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Österåker 2019-05-21 

Utredning – behov av att Solskiftets bad håller öppet för 

funktionsnedsatta 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 och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om behov finns för att hålla 

Solskiftets bad öppet för funktionsnedsatta över sommaren. 

 

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 
BeFair 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.  
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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 Solskiftets bad håller 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 

 


