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 MISSIV 

Yttrande angående Sommarsäsong 2020 Tärnabadet, Kumla 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Bygdeföreningen Tärnan har inkommit med en ansökan om tillfälligt avsteg från gällande 

driftavtal för Tärnabadet. 

Avsteget gäller flexibilitet av öppet- och stängningstider. 

 

Förslag till beslut 
 

att bevilja Bygdeföreningen Tärnan avsteg från avtal säsongen 2020 gällande öppet- och 

stängningstider för anläggningen Tärnabadet. 

 

Daniel Watkinson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

Yttrande angående Sommarsäsong 2020 Tärnabadet, Kumla 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Bygdeföreningen Tärnan, driftansvariga för Tärnabadet har inkommit med en lista på 

beslut styrelsen känner att det behöver genomföra för att hantera corona-krisen och 

minska smittspridningen av coronaviruset, COVID-19. 

Åtgärder är borttagande av ”öppen” livsmedelshantering, begränsa antalet kunder i kiosk, 

uppmana besökare att byta om på de stora gräsytorna, stänga bastuutrymmen och 

använda duschar som finns utomhus. 

Det medför behov av nedkortade öppettider (10-16), förändrad säsongsperiod med start 

senare på året. 

Föreningen anser det är av vikt att försöka hålla öppet för våra barn och barnfamiljer som 

är de som mest nyttjar Tärnabadet. 

De söker för att kunna ha en flexibel plan för öppning respektive stängning av 

anläggningen detta år. 

Kultur- och fritidskontoret ställer sig positiv till att försöka hålla badet öppet så länge 

verksamheten följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. 

En del av Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer är framförallt en god handhygien men 

också att hålla avstånd mellan personer och undvika onödiga resor. 

Ordet ”hemester” börjar lyftas som ett ord inför sommaren och för att underlätta 

sjukvården uppmanas man stanna inom sin region, inget reseförbud finns ännu. 

Folkhälsomyndigheten säger också att rörelse och friluftsliv uppmanas för den långsiktiga 

folkhälsans skull. 

Ett fungerande utomhusbad skapar fler möjligheter till aktiviteter under sommaren, att 

kunna stanna inom sin region på semester och stimulerar till rörelse för barn och 

ungdomar. 

Att ge föreningen möjlighet att hantera COVID-19 med åtgärder bör prioriteras genom att 

ge föreningen avsteg från gällande avtal i flexibilitet av öppnande och stängande av 

Tärnabadet 2020. 

Om flexibel öppet- och stängningstider inte kan ges finns en stor risk att föreningen inte 

känner att de kan hålla Tärnabadet öppet med bakgrund av COVID-19.  
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Förslag till beslut 
 

att bevilja Bygdeföreningen Tärnan avsteg från avtal säsongen 2020 gällande öppet- och 

stängningstider för anläggningen Tärnabadet. 

 

Daniel Watkinson 
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

YTTRANDE ANGÅENDE SOMMARSÄSONG 2020 TÄRNABADET, KUMLA 
 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 

nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Ingen förändring att bo på landsbygden. 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Ett öppet friluftsbad medför fler jobb under perioden juni till augusti, oftast för 

unga personer. 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Ett öppet friluftsbad medför ökad tillgång till god service och flexibel öppettid 
under corona-krisen möjliggör åtgärder som minskar smittspridningen och 

ändå kan ha god service. 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

YTTRANDE ANGÅENDE SOMMARSÄSONG 2020 TÄRNABADET, KUMLA 
 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

NEJ 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 

hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar 

och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis 

främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, 

tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var 

särskilt uppmärksam på följande: 
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar 

drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på 

den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 



Från: Magnus Eriksson[magnus.eriksson@hushallningssallskapet.se]
Skickat: 05.05.2020 17:40:10
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Kopia: Daniel Watkinson[Daniel.Watkinson@sala.se]; Anders Westin[ Anders.Westin@sala.se];
Ämne: Tärnabadet, säsongen 2020 - KFN

Till kultur- och fritidsnämnden, Sala kommun

Sommarsäsongen 2020 Tärnabadet, Kumla

Eftersom corona-krisen fortgår och befolkningen uppmanas till ”hemester” sommaren 2020 har vi inom 
styrelsen för Bygdeföreningen Tärnan, som driver Tärnabadet åt Sala kommun,  beslutat följande (och i 
samråd med kommunen):

 Vi vill möjliggöra öppethållande under säsongen 2020, om än med vissa begränsningar
 Vi tar covid 19 på största allvar
 Därför har vi beslutat, i samförstånd med Kultur& Fritid, förändra tider och vidta andra åtgärder

 Vi kommer ha öppet kl 10-16 (mot normalt 10-18)
 Vi förändrar säsongsperioden och beräknar öppna veckan efter midsommar och hålla öppet till början 

av augusti
 Vi tar bort all ”öppen” livsmedelshantering såsom pizzabitar, korv och toast (ev kommer vi sälja 

förpackade sandwiches om efterfrågan blir stor)
 Vi kommer begränsa antalet kunder i kiosken till max tre i taget
 Vi uppmanar besökare att i största möjliga mån byta om på våra stora grönytor (precis som man gör 

vid en sjö)
 Vi kommer inte att hålla våra bastuutrymmen öppna (för att minimera onödigt spring samt folk på 

liten yta)
 Duschar finns utomhus
 Vi säkrar upp rengöring ytterligare av bordsytor och i omklädningsrum
 Vi förstärker med vuxen resurs utöver kioskansvarig personal

När detta skrivs finns inga restriktioner kring antal personer i bassäng, men följer givetvis rådande 
bestämmelser

Utifrån ovanstående vill vi att nämnden för 2020 beslutar att Bygdeföreningen Tärnan i samråd med 
tjänstepersoner inom Kultur & Fritid ges möjlighet att bedriva verksamheten utifrån de förutsättningar 
folkhälsomyndigheten tar framledes. Vi vill således kunna ha en flexibel plan för öppning respektive 
stängning av anläggningen detta år.

Vi anser det är av vikt att försöka kunna hålla öppet och ett så ”normalt tillstånd” som möjlig för våra barn 
och barnfamiljer, som är de som mest nyttjar Tärnabadet.
Äldre personer kommer förmodligen i mindre utsträckning besöka badet just denna sommar utifrån vad som 
är sagt från myndigheter.

Styrelsen för Bygdeföreningen Tärnan

gm

Magnus Eriksson

****
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Vänliga hälsningar

Magnus Eriksson
Sälj- och kundvårdsansvarig
Presskontakt/kommunikatör Brunnby Lantbrukardagar

Hushållningssällskapet/HS Konsult AB
Besöksadress: Brunnby Gård, 725 97 VÄSTERÅS
Fakturaadress: HS Konsult AB, Box 412, 751 06 UPPSALA
Digital faktura: hskonsult.leverantorsfaktura@hushallningssallskapet.se

021-17 77 30, 072-402 83 30
www.brunnbylantbrukardagar.se

Kundklubb Guldkorn
https://hushallningssallskapet.se/guldkorn/
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