och vi hoppas att detta, trots avslag i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-23

denna nämnd, kommer att kunna ske i närtid och att placeringen med fördel
läggs vid Vågholmarna eller annan lämplig plats, vilket vi utvecklat i texten
här ovan.”
Ärendebeskrivning
Inkommen motion från Vänsterpartiet föreslår att Nämnden för idrott, fritid
och förebyggande utreder möjligheten att bygga ett kallbadhus i närheten av
Lögastrand och att stadens medborgare ges chansen till badets utformning.
Ett kallbad som anges i motionen är en kvalificerad byggnad som det
platsmässigt bedöms saknas utrymme för på Lögastrand. Området är ofta
drabbat av höga halter av ecolibakerier där badande avråds, hänsyn skulle
också behöva tas angående strandskydd.
En byggnad med denna utformning skulle riskera att kraftigt försämra
upplevelsen för badande sommartid och Lögastrand är idag en av stadens
mest besökta badplatser. Risk finns även för att än högre halter av
ecolibakterier drabbar området.
En anläggning av denna modell behöver ha faciliteter som ger ekonomiska
förutsättningar för att hantera driftskostnad. Placering av kallbad i Mälaren
ger även vintertid hanteringsfrågor kring isbildning som både ger slitage på
bryggdelar och byggnader men innehåller en tydlig risk vid badande.
Klassiskt innehåller kallbadhus serveringsmöjligheter, bastu och inte sällan
Spa. Det är då något som utökar användning, förhöjer upplevelsen men som i
slutänden bedöms krävas för att ekonomiskt få bärighet i verksamheten.
Säkerhetsmässigt behövs också bemanning då kombination av badande och
bastu är en uppenbar säkerhetsrisk.
Västerås stad har ingen organisation för att hantera den komplexitet som ett
kallbad med föreslagen utformning skulle ge.
Det skulle ekonomiskt ge stora utmaningar, det då de verksamheter som
kallbadhuset skulle behöva för att ge ekonomiska förutsättningar är en
marknad där staden inte fritt kan agera med självklarhet utifrån rådande
lagstiftning.
Utifrån den prioritering av olika idrotts- och friluftsanläggningar som
nämnden för idrott och friluftsliv har att hantera samt oklarhet gällande
kostnaden för uppförande och drift prioriteras ej ett kallbadhus uppfört av
Västerås stad.
Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Andreas Porsvald
(MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen
Stefan Tielinen
Epost: stefan.tielinen@vasteras.se
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Förslag till beslut
”Yttrande Motion från (V) om att ett kallbadhus gör Västerås till en mer
attraktiv Mälarstad” daterat 2021-03-16 antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Inkommen motion från Vänsterpartiet föreslår att Nämnden för idrott, fritid
och förebyggande utreder möjligheten att bygga ett kallbadhus i närheten av
Lögastrand och att stadens medborgare ges chansen till badets utformning.
Ett kallbad som anges i motionen är en kvalificerad byggnad som det
platsmässigt bedöms saknas utrymme för på Lögastrand. Området är ofta
drabbat av höga halter av ecolibakerier där badande avråds, hänsyn skulle
också behöva tas angående strandskydd.
En byggnad med denna utformning skulle riskera att kraftigt försämra
upplevelsen för badande sommartid och Lögastrand är idag en av stadens
mest besökta badplatser. Risk finns även för att än högre halter av
ecolibakterier drabbar området.
En anläggning av denna modell behöver ha faciliteter som ger ekonomiska
förutsättningar för att hantera driftskostnad. Placering av kallbad i Mälaren
ger även vintertid hanteringsfrågor kring isbildning som som både ger slitage
på bryggdelar och byggnader men innehåller en tydlig risk vid badande.
Klassiskt innehåller kallbadhus serveringsmöjligheter, bastu och inte sällan
Spa. Det är då något som utökar användning, förhöjer upplevelsen men som i
slutänden bedöms krävas för att ekonomiskt få bärighet i verksamheten.
Säkerhetsmässigt behövs också bemanning då kombination av badande och
bastu är en uppenbar säkerhetsrisk.
Västerås stad har ingen organisation för att hantera den komplexitet som ett
kallbad med föreslagen utformning skulle ge.
Det skulle ekonomiskt ge stora utmaningar, det då de verksamheter som
kallbadhuset skulle behöva för att ge ekonomiska förutsättningar är en
marknad där staden inte fritt kan agera med självklarhet utifrån rådande
lagstiftning.
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Utifrån den prioritering av olika idrotts- och friluftsanläggningar som
nämnden för idrott och friluftsliv har att hantera samt oklarhet gällande
kostnaden för uppförande och drift prioriteras ej ett kallbadhus uppfört av
Västerås stad.

Sida

YTTRANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2021-03-16

NIF 2021/00061- 1.7.2

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen
Stefan Tielinen
Epost: stefan.tielinen@vasteras.se
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Yttrande Motion från (V) om att ett kallbadhus gör Västerås till en
än mer attraktiv Mälarstad
Kallbadhus finns på ett flertal platser i Sverige men begreppet kallbad och
kallbadhus omfattar en rad olika utformningar som i sin tur påverkar
placering, kostnad och driftsform. De flesta kallbadhusen i Sverige är gamla
byggnader, ofta klassiska sådana, och innehåller inte sällan
restauranger/serveringar och även Spa förekommer. Bastu förekommer i
stort sett alltid. I regel är dessa byggnader placerade i havsmiljö som ger
mindre krav på hänsyn till isbildning.
Lögastrand som föreslås i motionen är idag trångt och har återkommande
höga halter av ecolibakterier sommartid. Utformningen av Lögastrand
erbjuder ingen tydlig möjlighet till placering av ett kallbad som motionen
föreslår och skulle tydligt påverka den kvalitet som efterfrågas av badande
sommartid. Isbildning är ett annat problem som ger svårigheter tekniskt men
även risker vid badande och en fråga om ansvar. Det finns även frågor om
strandskydd som måste hanteras vid uppförande av anläggning av denna typ.
En anläggning av detta slag kräver bemanning både för besökare som för
hantering av säkerhet. Inom staden finns idag ingen sådan organisation och
ett uppförande skulle innebära upphandling av drift med mycket osäkert
ekonomiskt utfall för staden då eventuell intäkt från ett kallbad är svårt att
uppskatta. Det påverkar möjligheten till en upphandling med positivt resultat
för staden och riskerar bli en högst osäker kostnad.
Ett kallbad som föreslås i motionen behöver hanteras utifrån
marknadsmässiga förhållanden på en fri marknad. Västerås stad har i vissa
delar inte möjlighet att agera fritt på den marknad som servering och spa
skulle utgöra, detta är med fördel något som hanteras i företagsform och inte
som en del av kommunal verksamhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-13

Dnr TN 2021/00113-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen vill med anledning av motionen
framföra följande:
Ett kallbadhus skulle utgöra ett positivt tillskott i stadens utbud av
utomhusaktiviteter, och berika Mälarstranden året om.
I motionen nämns enbart en föreslagen placering för ett kallbadhus,
Lögarängen. I det fall frågan ska utredas vidare vore det lämpligt att även
pröva andra placeringar, till exempel en samordning med kommande
utbyggnation av Vågholmarna på Öster Mälarstrand. I lokaliseringsprövningen bör aspekter som tillgänglighet med alla olika färdsätt vägas in.
Oavsett vilken plats som utreds för ett eventuellt kallbadhus är det viktigt att
redan i lokaliseringsprövningen undersöka vattenkvaliteten, utifrån tekniska
nämndens erfarenheter av badvattenfrågorna från arbetet med utvecklingen
av Löga strand.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde i maj 2020, i samband med
antagandet av utvecklingsprogram för Lögarängen, att ge tekniska nämnden i
uppdrag att utveckla Lögarängsområdet i samarbete med nämnden för idrott,
fritid och förebyggande samt byggnadsnämnden enligt programmets mål och
ställningstaganden. I uppdraget ingår att titta på Lögarängsområdets ytor och
funktioner.
Uppdraget kommer att redovisas i form av en handlingsplan för Lögarängen.
Arbetet med handlingsplanen har startats upp och en arbetsgrupp har
formerats med deltagare från berörda förvaltningar. Teknik- och
fastighetsförvaltningen ser att frågan om eventuell lokalisering av ett
kallbadhus på Lögarängen bör tas med i handlingsplanen, och hanteras
tillsammans med alla andra anspråk på Lögarängen, för att få en bra helhet i
hur ytorna disponeras. Det är viktigt att Lögarängens funktion som öppet
aktivitets- och strövområde inte inskränks av de kompletterande funktioner,
exempelvis kallbadhus, som bereds plats längs stranden.
När det gäller finansiering av ett eventuellt kallbadhus konstaterar teknikoch fastighetsförvaltningen att tekniska nämnden inte direkt berörs av
kostnaden för anläggandet. Däremot är det troligt att en sådan anläggning
kräver investeringar och utökad drift även i tekniska nämndens angränsande
ytor. Detta förutsätts att nämnden får kompensation för.
Det är angeläget att ta vara på det engagemang som finns i civilsamhället. De
kallhusbadentusiaster som finns bör involveras och ges möjligheter till att få

Justerandes signatur
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VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden, arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-13

vara med att både utforma och ta ansvar för att detta ska bli verklighet. Det
bör även undersökas på vilket sätt privata aktörer och intressenter kan finnas
med utifrån finansiering och drift.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 26 mars
2021, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Diarienr

2021-03-26

TN 2021/00113- 1.7.1

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Linnea Viklund
Epost: linnea.viklund@vasteras.se
Tekniska nämndens arbetsutskott

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (V) om att ett kallbadhus
gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Förslag till beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att nämnden för idrott, fritid och
förebyggande ska få i uppdrag att utreda möjligheten till ett kallbadhus på
Lögarängen. Vidare föreslås att västeråsarna ska göras delaktiga i
utformningen av det rekreationsområde som kallbadhuset skulle utgöra.
Tekniska nämnden har fått motionen på remiss.
Beslutsmotivering
Teknik- och fastighetsförvaltningen vill med anledning av motionen
framföra följande:
Ett kallbadhus skulle utgöra ett positivt tillskott i stadens utbud av
utomhusaktiviteter, och berika Mälarstranden året om.
I motionen nämns enbart en föreslagen placering för ett kallbadhus,
Lögarängen. I det fall frågan ska utredas vidare vore det lämpligt att även
pröva andra placeringar, till exempel en samordning med kommande
utbyggnation av Vågholmarna på Öster Mälarstrand. I lokaliseringsprövningen bör aspekter som tillgänglighet med alla olika färdsätt vägas in.
Oavsett vilken plats som utreds för ett eventuellt kallbadhus är det viktigt att
redan i lokaliseringsprövningen undersöka vattenkvaliteten, utifrån tekniska
nämndens erfarenheter av badvattenfrågorna från arbetet med utvecklingen
av Löga strand.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde i maj 2020, i samband med
antagandet av utvecklingsprogram för Lögarängen, att ge tekniska nämnden i
uppdrag att utveckla Lögarängsområdet i samarbete med nämnden för idrott,
fritid och förebyggande samt byggnadsnämnden enligt programmets mål och
ställningstaganden. I uppdraget ingår att titta på Lögarängsområdets ytor och
funktioner.
Uppdraget kommer att redovisas i form av en handlingsplan för Lögarängen.
Arbetet med handlingsplanen har startats upp och en arbetsgrupp har
formerats med deltagare från berörda förvaltningar. Teknik- och
fastighetsförvaltningen ser att frågan om eventuell lokalisering av ett
kallbadhus på Lögarängen bör tas med i handlingsplanen, och hanteras
tillsammans med alla andra anspråk på Lögarängen, för att få en bra helhet i
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TN 2021/001131.7.1

2 (2)

hur ytorna disponeras. Det är viktigt att Lögarängens funktion som öppet
aktivitets- och strövområde inte inskränks av de kompletterande funktioner,
exempelvis kallbadhus, som bereds plats längs stranden.
När det gäller finansiering av ett eventuellt kallbadhus konstaterar teknikoch fastighetsförvaltningen att tekniska nämnden inte direkt berörs av
kostnaden för anläggandet. Däremot är det troligt att en sådan anläggning
kräver investeringar och utökad drift även i tekniska nämndens angränsande
ytor. Detta förutsätts att nämnden får kompensation för.
Det är angeläget att ta vara på det engagemang som finns i civilsamhället. De
kallhusbadentusiaster som finns bör involveras och ges möjligheter till att få
vara med att både utforma och ta ansvar för att detta ska bli verklighet. Det
bör även undersökas på vilket sätt privata aktörer och intressenter kan finnas
med utifrån finansiering och drift.

Hans Näslund

Linnea Viklund

Direktör

Enhetschef

VÄSTERÅS STAD

Byggnadsnämnden

§ 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-25

Dnr BN 2021/00169-1.7.1

Remiss - Motion från (V) om att ett kallbadhus gör Västerås till
en än mer attraktiv Mälarstad
Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och
lämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden och vill ha
svar senast 13 april.
Motionärerna föreslår att nämnden för idrott, fritid och förebyggande utreder
frågan om ett kallbadhus i närheten av Lögarängens strand. Vidare att
stadens medborgare skulle ges möjlighet att vara med och utforma det
rekreationsområde som kallbadhuset skulle utgöra.
Som bakgrund och motiv till förslaget anges bland annat att intresset i
Sverige och Västerås för kallbad har ökat, att önskemål omklädningsrum och
bastu har uttryckts, samt att det finns ett förslag på Västerås stads eförslagssida som hittills stöttats av 581 västeråsare. Man ser möjligheter att
få ett fint, kanske arkitektritat kallbadhus som inbjuder till samvaro utomhus
och som skulle kunna bli en förlängning av Lögastrand.
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och
lämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

YTTRANDE

1 (2)

Datum
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2021-03-10

BN 2021/00169- 1.7.1

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tomas Persson
Epost: tomas.persson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Förvaltningen bedömer att ett kallbadhus i Lögarängsområdet har potential
att tillföra värdefulla kvaliteter till staden. Vi ser positivt på att NIFF får i
uppdrag att utreda frågan och vill lyfta fram vikten av samarbete med andra
berörda nämnder. Utredningen bör samordnas med den fortsatta planeringen
för utveckling av Lögarängsområdet. I uppdraget kan också övervägas att
studera ett alternativt läge längs mälarstranden.
Ett kallbadhus kan förväntas bli en signaturbyggnad. Oavsett ambitionsnivå
och omfattning på projektet bedömer förvaltningen att gestaltningen bör vara
en primär fråga och det är viktigt att involvera kvalificerad
arkitektkompetens.
Tillståndsfrågor kopplade till byggnadsnämndens verksamhet att beakta i det
fortsatta arbetet är detaljplan och bygglov enligt plan- och bygglagen. Det
kan också komma att krävas tillstånd för vattenverksamhet enligt
miljöbalken.
Förvaltningen bedömer att förslaget är väl i samklang med flera styrande
dokument och med visionen om Västerås som en mälarstad.
Översiktsplanen, projektet Tyck om din Innerstad och Utvecklingsprogram
för Lögarängen hanterar frågor som på olika geografiska nivåer kan anses
vara berörda av förslaget.
Översiktsplan 2026: (kommunfullmäktige 2017); Vi bedömer att förslaget
ligger i linje med flera av strategierna i översiktsplanen; Kulturliv ger
attraktivitet, Levande innerstad, Kulturarv och utveckling i samklang samt
Grön och blå identitet.
Målbild för Västerås innerstad, grundad i dialogprojektet Tyck om din
innerstad, 2016-18. Slutlig hantering i kommunstyrelsen beräknas ske i april
2021; Målbilden uttrycker önskningar för innerstaden år 2050: Vi önskar
oss; en innerstad som vågar, fler mänskliga möten, intressantare vardagsrum,
rikare utbud, stad i grönt o blått. Dessa önskemål bedömer vi har bäring på
förslaget. Dessutom var en återkommande synpunkt i dialogprojektet TODI,
att bättre koppla ihop staden med Mälaren och att aktivera
mälarstrandsstråket.
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Utvecklingsprogram Lögarängen (fullmäktige 20200316) ger i såväl
programmets vision som i ett par av målen – enligt förvaltningens
bedömning - stöd för förslaget.
Programmets vision lyder: Lögarängen blir en självklar samlingsplats för
citynära rekreation och upplevelser kopplat till Mälaren. Det finns plats för
större och mindre evenemang och plats för västeråsarnas varierade önskemål
och förväntningar. Lögarängen blir ett attraktivt besöksmål under hela året
och en plats där alla känner sig välkomna och trygga.
Programmets mål nr 1 respektive 3: En citynära oas för rekreation kopplat
till Mälaren. Mål 3 Ett ökat service- och upplevelseutbud.

VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

Dnr TN 2021/00113-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Beslut
1. Ärendet återemitteras så att synpunkterna i Moderaternas yrkande och i
Kristdemokraternas särskilda yttrande kan arbetas in i förvaltningens förslag
till yttrande.
2. Tekniska nämnden ger tekniska nämndens arbetsutskott i uppdrag att
besluta i ärendet på sammanträdet den 13 april 2021.
Särskilt yttrande
Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande enligt följande.
Vi Kristdemokrater ställer oss positiva till intentionen i motionen från (V)
och den ligger i stora delar i linje med vårt nämndinitiativ som vi lagt i
nämnden för idrott fritid och förebyggande i samma fråga.
Däremot ställer vi oss tveksamma till att låsa fast kallbadhusets placering. Vi
skulle hellre förordar en samordning med kommande utbyggnationer av
Vågholmarna där det kan ge en bra synergi med planering och uppförande av
kallbadhuset. Även placeringen är lämplig utifrån parkering, utegym, gym,
restauranger i dess närhet och den kommer inte orsaka ingrepp i
rekreationsstrukturen som den skulle göra i större utsträckning på Löga
strand.
Vi ser även att Civilsamhället och de kallhusbadentusiaster som finns bör
involveras och ges möjligheter till att få vara med att både utforma och ta
ansvar för att detta ska bli verklighet. Även att privata aktörer och
intressenter kan finnas med utifrån finansiering och drift.
Att vi har Mälaren i vår direkta närhet som stad men inte nyttjar dess
potential på detta sätt är beklagligt och vi hoppas att detta kommer att kunna
ske i närtid och att placeringen med fördel läggs i samband med byggnation
av Vågholmarnas nästa etapp som vi utvecklat i texten här ovan.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att nämnden för idrott, fritid och
förebyggande ska få i uppdrag att utreda möjligheten till ett kallbadhus på
Lögarängen. Vidare föreslås att västeråsarna ska göras delaktiga i
utformningen av det rekreationsområde som kallbadhuset skulle utgöra.
Tekniska nämnden har fått motionen på remiss. Teknik- och
fastighetsförvaltningen vill med anledning av motionen framföra följande:
Förvaltningen ser positivt på ett kallbadhus. Det skulle utgöra ett positivt
tillskott i stadens utbud av utomhusaktiviteter, och berika Mälarstranden året
om.
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VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde i maj 2020, i samband med
antagandet av utvecklingsprogram för Lögarängen, att ge tekniska nämnden i
uppdrag att utveckla Lögarängsområdet i samarbete med nämnden för idrott,
fritid och förebyggande samt byggnadsnämnden enligt programmets mål och
ställningstaganden. I uppdraget ingår att titta på Lögarängsområdets ytor och
funktioner.
Uppdraget kommer att redovisas i form av en handlingsplan för Lögarängen.
Arbetet med handlingsplanen har startats upp och en arbetsgrupp har
formerats med deltagare från berörda förvaltningar. Teknik- och
fastighetsförvaltningen ser att frågan om eventuell lokalisering av ett
kallbadhus bör tas med i handlingsplanen, och hanteras tillsammans med alla
andra anspråk på Lögarängen, för att få en bra helhet i hur ytorna disponeras.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 27
februari 2021, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) yrkar på att yttrandet kompletteras med
information om vattenkvalitet, utrymme för markytan samt finansiering av
byggnation och drift av ett eventuellt kallbadhus, med följande motivering:
När tekniska nämnden anlade Löga strand så fanns stora farhågor att
vattenkvaliteten under perioder inte skulle hålla badkvalitet då Svartån rinner
ut i närheten, småbåtshamn och Mälarhamnars hamn finns samt regn- och
dagvatten från stadens gator kommer ut i Mälaren. Det var också en av
orsakerna att det inte blev möjlighet att ha utebad i den lilla bukten (vid bron
Lögarängsbadet).
Detta är också ett populärt aktivitets- och strövområde vilket gör att ytan att
bygga en arkitekt ritat kallbadhus är begränsat.
Det står till slut inget om finansieringen av denna byggnation. Vi är positiva
till om någon aktör vill bygga ett kallbadhus i Västerås med egna medel.
Ordföranden yrkar att ärendet ska återemitteras så att synpunkterna i
Moderaternas yrkande och i Kristdemokraternas särskilda yttrande kan
arbetas in i förvaltningens förslag till yttrande samt att tekniska nämnden ger
tekniska nämndens arbetsutskott i uppdrag att besluta i ärendet på
sammanträdet den 13 april 2021.
Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förslaget om
återremiss, och att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
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Fastighetsnämnden

§ 95

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-23

Dnr FN 2021/00040-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-03-08 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion från (V) med rubriken
”Ett kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad”. I motionen
föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta att nämnden för idrott,
fritid och förebyggande utreder möjligheten att bygga ett kallbadhus i
närheten av Lögarängens strand och att stadens medborgare skulle ges
möjlighet att vara med och utforma det rekreationsområdet som
Kallbadhuset skulle utgöra.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad 2021-03-08 yttrat
sig i ärendet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande beslut:
Förslag till yttrande daterat 2021-03-08 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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FN 2021/00040- 1.7.1

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Frederick Cederborg
Epost: frederick.cederborg@vasteras.se
Fastighetsnämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (V) om att ett kallbadhus
gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Förslag till beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-03-08 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion från (V) med rubriken
”Ett kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad”. I motionen
föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta att nämnden för idrott,
fritid och förebyggande utreder möjligheten att bygga ett kallbadhus i
närheten av Lögarängens strand och att stadens medborgare skulle ges
möjlighet att vara med och utforma det rekreationsområdet som
Kallbadhuset skulle utgöra.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad 2021-03-08 yttrat
sig i ärendet.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Hans Näslund
Direktör

Frederick Cederborg
Biträdande direktör
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FN 2021/00040- 1.7.1

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Frederick Cederborg
Epost: frederick.cederborg@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Fastighetsnämnden tillser på uppdrag av beställande nämnder att det finns
lokaler och särskilda boenden för stadens olika verksamheter. Detta kan ske
genom ny-, om -, eller tillbyggnad alternativt inhyrning. I det fall nämnden
för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att utreda ett nytt kallbadhus
kommer fastighetsnämnden bistå i utredningar och i ett senare skede ett
eventuellt genomförande enligt lokalanskaffningsprocessen.
Fastighetsnämnden vill även informera om följande:
-

Placering av ett ev. kallbadhus bör samordnas med berörda nämnder
med avseende på användning av markområden och hänsyn till
färjetrafik m.m.

-

Konstruktioner i vatten är svåra att kalkylera men det bör tas höjd för
högre kostnader i förhållande till normal byggnation och
grundläggning.

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-03-30

VÄSTERÅS STAD

Miljö- och konsumentnämnden

§ 42

Dnr MOKN 2021/00017-1.7.1

Remiss - Motion från (V) om att ett kallbadhus gör Västerås till
en än mer attraktiv Mälarstad
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (V) om att ett
kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad, daterad 2021-0211 och remitterad till miljö- och konsumentnämnden (kommunstyrelsens
dnr: KS 2021/00231-7.4.1).
Med bakgrund i ett e-förslag på Västerås stads hemsida som stöttas av
många västeråsare föreslår (V) i en motion kommunfullmäktige att besluta:
att nämnden för idrott, fritid och förebyggande utreder möjligheten att bygga
ett kallbadhus i närheten av Lögarängens strand.
att stadens medborgare skulle ges möjlighet att vara med och utforma det
rekreationsområde som Kallbadhuset skulle utgöra.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se
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MOKN 2020/00117- 1.7.1

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Maria Lundin
Epost: maria.lundin@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss – Motion från (V) om att ett kallbadhus gör
Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (V) om att ett
kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad, daterad 2021-0211 och remitterad till miljö- och konsumentnämnden (kommunstyrelsens
dnr: KS 2021/00231–7.4.1).
Synpunkter
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har märkt av det ökande intresset för
kallbad genom en ökning av förfrågningar om bad på olika platser längs
centrala delar av Mälarens strand. Förvaltningen uppfattning är att ett
kallbadhus skulle kunna vara ett sätt att kanalisera badandet till en ur
hälsoskyddssynpunkt lämplig plats.
Beroende på placering och utformning av ett eventuellt kallbadhus kan
åtgärder för att säkerställa en bra badvattenkvalitet bli nödvändiga.
Kartläggning och utredningar om eventuella föroreningar i mark och
sediment samt dagvattenutsläpp och vattenströmning kommer att behöva
göras.
Lögarängen är ett attraktivt område där olika intressen och aktiviteter
behöver rymmas. Med den tänkta utvecklingen av Mälarporten kommer
attraktiviteten och antalet människor som ska bo i närområdet ytterligare att
öka. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen efterlyser därför ett helhetsgrepp
för planeringen av Lögarängsområdet innan fler mindre delprojekt startas.

Motion till Västerås kommunfullmäktige 2021-02-04

Ett kallbadhus gör Västerås till en än mer attraktiv Mälarstad
Under pandemin har intresset för friluftsliv och kallbad ökat i hela Sverige. De ringlande köerna ut mot
Björnön, Lögarängen och andra strandnära lägen har visat att västeråsarna inte utgör något undantag.
Vinterbadarna i Västerås är en relativt stor grupp som samlas regelbundet vid Lögastrand och ibland enskilt.
Det kalla vattnet och dess hälsoeffekter har gruppen vittnat om i stadens medier vid ett flertal tillfällen, där
även ett önskemål om omklädningsrum och bastu har uttryckts.
Många äldre västeråsare talar sig varma för det kallbadhus som revs 1948. På Västerås Stads e-förslagssida
ligger nu ett förslag om ett Kallbadhus i Västerås, ett förslag som hitintills har stöttats av 581 västeråsare. Vi
i Vänsterpartiet tycker att det är ett bra förslag. Nu när Västerås gör stor sak av att välkomna torrskodda
besökare med hjälp av Mälarporten så skulle ett fint kallbadhus kunna kröna infarten till Västerås via
sjövägen på ett vackert och välkomnande sätt.
Vänsterpartiet ser möjligheter att få ett fint, kanske arkitektritat kallbadhus som inbjuder i det stora till
Mälarstaden Västerås och i det lilla till samvaro utomhus med picknick på bryggan och bastubad. Både Löga
strand och Löga badhus är enligt många underdimensionerade för en stad i Västerås storlek. Ett bra planerat
bygge blir en förlängning av Löga strand med möjlighet för simskola och caféverksamhet på sommaren.
Utmärkt grund till olika sommarjobb för våra ungdomar.
Sist men inte minst. Insikten av att vi kan drabbas av flera pandemier av det slag som vi redan lever med gör
att vi måste planera för att kunna leva och umgås utomhus på bästa sätt. Friluftslivet blommar just nu och det
livet är här för att stanna.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att nämnden för idrott, fritid och förebyggande utreder möjligheten att bygga ett kallbadhus i närheten av
Lögarängens strand
att stadens medborgare skulle ges möjlighet att vara med och utforma det rekreationsområdet som
Kallbadhuset skulle utgöra.
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