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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117
Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet (KS 2019.271)

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jaana Tilles (S), Gustav Elfström (S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jaana Tilles (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2019-09-09 en motion om att fritidsförvaltningen ska ges i uppdrag att 
ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför sommaren 2020 så att större hänsyn tas till 
motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som på egen hand övar sig i att simma. 
Motionen har skickats på remiss till Fritidsnämnden, pensionärsrådet och kommunala 
funktionshinderrådet.
I fritidsnämndens yttrande framgår att det utifrån barnkonventionen, med stöd av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skulle det kunna vara 
motiverat att erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar en reserverad bana 
och tid för simträning, motion och lek. Fritidsförvaltningen har dock idag inte underlag eller 
information som motiverar till att detta behov finns på Kvarnbadet för personer med 
funktionsnedsättningar eller att denna åtgärd skulle verka för att motverka diskriminering av 
denna målgrupp.
Pensionärsrådet föreslår att fritidsförvaltningen gör en översyn av tidigare beslut och riktlinjer 
för Kvarnbadet inför sommaren 2020 för att få bättre underlag för ev. ändring av riktlinjerna 
för badet. Kommunala funktionshinderrådet förmedlar i sitt yttrande att man även 
fortsättningsvis i sina regelbundna samrådsmöten med fritidsförvaltningen avser föra en god 
och konstruktiv dialog för att tillgodose funktionshindrades behov och önskemål på 
Kvarnbadet och kommunens övriga anläggningar.

Yrkanden
Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Jaana Tilles (S) Yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Lars Carssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
 
 

Beslutsunderlag
 §76  Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet
 Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet
 Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 för mer hänsyn till 

motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som övar sig att simma
 Fritidsnämndens yttrande, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet
 Kommunala funktionshinderrådets yttrande, Motion om ändrade riktlinjer för 

Kvarnbadet
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 

2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76
Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet (KS 2019.271)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2019-09-09 en motion om att fritidsförvaltningen ska ges i uppdrag att 
ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför sommaren 2020 så att större hänsyn tas till 
motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som på egen hand övar sig i att simma. 
Motionen har skickats på remiss till Fritidsnämnden, pensionärsrådet och kommunala 
funktionshinderrådet.
I fritidsnämndens yttrande framgår att det utifrån barnkonventionen, med stöd av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skulle det kunna vara 
motiverat att erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar en reserverad bana 
och tid för simträning, motion och lek. Fritidsförvaltningen har dock idag inte underlag eller 
information som motiverar till att detta behov finns på Kvarnbadet för personer med 
funktionsnedsättningar eller att denna åtgärd skulle verka för att motverka diskriminering av 
denna målgrupp.
Pensionärsrådet föreslår att fritidsförvaltningen gör en översyn av tidigare beslut och riktlinjer 
för Kvarnbadet inför sommaren 2020 för att få bättre underlag för ev. ändring av riktlinjerna 
för badet. Kommunala funktionshinderrådet förmedlar i sitt yttrande att man även 
fortsättningsvis i sina regelbundna samrådsmöten med fritidsförvaltningen avser föra en god 
och konstruktiv dialog för att tillgodose funktionshindrades behov och önskemål på 
Kvarnbadet och kommunens övriga anläggningar.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet
 Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 för mer hänsyn till 

motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som övar sig att simma
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Fritidsnämndens yttrande, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet
 Kommunala funktionshinderrådets yttrande, Motion om ändrade riktlinjer för 

Kvarnbadet
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 

2020
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om ändrade 
riktlinjer för kvarnbadet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet väckte 2019-09-09 en motion om att fritidsförvaltningen ska ges i 
uppdrag att ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför sommaren 2020 så att större 
hänsyn tas till motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som på egen hand 
övar sig i att simma. Motionen har skickats på remiss till Fritidsnämnden, 
pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet. 
I fritidsnämndens yttrande framgår att det utifrån barnkonventionen, med stöd av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skulle det 
kunna vara motiverat att erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar 
en reserverad bana och tid för simträning, motion och lek. Fritidsförvaltningen har 
dock idag inte underlag eller information som motiverar till att detta behov finns på 
Kvarnbadet för personer med funktionsnedsättningar eller att denna åtgärd skulle 
verka för att motverka diskriminering av denna målgrupp.
Pensionärsrådet föreslår att fritidsförvaltningen gör en översyn av tidigare beslut och 
riktlinjer för Kvarnbadet inför sommaren 2020 för att få bättre underlag för ev. 
ändring av riktlinjerna för badet. Kommunala funktionshinderrådet förmedlar i sitt 
yttrande att man även fortsättningsvis i sina regelbundna samrådsmöten med 
fritidsförvaltningen avser föra en god och konstruktiv dialog för att tillgodose 
funktionshindrades behov och önskemål på Kvarnbadet och kommunens övriga 
anläggningar.

Bakgrund
Fritidsnämnden konstaterar i yttrandet att det utifrån barnkonventionen, med stöd av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skulle kunna 
vara motiverat att erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar en 
reserverad bana och tid för simträning, motion och lek. Fritidsförvaltningen har dock 
idag inte underlag eller information som motiverar till att detta behov finns på 
Kvarnbadet för personer med funktionsnedsättningar eller att denna åtgärd skulle 
verka för att motverka diskriminering av denna målgrupp.

Förslaget i motionen om större hänsyn till samtliga grupper är i svår att realisera då 
ökad hänsyn till ex. barn och unga behöver ske genom att en annan grupp, så som ex. 
motionssimmare visas mindre hänsyn.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-13

DNR KS 2019.271 
SID 2/2

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Yttrande från Fritidsnämnden
4. Yttrande från KFR
5. Yttrande från KPR

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Fritidsnämnden
KPR
KFR



201 9-09-09

Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 för mer hänsyn
till motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som övar
sig att simma

Sommaren 2019 hade Kvarnbadet begränsade tider för motionssim så att det enbart skulle
simmas på morgonen och sent på kvällen eller i mån av plats. I praktiken blev Kvarnbadets
S0-meters bassäng då ett bad enbart for starka simmare utan funktionshinder eller med
intresse fór simträning. Till bassängen fanns heller inte någon trappa anpassad för
funktionshindrade. Det här är särskilt tråkigt med tanke på att simning är populärt bland
många människor som är funktionshindrade, t.ex. bland många äldre, då vatten ger andra
möjligheter till rörelseträning. Det är också tråkigt att en 5O-metersbassäng som ofta är
populär bland motionssimmare knappt kunnat användas för simning. Föräldrar som önskar
följa med sina barn till badet blir ofta hänvisade till att passivt sitta om mdjligheten att simma
tas bort, något som knappast främjar folkhälsan. Barn som behöver en lugn bana för att öva

sin simteknik fick den gångna sommaren bege sig till andra badplatser för att öva då
Kvarnbadet inte hade några lugnare banor särskilt avsett för motionärer. För att förbättra
upplevelsen på Kvarnbadet 2020 förordar därför Miljöpartiet i Vallentuna att riktlinjerna för
Kvarnbadet ses över så att även motionssimmares och andra simmande gästers
besöksupplevelsen bl ir tillfredsställande.

Därför föreslår Miljöpartiet i Vallentuna att:

- Fritidsförvaltningen ges uppdrag att ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför sommaren 2020
så att större hänsyn tas till motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som på egen
hand övar sig att simma.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

l/øru I,AJ\ò

Nicklas Steorn Timo Grönlund
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87
Remissvar, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 (FN 
2019.044)

Beslut
Fritidsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit till Fritidsförvaltningen från Miljöpartiet där det föreslås att 
Fritidsförvaltningen ges uppdrag att ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför sommaren 2020 så 
att större hänsyn tas till motionssimmare, personer med funktionsnedsättning, äldre och barn 
som på egen hand övar sig att simma. I motionen står det:
”Sommaren 2019 hade Kvarnbadet begränsade tider för motionssim så att det enbart skulle 
simmas på morgonen och sent på kvällen eller i mån av plats. I praktiken blev Kvarnbadet’s 
50-meters bassäng då ett bad enbart för starka simmare utan funktionshinder eller med 
intresse för simträning. Till bassängen fanns heller inte någon trappa anpassad för 
funktionshindrade.” (Motion från Miljöpartiet)

Yrkanden
 
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
 
Orförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §68 FN AU Remissvar, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020
2. Tjänsteskrivelse 2019-10-22
3. Remiss, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 (2/2)
4. Omvärldsbevakning utomhusbad

11



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  2 (2)

Fritidsnämnden 2019-12-10

7. Remissvar, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 (FN 
2019.044)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit till Fritidsförvaltningen från Miljöpartiet där det föreslås att 
Fritidsförvaltningen ges uppdrag att ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför 
sommaren 2020 så att större hänsyn tas till motionssimmare, personer med 
funktionsnedsättning, äldre och barn som på egen hand övar sig att simma. I 
motionen står det:
”Sommaren 2019 hade Kvarnbadet begränsade tider för motionssim så att det enbart 
skulle simmas på morgonen och sent på kvällen eller i mån av plats. I praktiken blev 
Kvarnbadet’s 50-meters bassäng då ett bad enbart för starka simmare utan 
funktionshinder eller med intresse för simträning. Till bassängen fanns heller inte 
någon trappa anpassad för funktionshindrade.” (Motion från Miljöpartiet)

Beslutsunderlag
1. §68 FN AU Remissvar, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 

2020
2. Tjänsteskrivelse 2019-10-22
3. Remiss, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 (2/2)
4. Omvärldsbevakning utomhusbad

2



Remissvar, Motion (MP) om 
ändrade riktlinjer för 

Kvarnbadet 2020

7

FN 2019.044
   

3
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Fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68
Remissvar, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 (FN 
2019.044)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden antar yttrandet och överlämnar det 
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit till Fritidsförvaltningen från Miljöpartiet där det föreslås att 
Fritidsförvaltningen ges uppdrag att ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför sommaren 2020 så 
att större hänsyn tas till motionssimmare, personer med funktionsnedsättning, äldre och barn 
som på egen hand övar sig att simma. I motionen står det:
”Sommaren 2019 hade Kvarnbadet begränsade tider för motionssim så att det enbart skulle 
simmas på morgonen och sent på kvällen eller i mån av plats. I praktiken blev Kvarnbadet’s 
50-meters bassäng då ett bad enbart för starka simmare utan funktionshinder eller med 
intresse för simträning. Till bassängen fanns heller inte någon trappa anpassad för 
funktionshindrade.” (Motion från Miljöpartiet)

Yrkanden
 
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
fritidsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
 
Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Remiss, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 (2/2)
2. Tjänsteskrivelse 2019-10-22
3. Omvärldsbevakning utomhusbad

14
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Tjänsteskrivelse

Remissvar, Motion (MP) om ändrade 
riktlinjer för Kvarnbadet 2020

Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet
En motion har inkommit till Fritidsförvaltningen från Miljöpartiet där det föreslås att 
Fritidsförvaltningen ges uppdrag att ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför 
sommaren 2020 så att större hänsyn tas till motionssimmare, personer med 
funktionsnedsättning, äldre och barn som på egen hand övar sig att simma. I 
motionen står det:

”Sommaren 2019 hade Kvarnbadet begränsade tider för motionssim så att det enbart 
skulle simmas på morgonen och sent på kvällen eller i mån av plats. I praktiken blev 
Kvarnbadet’s 50-meters bassäng då ett bad enbart för starka simmare utan 
funktionshinder eller med intresse för simträning. Till bassängen fanns heller inte 
någon trappa anpassad för funktionshindrade.” (Motion från Miljöpartiet)

Bakgrund
Fritidsförvaltningen vill att Kvarnbadet ska vara en plats för alla kommunens 
invånare, oavsett ålder eller funktionsvariationer. De senaste åren har det skett 
tillgänglighetsanpassningar på Kvarnbadet. Bland annat har det tillkommit en 
personlyft som kan användas som hjälpt för personer med rörelsenedsättning att 
förflytta sig upp och ned i vattnet. Det finns dock fler saker att göra för att 
tillgänglighetsanpassa Kvarnbadet. Fritidsförvaltningen tar med sig åsikten om 
anpassad och trappa och kommer att ha det dokumenterat inför framtida 
renoveringar och tillgänglighetsanpassningar för personer med olika 
funktionsnedsättningar på Kvarnbadet. 

Bedömningen hos ansvariga och personal på Kvarnbadet är att eventuell problematik 
för motionssimmare framför allt uppkommer när vädret är soligt och varmt och 
många väljer att nyttja Kvarnbadet. Vid dagar av mulet väder finns det gott om plats 
att nyttja bassängen för motionssim. Soliga dagar drar generellt mer folk och en effekt 
blir att det är fler människor som behöver samsas om utrymmet. Banorna för 
motionssim tar drygt hälften av bassängens utrymme, vilket skulle innebära en till 
folkmängd sett liten yta för resterande besökare vid soligt väder. 

5



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-22

DNR FN 2019.044 
SID 2/3

Efter en regional omvärldsbevakning kan vi konstatera att Kvarnbadet har generösa, 
eller åtminstone likvärdiga, tider för motionssimmare (Se bilaga ”Omvärldsbevakning 
utomhusbad”). 

Barnperspektivet och FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning
 Barnperspektiv som ett ord beskriver då vuxna agerar, beslutar eller 

intresserar sig för barn och barns villkor. Barnperspektivet innebär att vuxna 
så långt som det är möjligt sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna 
tillvarata barnets intresse och verka för barnets bästa i förhållande till 
rådande villkor.

Barnets bästa ska, enligt barnkonventionen artikel 3, komma i första rummet i alla 
frågor som rör barn. Kvarnbadet är en arena som i högsta grad är till för barnen. 
Simskola bedrivs under större delen av sommaren och har en reserverad 
undervisnings-bana för simträning. Vallentuna kommun erbjuder även 
simskoleundervisning för barn som är i behov av särskilt stöd. Fritidsförvaltningens 
bedömning är att utökade tider för motionsbanor skulle minska barn och 
barnfamiljers möjligheter till att nyttja bassängerna, då den större folkmängden, som 
till stor del består av barn och barnfamiljer, skulle hänvisas till en förhållandevis liten 
yta. Motionssimmare ska alltid vara välkomna på Kvarnbadet och banan för 
motionssim sitter uppe under hela perioden som Kvarnbadet är öppet. 
Motionssimmare kan använda banorna under denna tid men bör visa hänsyn för 
lekande barn under perioden då badet är öppet för allmänheten. 

Enligt barnkonventionen, artikel 2, ska inget barn utsättas för diskriminering. 
Särbehandling av en marginaliserad grupp som har till syfte att jämna ut orättvisa 
förutsättningar kan motverka diskriminering. Utifrån barnkonventionen, med stöd av 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skulle det 
kunna vara motiverat att erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar 
en reserverad bana och tid för simträning, motion och lek. Fritidsförvaltningen har 
dock idag inte underlag eller information som motiverar till att detta behov finns på 
Kvarnbadet för personer med funktionsnedsättningar eller att denna åtgärd skulle 
verka för att motverka diskriminering av denna målgrupp. 

Handlingar

6



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-22

DNR FN 2019.044 
SID 3/3

 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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VALLENTUNA KOMMUN REMISS 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-09-13 
 DNR KS 2019.271 
EMELIE HALLIN  SID 1/1 
STABSCHEF   
08-58785203    
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE   FRITIDSNÄMNDEN 

KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET 
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  
KOMMUN@VALLENTUNA.SE  
  
WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Remiss 
Motion (MP) om ändrade riktlinjer för 
Kvarnbadet 2020  

Svar på remissen önskas senast: 2020-01-15 

 

Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 

 

Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 

 

 

Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 

 

 

 

Emelie Hallin 

 
Bilagor: 

Motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet 2020 
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201 9-09-09

Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 för mer hänsyn
till motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som övar
sig att simma

Sommaren 2019 hade Kvarnbadet begränsade tider för motionssim så att det enbart skulle
simmas på morgonen och sent på kvällen eller i mån av plats. I praktiken blev Kvarnbadets
S0-meters bassäng då ett bad enbart for starka simmare utan funktionshinder eller med
intresse fór simträning. Till bassängen fanns heller inte någon trappa anpassad för
funktionshindrade. Det här är särskilt tråkigt med tanke på att simning är populärt bland
många människor som är funktionshindrade, t.ex. bland många äldre, då vatten ger andra
möjligheter till rörelseträning. Det är också tråkigt att en 5O-metersbassäng som ofta är
populär bland motionssimmare knappt kunnat användas för simning. Föräldrar som önskar
följa med sina barn till badet blir ofta hänvisade till att passivt sitta om mdjligheten att simma
tas bort, något som knappast främjar folkhälsan. Barn som behöver en lugn bana för att öva
sin simteknik fick den gångna sommaren bege sig till andra badplatser för att öva då
Kvarnbadet inte hade några lugnare banor särskilt avsett för motionärer. För att förbättra
upplevelsen på Kvarnbadet 2020 förordar därför Miljöpartiet i Vallentuna att riktlinjerna för
Kvarnbadet ses över så att även motionssimmares och andra simmande gästers
besöksupplevelsen bl ir tillfredsställande.

Därför föreslår Miljöpartiet i Vallentuna att:

- Fritidsförvaltningen ges uppdrag att ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför sommaren 2020
så att större hänsyn tas till motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som på egen
hand övar sig att simma.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

l/øru I,AJ\ò

Nicklas Steorn Timo Grönlund
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Hägerstens bassängbad
Du som vill motionssimma i lugn och ro hänvisas till Västertorps sim- och idrottshall, telefon 08-508 
49 330.

Kampementsbadet
Tisdag o torsdagar 08:00-20:00 (Endast motionssim 18:00-20:00)

* Vid många lekande barn tar vi bort banorna för motionssim.

Vanadisbadet
* Vid många lekande barn tar vi bort banorna för motionssim

* På tisdagar och torsdagar mellan 06.30-09.00 har vi endast motionssim i bassängen

Midgårdsbadet
Vuxensim onsdag och fredag kl. 18.30-21.30. Från 16 år

Tibblebadet
Motionssim 50-m bassäng 

 11:30 - 12:30 19:00 - 21:30 
 06:30 - 08:00 11:30 - 12:30 19:00 - 20:30 
 11:30 - 12:30 
 06:30 - 08:00 11:30 - 12:30 19:00 - 20:30 
 11:30 - 12:30 
 08:00 - 12:00 
 08:00 - 12:00 

Breviksbadet
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Vi har 3 banor avspärrade för motionssim 09:00-11:00 och 17:00-19:00. Övrig tid är 1 bana tillgänglig 
för motionssim, men man får ta hänsyn till att barn leker i bassängen. Större grupper är välkomna 
från kl 10 och framåt.

Gångsätrahallen
Veckodag Kassans öppettider / Typ av aktivitet
Måndag 17.00 - 19.00 Motion / Lek*

19.00 - 21.00 Motionssim
Tisdag 06.30 - 07.30 Motionssim
Onsdag 17.00 - 19.00 Lek

19.00 - 21.00 Motionssim
Torsdag 06.30 - 07.30 Motionssim

15.30 - 16.30 Medicinsk bad**
20.45 - 21.15 Motionssim

Fredag 07.30 - 10.00 Pensionärssim
10.00 - 11.00 Motion / Lek*
11.00 - 14.30 Lek
17.00 - 19.00 Lek
19.00 - 20.00 Motionssim

Lördag 11.00 - 15.00 Lek
15.00 - 16.30 Motionssim

Söndag 11.00 - 15.00 Lek
15.00 - 16.30 Motionssim

Övriga tider är för skolsim, simklubben och simskolor.

* Två banor för lek och två för motionssimning

** Läkarintyg krävs

Lilla bassängen är stängd under motionssimningen

Kvarnbadet 
Motionssim

Följande tider är linbanorna enbart avsedda för motionssim.
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl:06.30-09.00 för er med säsongskort.
Måndag-torsdag kl:20.00-21.00. till och med 11/8.
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Lördag och söndag kl.10.00-11.00 och 18.00-19.00.
Övriga tider är det fritt bad i hela bassängen, motionssim i mån av plats.
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Kommunala funktionshinderrådet 2019-10-24  
   

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 
 
 

 

§21 
Remissvar – Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 
 
Beslut 
Kommunala funktionshinderrådet överlämnar följande remissvar om motionen: 

Kommunala funktionshinderrådet avser att även fortsättningsvis i våra regelbundna samrådsmöten 
med fritidsförvaltningen föra en god och konstruktiv dialog för att tillgodose funktionshindrades 
behov och önskemål på Kvarnbadet och kommunens övriga anläggningar. 

Ärendebeskrivning 
Funktionshinderrådet har fått en motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet. 

Handling 

• Remiss - Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 

Expedieras till:  

Kommunstyrelsen 

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Kommunala Pensionärsrådet 25 november 2019  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 57 Remissvar, Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 

Beslut 
Pensionärsrådet antar föreslaget remissvar. 

Ärendet i korthet 
Pensionärsrådet har fått en remiss om en motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet. 
Pensionärsorganiationerna hade tagit fram ett förslag till remissvar. 
 
Handlingar 

Remiss, Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 
Remissvar, Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020  



Svar på motion från Miljöpartiet de Gröna i Vallentuna 
 
Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 för mer hänsyn till motionssimmare, 
funktionssimmare, äldre och barn 
som övar sig att simma.  
 
Vi tre pensionärsföreningar (PRO, RPG och SPF Seniorerna) föreslår att fritidsförvaltningen gör en 
översyn av tidigare beslut och riktlinjer för  Kvarnbadet inför sommaren 2020 för att få bättre 
underlag för ev. ändring av riktlinjerna för badet. 
 
Vallentuna 2019‐11‐19 
 
Lilian Lundström  Margareta Bergström  Bo Schylander    
Ordförande     Ordförande    Ordförande 
SPF Seniorerna  PRO    RPG 
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