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Dnr 2020/1050 - 3 
Förslag på ny prisbild för allmänheten i simhallen 

INLEDNING 
Med anledning av stängning samt beslut om att renovera motions bassängen och 
undervisnings bassängen har Kultur- och fri tidskontoret arbetat fram ett förslag till 
anpassning av entreavgifterna till simhallen, inför det planerade öppnande till 
höstterminen 2020. Ärendet behandlades i Kultur- och Fritidsnämnden den 13 mars 
2020. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/110/1, Protokollsutdrag KFN § 40, 2020-03-13 
Bilaga KS 2020/110/2, Förslag på ny prisbild för allmänheten i simhallen 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa entreavgifterna till simhallen enligt följande, med start 1 september 
2020: 

Vuxen från 18 år: 
Barn & ungdom 4-17 år 
Senior 65+ 
10-kort vuxen 

45 kr 
20 kr 
20 kr 
400 kr 

10-kort barn & ungdom, senior 65+ 180 kr 
Grupprabatt: (2 vuxna och minst 2 barn) 100 kr 

Magnus Edman (SO) yrkar 
bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg 
att personer som är beviljade fysisk aktivitet på recept ska omfattas av pris bilden 
för barn, ungdomar och seniorer. 

Hanna Westman (SBÄ) och Andreas Andersson (SD) yrkar bifall till Magnus Edmans 
tilläggsyrkande. 

Johanna Ritvadotter (V) yrkar 
bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg 
att personer under 65 år som uppbär sjukersättning ska innefattas i gruppen senior 
65+, samt 
att detta ska kommuniceras tydligt. 

Hanna Westman (SBÄ), Anders Westin (C), Ulrika Spårebo (S), Elisabet Petterson 
(C) , Erik Hamrin (M) och Tomas Bergling (M) yrkar bifall till Johanna Ritvadotters 
(V) tilläggsyrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.09.30-09.35 

Utdragsbestyrkande 
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Anders Westin (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-08-12 

att hanteringen av pris bild för personer som är beviljade fysisk aktivitet på recept 
återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden. 

Ulrika Spårebo (S), Elisabet Pettersson (C), Tomas Bergling (M) och Erik Hamrin (M) 
yrkar bifall till Anders Westins (C) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget 
yrkande bifallet. 

Ordföranden ställer frågan om Magnus Edmans (S) tilläggsyrkande ska 
återremitteras eller avgöras idag och finner att det ska återremitteras. 

Ordföranden ställer proposition på Johanna Ritvadotters (V) tilläggsyrkande mot 
avslag och finner tilläggsyrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa entreavgifterna till simhallen enligt följande, med start 1 september 
2020: 

Vuxen från 18 år: 
Barn & ungdom 4-17 år 
Senior 65+ 
10-kort vuxen 

45 kr 
20 kr 
20 kr 
400 kr 

10-kort barn & ungdom, senior 65+ 180 kr 
Grupprabatt: (2 vuxna och minst 2 barn) 100 kr 

att personer under 65 år som uppbär sjukersättning ska innefattas i gruppen senior 
65+, 
att detta ska kommuniceras tydligt, samt 
att för egen del besluta 
att återremittera hanteringen av pris bild för personer som är beviljade fysisk 
aktivitet på recept till Kultur och Fritidsnämnden. 

Reservationer 
Magnus Edman (SO), Andreas Andersson (SO) och Hanna Westman (SBÄ) 
reserverar sig till förmån för Magnus Edmans (SO) tilläggsyrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
Kultur och Fritidsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag på ny prisbild för allmänheten i simhallen 

INLEDNING 
Med anledning av stängning och beslut att renovera stora motions bassängen samt 
undervisnings bassängen föreslår kultur- och fritidskontoret en anpassning av 
entreavgifterna till simhallen inför det planerade öppnandet, hästterminen -2020. 

Beredning 
Bilaga KFN 2020 /26, Förslag på ny pris bild för allmänheten i simhallen 

Badmästare Elinor Lingblom föredrar ärendet. 

Yrkande 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att fastställa entreavgifterna till simhallen enligt följande förslag, med start 2020-09-
01 
Vuxen från 18 år: 
Barn & ungdom 4-17 år: 
Senior 65+: 
10-kort vuxen: 
10-kort barn & ungdom, senior 65+ 
Grupprabatt: 
(2 vuxna och minst 2 barn), samt: 

50 kr 
30 kr 
30 kr 
450 kr 
270 kr 
130 kr 

45 kr 
20 kr 
20 kr 

400 kr 
180 kr 
100 kr 

att ge Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utvärdera prisbilden under hösten 
2021. 

Bo Kihlström (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

SALA KOMMUN 
Kom munstyre1~r.ns förvaltn:-.1;:i 
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Utdragsbestyrkande 
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att fastställa entreavgifterna till simhallen enligt följande förslag, med start 2020-09-
01: 
Vuxen från 18 år: 
Barn & ungdom 4-17 år: 
Senior 65+: 
10-kort vuxen: 
10-kort barn & ungdom, senior 65+ 
Grupprabatt: 
(2 vuxna och minst 2 barn), samt: 

50 kr 
30 kr 
30 kr 
450 kr 
270 kr 
130 kr 

40 kr 
20 kr 
20 kr 
360 kr 
180 kr 
100 kr 

att ge Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utvärdera prisbilden under hösten 
2021. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att fastställa entreavgifterna till simhallen enligt följande förslag, med start 2020-09-
01 
Vuxen från 18 år: 
Barn & ungdom 4-17 år: 
Senior 65+: 
10-kort vuxen: 
10-kort barn & ungdom, senior 65+ 
Grupprabatt: 
(2 vuxna och minst 2 barn), samt: 

50 kr 
30 kr 
30 kr 
450 kr 
270 kr 
130 kr 

45 kr 
20 kr 
20 kr 
400 kr 
180 kr 
100 kr 

att ge Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utvärdera prisbilden under hösten 
2021. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 
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Förslag på ny pris bild för allmänheten i Simhallen 
Med anledning av stängning och beslut att renovera stora motions bassängen samt 
undervisningsbassängen föreslår kultur- och fri tidskontoret en anpassning av 

entreavgifterna till simhallen inför det pla nerade öppnandet, HT -2020. 

Nytt Förslag på ny prisbild för allmänheten i bassängerna v.34 - v.25: 

Vuxen från 18å r: 
Barn & ungdom 4-l 7år: 
Senior 65+: 
10-kort vuxen: 
10-kort barn & ungdom, senior 65+ 
Grupprabatt: 
(2 vuxna & minst 2 betalande barn) 

Ingen fortsatt försäljning 
Terminskort vuxen: 
Terminskort barn/ungdom: 
Terminskort senior 65+: 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Tidiga re 
50 kr 
30 kr 
30 kr 

450 kr 
270 kr 
130 kr 

Nytt pris: 
45 kr 
25 kr 
25 kr 

400kr 
240kr 
115kr 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att fastställa entreavgifterna till simhallen enligt förslag med start 2020-09-01 

Kultur och Fritid 

Elinor Lingblom 
Badchef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 2S Sala 

Telefon : 0224-74 70 00 
kommun .info@sala.se 
www.sala.se 
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