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Dnr 2015/270 - 7 
Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

INLEDNING 
Förslag till ändrade badavgifter vid Lärkans simhall. Ärendet har 2015-04-16, § 60, 
av kommunstyrelsen återremitterats till kultur och fritid för framtagande av ett 
förslag till familjekort vid simhallen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/106/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/106/2, resultatrapport ENVIX 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 60 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-05-28, § 61 

Roger Nilsson, chef för kultur och fritid, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
il11, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/62/3, 
revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, 
att entreavgifterna börjar gälla 2015-09-01, 
att utöka med 10-kort/barn il 270 kronor, samt 
att utöka med grupprabatt (vid 2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn 
så går ett barn in gratis). 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
iill, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/62/3, 
revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, 
att entreavgifterna börjar gälla 2015-09-01, 
att utöka med 10-kort/barn il 270 kronor, samt 
att utöka med grupprabatt (vid 2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn 
så går ett barn in gratis), 
samt att 10-kort ska även gälla pensionärer. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Carola Gunnarssons förslag mot Ulrika Spårebos förslag och 
finner Carola Gunnarssons förslag bifallet 

Votering 
Votering begärs. Den som stöder Carola Gunnarssons förslag röstar ja. Den som 
stöder Ulrika Spårebos förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster (Carola 
Gunnarsson [CJ, Christer Eriksson [CJ, Gustaf Eriksson [CJ, Peter Malin [MJ, Mathias 
Goldkuhl [MJ, Hanna Westman [SBÄJ, Magnus Edman [SD]) och 6 nej-röster (Ulrika 
Spårebo [SJ, Per-Olov Rapp [SJ, Camilla Runerås [SJ, Anders Dahlström [SJ, Ingela 
Kilholm Lindström [MPJ, Johanna Ritvadotter [V]). 

I Utdragsbestyrkande 

I 
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BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!tt i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/62/3, 
revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, 

att entreavgifterna börjar gälla 2015-09-01, 

att utöka med 10-kort/barn a 270 kronor, samt 

att utöka med grupprabatt (vid 2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn 
så går ett barn in gratis). 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

INLEDNING 

Dnr 2015/'?7,(J' 
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Justerandes s!gn 

Förslag till ändrade badavgifter vid Lärkans simhall 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/29, komplettering av pris 

Roger Nilsson, kultur· och fritidschef föredrar ärendet 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige 
att revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, enligt bilaga 2015/16, samt 
att entreavgifterna börjar gälla 1 september 2015, samt 
filtutöka med 10-kort/barn a 270 kr, samt 
att utöka med grupprabatt (2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn så 
går ett barn in gratis), samt 
att ärendet omedelbart justeras 

Kristina Nyberg (S) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att utöka med ett 10-kort/pensionärer a 270 kr 

Michael PB Johansson (M) yrkar avslag på Kicki Nybergs (S) yrkande 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Michael PB Johansson (S) yrkande 

Hans Berg (S) yrkar bifall till Kicki Nybergs (S) yrkande 

Proposltionsordning 

Ordföranden ställer Kristina Nybergs (S) tilläggsyrkande mot Michael PB Johanssons 
(M) avslagsyrkande och finner att Michael PB Johanssons (M) vinner. 

Reservation 

S·gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige 

filt revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad, enligt bilaga 2015/16, samt 

att entreavgifterna börjar gälla 1 september 2015, samt 

filt utöka med 10-kort/barn a 270 kr, samt 

att utöka med grupprabatt (2 betalande vuxna och minst 2 avgiftspliktiga barn så 
går ett barn in gratis), 

utd ragsbestyrkande 



RsALA 
~KOMMUN 

Justerandes slgn 

forts§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Samrnanträdesdatum 

2015-05-28 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

INFORMATION 

Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommunstyrelsen beslutade den 2015-04-16 § 60, att återremittera ärendet för 
utredning om framtagandet av ett familjekort vid Lärkans simhall. 

Det förekommer idag många olika priser och rabatter beroende på bl.a. ålder. Vi ville 
förenkla och genomföra önskemål från våra kunder med att ändra vår pris bild. Sala 
kommun subventionerar idag redan varje besök med ca 37kr. 

Omvärdsanalys 

Heby har inga familj- eller grupprabatter. 

Uppsala och Västerås har någon typ av "familj" rabatt. 

Exempelvis: 

Uppsala: Familjepris minigrupp-2 vuxna och 2 barn (utan att det finns något egentlig 
kontroll på relationerna) Rabatten är 25kr. 

Västerås: Familjebiljett, 2 vuxna och upp till 4 barn/ungdom. Rabatten är mellan 20-
80kr beroende på antal barn. 

Förslag 

Om man önskar införa någon typ av grupprabatt i Sala kommun är följande något att 
fundera över 

Grupprabatt - 2 betalande vuxna och minst 2 betalande barn så går ett barn in gratis. 
(Värde 30 kronor) 

Kultur och fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sa!a 
Växel; 0224·74 70 00 
Fax: 0224--188 50 
kommun.lnfo@sa!a.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224·74 78 21 



KOMMUNSTYRELSEFÖRVAL TNINGEN 

ÄNDRINGAR AV ENTRE PRISERNA VID LÄRKANS FAMIUEBAD 
Förslag till nya priser och pris bilder vid Lärkans familjebad, Sala Kommun för 
beslut gällande från den 1 september 2015. 
Vi vill förenkla och genomföra önskemål från våra kunder med att ändra våra 
pris bilder. 
Då 10-korten inte är personliga så kan vi enbart ha ett pris på dessa. 
Terminskorten och säsongskorten är personliga. 

Enkel Entre biljett till badet: 
Vuxen SO kr (40kr) 
Barn/ungdom 4-17år I 30kr (20kr) 
Pensionär 30kr (25kr) 
Barn 0-3år Gratis 

10-kort: 
Vuxen 450kr (325kr) 

"Nytt" 
Terminskort: 
Vuxen 850kr (650kr) 
Barn/Ungdom 4-17år/ 
pensionär SOOkr (300kr) 

"Nytt" 
Säsongskort: (gäller för hela säsongens öppettider i simhallen v.34-25) 
Vuxen 1500kr 
Barn/Ungdom 4-17år/ 
pensionär 

Med vänlig hälsning 
Elinor Lingblom 
Arbetsledare/Badmästare 

SALA KOMMUN 
Kultur· och fritldsförva1tnlngen 
Box 304 
733 25 Sala 

900kr 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224· 740000 
Fax: 0224-175 90 
ku lturfritid@sala.se 
www.sala.se 
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BILAGA 1 

Elinor Ungblom 
Arbets ledare/Badmästare 

e!lnor.Ungblom@sa!a.se 
Direkt: 0224· 7478 36 


