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§ 20
Renovering av Kvarnbadet (FN 2021.002)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
I utredningen som har gjorts angående Kvarnbadet renoveringsbehov har det framkommit att 
entreprenaden och åtgärderna kräver mer pengar en det som är avsatt i kommunplanen 2021. I 
kommunplanen ligger det 3 miljoner kronor 2021 och 3 miljoner kronor 2022, tillsammans 6 
miljoner kronor. För att säkerställa driften för Kvarnbadet behövs enligt utredning 13 miljoner 
för att åtgärda reningsverk och rördragning och ytterligare 12 miljoner för att klä in 
bassängerna i rostfritt stål.
Rostfritt stål skulle minska kostnaderna för det årliga underhållet då man slipper skrapning 
och målning. Det kommer att vara billigare att måla varje år men sämre för miljön.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-18, Renovering av Kvarnbadet
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Tjänsteskrivelse

Renovering av Kvarnbadet 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
I utredningen som har gjorts angående Kvarnbadet renoveringsbehov har det 
framkommit att entreprenaden och åtgärderna kräver mer pengar en det som är 
avsatt i kommunplanen 2021. I kommunplanen ligger det 3 miljoner kronor 2021 och 
3 miljoner kronor 2022, tillsammans 6 miljoner kronor. För att säkerställa driften för 
Kvarnbadet behövs enligt utredning 13 miljoner för att åtgärda reningsverk och 
rördragning och ytterligare 12 miljoner för att klä in bassängerna i rostfritt stål.
Rostfritt stål skulle minska kostnaderna för det årliga underhållet då man slipper 
skrapning och målning. Det kommer att vara billigare att måla varje år men sämre för 
miljön.    

Bakgrund
Kvarnbadet byggdes 1970 och flera delar är fortfarande original. Badet har en viktig 
funktion för folkhälsan i Vallentunas kommun då man har fått tillgång till ett 
uppvärmt bassängbad med låg kostnad och används flitigt av motionssimmare, skolor 
och fritidsbadare. Kvarnbadet har ungefär 60-80 tusen besökare per sommar.
Fastighetsavdelningen kan inte längre garantera att driften fungerar då anläggningen 
är så pass sliten och det saknas tillgång på reservdelar till bland annat reningsverket.

Tidsaspekt  
Vi hoppas att verksamheten ska kunna fortgå under 2021 utan större driftstörning. 
För att kunna starta renoveringsprojektet till hösten behöver upphandlingen gå ut 
den 1 april då det är gynnsamt att ge entreprenörerna längre tid att räkna för att 
slippa höga riskkalkyler på anbuden. I detta fall skulle vi kunna skriva avtal den 1:juni 
vilket skulle ge entreprenören sommaren på sig att förbereda projektet.     

Ekonomiska konsekvenser
En investering på 13 miljonerkronor skulle medföra en ökad driftskostnad 
(kapitaltjänstkostnad) på 663 250 kr per år förutsatt att avskrivningstiden ligger i 
snitt på 30 år och att det är oförändrad kalkylränta.
En investering på 25 miljoner kronor skulle medföra en ökad driftkostnad 
( kapitaltjänstkostnad) på 1 163 482 kronor per år förutsatt att avskrivningstiden i 
snitt ligger på 35 år och med oförändrad kalkylränta. 
( det är längre avskrivnings tid på stålbaljor) 
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Konsekvenser för hållbar utveckling
Ur ett miljöperspektiv bedömer vi att stålbaljor är det bättre alternativet då utsläpp 
och förbrukning av färg minskar. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bättre att måla 
Kvarnbadet årligen.

Konsekvenser för barn
Eftersom kommunen inte i dagsläget kan garantera driften på kommunens 
utomhusbad finns risken att Vallentunas barn och ungdomar saknar tillgång till ett 
bassängbad. Om ett driftstopp skulle ske kommer det också påverka kommunens 
utbud av simskola till innevånarna

Bilagor

Tjänsteskrivelse 2021-01-18 Renoveringsbehov Kvarnbadet

Ola NilssonPetri Peltonen
Förvaltningschef Enhetschef idrott- och friluft
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