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Återrapportering av särskilt uppdrag i budget, punkt 23 -

Utredning av behov att Solskiftets bad hålls öppet för

funktionsnedsatta Över' sommaren

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta

Godkänna återrapporteráng av uppdrag nummer 23 i budget för 2019, att utreda behov av att

Solskiftets bad hålls Öppet för funktionsnedsatt över sommaren med slutsatsen att det inte

föreligger något behov.

Sammanfattning

I en utredning genomförd av Kultur- och fritidsförvaltningen, har inte något större behov av
att hålla Solskiftets bad Öppet under sommaren kunnat fastställas. Däremot har det uttryckts
en önskan om sänkt taxa för målgruppen.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2019-05-21.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att godkänna återrapportering av uppdrag nummer 23 i budget för 2019, att

utreda behov av att Solskiftets bad hålls Öppet för funktionsnedsatt över sommaren med
slutsatsen att det inte föreligger något behov.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrand (KD)
yrkande och finner att så är fallet. V
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Österåker
Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur-och fritidsnämnden
Datum 20 I 9-05-2 I

Dnr KFN 15 2019/ooae(t)/

Återrapportering av särskilt uppdrag i budget, punkt 23 - Utredning av
behov att Solskiftets bad hålls öppet för funktionsnedsatta över
sommaren

Sammanfattning
I en utredning genomförd av Kultur- och fritidsförvaltningen, har inte något större behov av att

hålla Solskiftets bad öppet under sommaren kunnat fastställas. Däremot har det uttryckts en önskan
om sänkt taxa för målgruppen.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Godkänna återrapportering av uppdraget att utreda behov av att Solskiftets bad hålls Öppet för

funktionsnedsatta Över sommaren med slutsatsen att det inte föreligger något behov.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden hari Budget 2019 och plan 2020-2021, KF '§ 8:4, punkt 23, fått i särskilt

uppdrag att utreda möjligheten att hålla Solskiftets bad Över sommaren för individer med
funktionsnedsättning. ”23. Kultur 00/1fd/idmämmlenjärz' uppdrag at! alm/a om bebou/anfø'r all bål/a

Sø/søêzjle/J ban' bppet/âUizmé/iømrzedmlm över .famn/mm.
”

Förvaltningens slutsatser

Något större behov av att Solskiftets bad hålls öppet under sommaren har inte kunnat fastläggas.

Under sommaren 2019 måste badet dessutom stängas för renovering. Det finns många synpunkter
på att avgifterna är för höga, och hänsyn kan tas till det inför prioriteringar i budgetprocessen för

2020.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

KS 201 8/0292-08, Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-11-19

Bilagor

Utredning - behov av att Solskiftets bad håller öppet för funktionsnedsatta över sommaren, 2019-
05-21

Eva Wiström

Förvaltningschef Sakkunnig Idrott- och fritid.

Österåkers kommun
|
184 86 Åkersberga |Te| 08-540 810 00

|
Fax 08-540 8|0 20

|
kommun@ostemker.se

|
www.osteraker.se

Sida 1 av I



Österåker

Österåker 2019-05-21

Utredning - behov av att Solskiftets bad håller öppet för

funkticnsnedsatta över sommaren

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har i Budget 2019 och plan 2020-2021, KF § 8:4, punkt
23, fått i särskilt uppdrag att utreda möjligheten att hålla Solskiftets bad Över

sommaren för individer med funktionsnedsättning.

23. Kultur ocbfh'lz'z/y/Iiimndelzfårz' zçbpdmg [1/1 utreda om behov/inmjör all bål/a

Solskwely [md áppe/_fä'jitmêtio/Imedmtta över J'ommmwz.

Målgrupp
Målgruppen i uppdraget är i vidare dialog med Kultur- och fritidsnämndens

ordförande definierat till individer som omfattas av LSS-insatser. För denna grupp är

bad och simning en Viktig del i taktil upplevelse samt motorisk träning och
välbefinnande. I dagsläget omfattas simningen av '13 individer med postadress i

Österåker.

Utredningens omfattning
Inför utredningen har Kultur- och fritidsförvaltningen intervjuat entreprenören

BcFair vars personal har mångårig erfarenhet, Solskiftets gruppboende samt enskilda

samtal med några anhöriga till enskilt boende med LSS-insatser.

Utredningens omfattning är begränsad då det inte går att få tillgång till uppgifter om
målgruppen för intervju eller enkäter.

Solskiftets bad öppethållande

Solskiftets bad är normalt Öppet från cirka vecka 33 till och med vecka 25. Det är Lite

beroende på hur grupper och individer anmäler sitt intresse.

Sommaren 2019 kommer Solskiftets bad även behöva ha stängt då fogarna i

bassängen ska renoveras. Det innebär att bassängen måste tömmas på vatten.

Intresse och behov
Inom ramen för utredningens begränsning så har inte något större behov av öppet

under sommaren framkommit. Önskemål har omfattat en individ.



Österåker

Däremot har starka synpunkter kommit kring kostnadsnivåerna, för aktiviteter i 18

veckor kostar en gång i veckan '1080 sek, två gånger i veckan 2052 sek och vid tre

besök i veckan 2970. Detta är taxor som beslutas av Kommunfullmäktige i samband
med att budget beslutat.

Utredningens slutsats

Anledningen till att Solskiftcts bad häller stängt Över sommaren är i grunden en fråga

om brist på efterfrågan. Det är utredningens uppfattning att i stället är kostnaderna

för bad som är den prioriterade frågan. Behovet av öppethållande kan naturligtvis

ändras över tid.

Då taxorna bestäms av Kommunfullmäktige som baseras på förslag från Kultur- och

fritid finns det en möjlighet att justera dessa nivåer inför nästa budgetprocess.

Entreprenörens ersättning behöver då justeras med motsvarande belopp.

För Kultur- och fritidsförvaltningen

Sakkunnig idrott- och fritid

Katti Bauer
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16. Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB
fastställs med 0,35 0/0 respektive 0,25 0/0 av borgensåtagzmdet för år

2019.

17. Friskvårdsbidrag för 2019 höjs från 1 900 till 2 000 kr/ är och person dvs.

en höjning med 100 kr jämfört med år 2018.

18. Respektive nämnd/styrelse fåri uppdrag att upprätta internbudget

enligt Kommunfullmäktiges ramar.

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med
resultatstyrning med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål

och indikatorer samt modellen för ”Mål och resultatstyrning”.

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade

bidrag vid månadsuppfölining per mars och september enligt

Ekonomienhetens mall.

Särskilda uppdrag
21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta

Ryttares fastighet med hänsyn till Kommunfullmäktiges tidigare

beslut (KF § 134, 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens kontor
och Samhällsbyggnadsförvaltning.

22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för

att organisera kulturskola och dess finansiering i samråd med Budget-
och kvalitetsenheten.

®Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om behov finns för

att hålla Solskiftets bad öppet för funktionsnedsatta över sommaren.

24. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda genomförande av

kulturvecka under sommartid och dess finansiering.

25. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda halverad avgift

avseende ridning för funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för

nämnden.
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