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Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet (FN 2021.047)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att
– föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 12 miljoner 
kronor avseende renovering av Kvarnbadet.
– föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut.

Ärendebeskrivning
Enligt informationsärendet ”Renovering av Kvarnbadet”, som fritidsnämnden noterade på sitt 
sammanträde 2021-03-25 (§ 20), om utredningen som har gjorts angående Kvarnbadets 
renoveringsbehov har det framkommit att entreprenaden och åtgärderna för reningsverk och 
rördragningar kostnadsberäknas till 13 miljoner kronor. I fritidsnämndens investeringsplan för 
Kvarnbadet finns det 6 miljoner kronor 2021 och 6 miljoner kronor 2022. Fritidsnämnden 
hemställer därför om 12 miljoner kronor från investeringsplan Kvarnbadet.

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 2021-11-10,Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet
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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsmedel för 
Kvarnbadet

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att
– föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 12 miljoner 
kronor avseende renovering av Kvarnbadet. 
– föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta 
genomförandebeslut.

Sammanfattning av ärendet 
Enligt informationsärendet ”Renovering av Kvarnbadet”, som fritidsnämnden 
noterade på sitt sammanträde 2021-03-25 (§ 20), om utredningen som har gjorts 
angående Kvarnbadets renoveringsbehov har det framkommit att entreprenaden och 
åtgärderna för reningsverk och rördragningar kostnadsberäknas till 13 miljoner 
kronor. I fritidsnämndens investeringsplan för Kvarnbadet finns det 6 miljoner 
kronor 2021 och 6 miljoner kronor 2022. Fritidsnämnden hemställer därför om 12 
miljoner kronor från investeringsplan Kvarnbadet.

Bakgrund
Kvarnbadet byggdes 1970 och flera delar är fortfarande original. Badet har en viktig 
funktion för folkhälsan i Vallentunas kommun då man får tillgång till ett uppvärmt 
bassängbad som 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 till reservdelar för bland annat reningsverket. 

Ekonomiska konsekvenser
En investering på 12 miljoner kronor skulle medföra en ökad driftskostnad 
(kapitaltjänstkostnad) på 664 984 kr per år förutsatt att avskrivningstiden ligger på i 
snitt 20 år med oförändrad kalkylränta.

En så stor och komplex investering är svår att beräkna exakt slutsumma för. Om 
investeringen skulle bli dyrare än planerade 12 miljoner kronor, vilket indikationer 
från tidigare utredning pekar på, kommer även driftskostnaden att öka. En ökning av 
investeringsbeloppet med 2 miljoner kronor till totalt 14 miljoner kronor, skulle 
innebära en kapitalkostnad på 775 814 kr (med avskrivningstid 20 år och oförändrad 
kalkylränta).
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Konsekvenser för hållbar utveckling
Med målet att säkerhetsställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 
kommunens invånare i alla åldrar gör förvaltningen bedömningen att ett nödvändigt 
utbyte av reningsverk säkrar drift och vattenkvalitet vilket möjliggör för kommunen 
att kunna erbjuda variation av aktiviteter. Kvarnbadet ger skolor möjlighet till 
varierad rörelse i skolundervisningen. Badet erbjuder också simskola och friskvård för 
kommunens invånare.

Genom att förbättra vattenkvaliteten och säkerställa driften av reningsverket 
säkerställs att simskolor och friskvård bibehålls för kommunens invånare. 

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

Petri Peltonen Ola Nilsson
Förvaltningschef Enhetschef

Expedieras till:
Akten
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