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Besvarande Medborgarförslag 5/2019 – Utveckling av badhuset 

i Robertsfors 

Tillväxtchefs förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslag 5-2019 besvarad.     

Ärendesammanfattning 

Under 2019 inkom medborgarförslag 5/2019 med förslaget ”Utveckling av badhuset i Robertsfors med 

olika aktiviteter och träningsmöjligheter för alla. Badhuset har många möjligheter att starta olika 

träningsprogram för unga och äldre i kommunen. En mötesplats för medborgarna i kommunen”.  

Badhusverksamheten bedömer att det finns hinder för ytterligare utökningar av vattengymnastik i 

kommunens anläggning på grund av att det redan idag sker ett stort antal olika aktiviteter. Utifrån 

detta bedömer badhusverksamheten även att medborgarförslagets önskan om olika aktiviteter och 

träningsmöjligheter för unga och äldre redan tillmötesgås. 

Beslutsunderlag 

- Bilaga medborgarförslag 5/2019.  

Beslut ska skickas till: 

- Författare till medborgarförslaget.  

Ärendet 

Badhuset bedriver idag vattenträning i samarbete med RTP och ABF, det är en aktivitet som har pågått 

i många år. Under hösten 2018 startades ytterligare ett pass med vattenträning, denna gång på 

förmiddagen för att möjligöra träning även under den tiden. Ovanstående vattenträningspass är till för 

alla åldrar då vikten av träningen ligger på den egna kapaciteten. Man tränar alltid efter sin egen 

förmåga och gör de övningar som passar den enskilde deltagaren bäst.  En kväll i veckan har 

whiplashgruppen enskild träning i bassängen.   

Under hösten 2020 planeras ännu ett vattenträningspass att starta upp, denna gång i samarbete med 

diabetikerförbundet som ett led i förbättring av hälsa genom vattenträning.  

 

Badhusverksamheten delar författarens synpunkter angående vattenträning och dess inverkan på 

hälsan. Det stora hindret för ytterligare utökningar av vattengymnastik i kommunens anläggning ligger 

i den beläggning som i dagsläget finns. Dagtid är bassängen bokad fram till 15:30 måndag-fredag och 

kvällstid pågår allmänbad fram till klockan 21:00 måndag-torsdag.  
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Fredagkväll används bassängen av USS från Umeå till simskola. Lördagar har badhuset öppet för 

allmänheten mellan 09:00 – 16:00. Vissa söndagar bokas anläggningen av Umeå Dykcenter och den 

dagen är även en dag som allmänheten har möjlighet att hyra simhallen för enskild sammankomst.  

Ur personalhänseende är det också av yttersta vikt att utbildad personal finns tillgänglig för att leda 

vattenträningspass.    

 
 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 

Ingen påverkan.  
 

Konsekvenser verksamhet 
Inga konsekvenser.   
 

 

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Inga synpunkter.   

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga.  
 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

 

 
I tjänsten /Magnus Hansson  
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