
Revidering av avgifter för 
Kvarnbadet

8

FN 2021.052



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-12-02

Referensnummer för signaturer:

§ 75
Revidering av avgifter för Kvarnbadet (FN 2021.052)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa nya avgifter för Kvarnbadet från 1 maj 2022 enligt förvaltningens förslag. 
Avgifterna gäller tills vidare. De nya avgifterna ersätter nuvarande taxor för Kvarnbadet.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har under de senaste åren haft ökade kostnader för lokaler och 
anläggningar i form av höjd hyra och nya investeringskostnader. Med anledning av det 
föreslår förvaltningen en revidering av avgifterna i syfte att öka intäkterna samt harmonisera 
dom med andra kommuner. Underlag till förslaget ligger som bilaga till tjänsteskrivelsen och 
heter ”Underlag för revidering av taxa Kvarnbadet”. Det slutliga dokument som kommer att 
publiceras i Vallentuna kommuns författningssamling ifall ärendet antas ligger som bilaga till 
tjänsteskrivelsen och heter ”Avgifter Kvarnbadet”.

En revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar genomfördes 
under våren 2021 (2021-06-08 §51 FN 2021.022). Kvarnbadets avgifter var inte med i 
revideringen. Förvaltningen har nu genomfört en kartläggning av liknande utomhusbad och 
avgifter i närliggande kommuner.

Förvaltningen föreslår nya avgifter enligt bifogat underlag. Vid översyn av avgifterna föreslås 
en harmonisering av avgifterna i jämförelse med andra kommuner.

En genomgång av säsongskortsavgifterna har också genomförts. Med nuvarande prissättning 
(2021) skiljer det sig avsevärt hur många gånger en vuxen måste bada i jämförelse med 
barn/student/pensionär för att tjäna in sitt säsongskort. En justering av säsongskortspriserna 
gör att avgifterna följer samma linje gällande hur många gånger du behöver bada för att tjäna 
på att köpa ett säsongskort.

Efter en justering av avgifterna ligger Vallentuna kommun fortfarande under genomsnittet i 
de närliggande kommunerna. Både gällande entréavgift och säsongskortsavgift.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-15, Revidering av avgifter Kvarnbadet



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-12-02

Referensnummer för signaturer:

 Underlag för revidering av taxa Kvarnbadet
 Avgifter kvarnbadet



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-15

DNR FN 2021.052 
ERIK LUNDQVIST SID 1/2
FÖRENINGS- OCH LOKALSAMORDNARE 
  
ERIK.LUNDQVIST@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering av avgifter för Kvarnbadet 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa nya avgifter för Kvarnbadet från 1 maj 2022 enligt förvaltningens förslag. 
Avgifterna gäller tills vidare. De nya avgifterna ersätter nuvarande taxor för 
Kvarnbadet. 

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har under de senaste åren haft ökade kostnader för lokaler och 
anläggningar i form av höjd hyra och nya investeringskostnader. Med anledning av 
det föreslår förvaltningen en revidering av avgifterna i syfte att öka intäkterna samt 
harmonisera dom med andra kommuner. Underlag till förslaget ligger som bilaga till 
tjänsteskrivelsen och heter ”Underlag för revidering av taxa Kvarnbadet”. Det slutliga 
dokument som kommer att publiceras i Vallentuna kommuns författningssamling 
ifall ärendet antas ligger som bilaga till tjänsteskrivelsen och heter ”Avgifter  
Kvarnbadet”. 

En revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar 
genomfördes under våren 2021 (2021-06-08 §51 FN 2021.022). Kvarnbadets avgifter 
var inte med i revideringen. Förvaltningen har nu  genomfört en kartläggning av 
liknande utomhusbad och avgifter i närliggande kommuner. 

Förvaltningen föreslår nya avgifter enligt bifogat underlag. Vid översyn av avgifterna 
föreslås en harmonisering av avgifterna i jämförelse med andra kommuner. 

En genomgång av säsongskortsavgifterna har också genomförts. Med nuvarande 
prissättning (2021) skiljer det sig avsevärt hur många gånger en vuxen måste bada i 
jämförelse med barn/student/pensionär för att tjäna in sitt säsongskort. En justering 
av säsongskortspriserna gör att avgifterna följer samma linje gällande hur många 
gånger du behöver bada för att tjäna på att köpa ett säsongskort. 

Efter en justering av avgifterna ligger Vallentuna kommun fortfarande under 
genomsnittet i de närliggande kommunerna. Både gällande entréavgift och 
säsongskortsavgift. 

Ekonomiska konsekvenser
Kvarnbadet har ett stort upprustningsbehov när det gäller framförallt reningsverket 
som är planerat att bytas ut under kommande år. Detta kommer medföra stora 
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driftskostnader för fritidsnämnden under många år framöver. Genom en 
harmonisering av Kvarnbadets avgifter skulle intäkterna potentiellt bli knappt 100 tkr 
högre per år, förutsatt samma nivå på försäljning av entréavgifter och säsongskort 
som under sommaren 2021. Den potentiella intäktsökningen motsvarar endast en 
liten del av de förväntade höjda driftskostnaderna. 

Konsekvenser för barn
Entréavgiften för pensionär och student får en höjning medans en sänkning föreslås 
för säsongskortet ungdom 3-17 år i syfte att harmonisera avgifterna. Den höjning som 
föreslås av säsongskort för familj och lilla familjen bedöms så pass liten att den inte 
får kännbara konsekvenser för barn. 

Ola Nilsson Erik Lundqvist 
Enhetschef idrott- och friluftsenheten Förenings- och lokalsamordnare 

Expedieras till:
Akten
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Förslag till prissättning Kvarnbadet 2022 
 

Entrépris  Prislista 2021 Prislista 2022 Prisjustering 

Vuxen 60 60 0 

Pensionär / student   20 30 10 

Ungdom 3-17 år 20 20 0 

Barn 0-2 år 0 0 0 
 

Förslag till höjning av entrépris för pensionär/student med 10 kr. Kvarnbadets prislista 
skulle med denna justering fortfarande ligga under genomsnittet i närliggande 
kommuner.  
 

 

Säsongskort  Prislista 
2021 

Prislista 2022 Prisjustering *Antal bad per 
säsongskort 

Säsongskort vuxen  400 600 200 10 

Säsongskort 
pensionär/student 

300 300 0 10 

Säsongskort barn 3-17 år 300 200 -100  10 

Säsongskort familj 900 1080 180 6 

Säsongskort familj liten  600 660 60 6 

*Antalet gånger du behöver besöka badet för att tjäna på ett säsongskort.  
Vid beräkning har vi räknat på att en familj består av 2 vuxna och 2 barn, och familj 
liten 1 vuxen och 2 barn.  
 
Förslag till höjning av säsongskort vuxen och familjekort och en sänkning på 
individuella säsongskort för barn. Med nuvarande prissättning (2021) behöver en 
vuxen med säsongskort bada endast 6 gånger för att tjäna på att ha ett säsongskort, 
medans ett barn måste bada hela 15 gånger för att tjäna på att köpa ett säsongskort. 
En justering av säsongskortspriserna gör att avgifterna följer samma linje gällande 
hur många gånger du behöver bada för att tjäna på att köpa ett säsongskort. 
 
Kvarnbadets prislista för säsongskort skulle med denna justering fortfarande ligga 
under genomsnittet i närliggande kommuner. Familjekort erbjuds inte i andra 
kommuner men är ett populärt inslag som föreslås finnas kvar på Kvarnbadet.  
 
Övriga avgifter på Kvarnbadet föreslås oförändrade.  
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Entrépriser bassängbad utomhus i  
Stockholmsområdet 2021   
 

Taxa angivet i svenska kronor om inte annat anges.  

Bad Kommun Vuxen Pensionär
/student 

Barn Familj 

Kvarnbadet  Vallentuna 60 20 20 - 

Norskogsbadet Täby 80 80 35 - 

Midgårdsbadet Sigtuna  75 35 35 - 

Eriksdalsbadet Stockholm 80 60 20 - 

Järvabadet Stockholm 80 60 20 - 

Kampementsbadet Stockholm 80 60 20 - 

Nälstabadet Stockholm 80 60 20 - 

Vanadisbadet Stockholm 80 60 20 - 

Huvudstabadet Solna 85 55 40 175 

Breviksbadet Lidingö  85 75 40 - 

*Genomsnitt entré  80 60 27 - 

*Avser genomsnittspris för entré till de 8 bad (exkl. kvarnbadet) ovan, år 2021.  
 

Säsongskortspriser bassängbad 
utomhus i Stockholmsområdet 2021 
 
Säsongskort vuxen  
Taxa angivet i svenska kronor om inte annat anges.  

Bad Kommun Vuxen *Antal bad per 
säsongskort 

Kvarnbadet  Vallentuna 400 6,7 

Norskogsbadet Täby 890 11,1 

Midgårdsbadet Sigtuna  700 9,3 

Eriksdalsbadet Stockholm 800 10 

Järvabadet Stockholm 800 10 

Kampementsbadet Stockholm 800 10 

Nälstabadet Stockholm 800 10 

Vanadisbadet Stockholm 800 10 

Huvudstabadet Solna 750 8,8 

Breviksbadet Lidingö  630 7,4 

*Antalet gånger du behöver besöka badet för att tjäna på ett säsongskort  
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Säsongskort pensionär/student   

Taxa angivet i svenska kronor om inte annat anges.  

Bad Kommun Pensionär/student *Antal bad per 
säsongskort 

Kvarnbadet  Vallentuna 300 15 

Norskogsbadet Täby - - 

Midgårdsbadet Sigtuna  400 11,4 

Eriksdalsbadet Stockholm 500 8,3 

Järvabadet Stockholm 500 8,3 

Kampementsbadet Stockholm 500 8,3 

Nälstabadet Stockholm 500 8,3 

Vanadisbadet Stockholm 500 8,3 

Huvudstabadet Solna - - 

Breviksbadet Lidingö  540 7,2 

*Antalet gånger du behöver besöka badet för att tjäna på ett säsongskort  

 
Säsongskort barn/ungdom   

Taxa angivet i svenska kronor om inte annat anges.  

Bad Kommun Barn/ungdom *Antal bad per 
säsongskort 

Kvarnbadet  Vallentuna 300 15 

Norskogsbadet Täby 430 12,3 

Midgårdsbadet Sigtuna  400 11,4 

Eriksdalsbadet Stockholm 160 8 

Järvabadet Stockholm 160 8 

Kampementsbadet Stockholm 160 8 

Nälstabadet Stockholm 160 8 

Vanadisbadet Stockholm 160 8 

Huvudstabadet Solna - - 

Breviksbadet Lidingö  225 6,4 

*Antalet gånger du behöver besöka badet för att tjäna på ett säsongskort  
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Säsongskort familj   

Taxa angivet i svenska kronor om inte annat anges.  

Bad Kommun Familj  *Antal bad per 
säsongskort 

Familj 
liten 

*Antal bad per 
säsongskort 

Kvarnbadet  Vallentuna 900 5,6 600 6 

Norskogsbadet Täby - - - - 

Midgårdsbadet Sigtuna  2050 9,3 - - 

Eriksdalsbadet Stockholm - - - - 

Järvabadet Stockholm - - - - 

Kampementsbadet Stockholm - - - - 

Nälstabadet Stockholm - - - - 

Vanadisbadet Stockholm - - - - 

Huvudstabadet Solna - - - - 

Breviksbadet Lidingö  - -  - - 

*Antalet gånger du behöver besöka badet för att tjäna på ett säsongskort.  
Vid beräkning har vi räknat på att familj består av 2 vuxna och 2 barn, och familj 
liten 1 vuxen och 2 barn.  



VALLENTUNA KOMMUN
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Avgifter kanotuthyrning: 
Hyresobjekt       Timma      Dygn        Veckoslut      Vecka
Kanadensare*    75 kr        250 kr       550 kr           800 kr
Flytväst              Ingår         Ingår        Ingår             Ingår
Släpvagn              -              250 kr      250 kr            250 kr 

* För skolor och föreningar verksamma i Vallentuna kommun är det kostnadsfritt att
hyra kanadensare. Hyra av släp enligt taxa.

8

Avgifter Kvarnbadet 
Prissättning beslutad av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx. 
Idrotts- och friluftsenheten ansvarar för revidering.

Dagsbiljetter:
Vuxen 60 kr
Pensionär/student: 30 kr 
Ungdom 3-17 år: 20 kr 
Barn 0-2 år: 0 kr 

Säsongskort:
Säsongskort vuxen 600 kr
Säsongskort pensionär/student: 300 kr 
Säsongskort ungdom 3-17: 200 kr 

Familjekort:
Familjekort 1080 kr
Familjekortet gäller för maximalt två vuxna, gifta eller sammanboende, 
med hemmaboende barn (3-17 år)

Lilla familjekortet:
Lilla familjekortet 660 kr
Lilla familjekortet gäller för en vuxen med hemmaboende barn (3-17 år)
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