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§ 70
Simskola 2021 - 2023 Kvarnbadet, upphandlingsunderlag och 
subventionsgrad (FN 2020.054)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och påbörjar upphandling av simskola på 
Kvarnbadet, och att avgiften för folkbokförda i Vallentuna kommun blir maximalt 50 % av 
ordinarie avgift.
 
Reservationer
Adam Westerberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen avser att genomföra en upphandling för Kvarnbadets sommarsimskola för 
de 3 kommande åren. Förslaget bygger på en upphandling som leder till ett avtal som sträcker 
sig över 3 år, och med kostnadsbegränsningar för fritidsnämnden, vilka uppgår till 100 000 kr 
per år.

Yrkanden
Adam Westerberg (S), yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag och påbörjar upphandling av simskola på Kvarnbadet, 
och att avgiften för folkbokförda i Vallentuna kommun blir 0 kr.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C) yrkar, med bifall från Tommy Schiött (M), att fritidsnämndens 
arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och påbörjar 
upphandling av simskola på Kvarnbadet, och att avgiften för folkbokförda i Vallentuna 
kommun blir maximalt 50 % av ordinarie avgift.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), föreslår att hans eget yrkande ställs mot Adam 
Westerbergs (S) yrkande. Beslutsgången godkänns av fritidsnämndens arbetsutskott.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C) ställer sitt eget yrkande mot Adam Westerbergs (S) yrkande. 
Ordförande finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Lars Carlssons (C)
yrkande.

Beslutsunderlag
 Upphandling simskola Kvarnbadet
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Tjänsteskrivelse

Simskola 2021 - 2023 Kvarnbadet, 
upphandlingsunderlag och 
subventionsgrad 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och påbörjar upphandling av 
simskola på Kvarnbadet.

Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen avser att genomföra en upphandling för Kvarnbadets 
sommarsimskola för de 3 kommande åren. Förslaget bygger på en upphandling som 
leder till ett avtal som sträcker sig över 3 år, och med kostnadsbegränsningar för 
fritidsnämnden, vilka uppgår till 100 000 kr per år.

Bakgrund
Grundförutsättningarna kring de senaste avtalen anser förvaltningen fortfarande vara 
relevanta; ett kursutbud under tio veckor med riktade insatser för barn med 
funktionsvariatoner. En begränsning av antalet subventionerade simskoleelever till 
250 personer, ger en årskostnad för fritidsnämnden på 100 000 kr, enligt föreslagen 
beräkningsmodell. Fritidsnämnden föreslås, liksom tidigare, subventionera avgiften 
med 400kr/deltagare. I upphandlingen anges en maximal totalsumma för simskolan 
till 850kr/deltagare, vilket ger en egenavgift på 425kr.
Denna beräkning ger ett maximalt antal subventionerade deltagare på 250 individer, 
folkbokförda i Vallentuna. De senaste åren har deltagarantalet varit ca 200 deltagare.
Förvaltningen utreder även möjligheterna att anordna simskola på våra kommunala 
utomhusbad.

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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