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Uppdrag tillfällig bassäng
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med beslutsunderlag
för en tillfällig, överbyggd 25-metersbassäng, om möjligt med höj- och sänkbar botten
alternativt med varierande djup, i nära anslutning till befintligt badhus. I uppdraget ingår även
att föreslå lösningar för omklädningsrum med dusch, personalrum och andra nödvändiga
installationer.
Möjligheten att i ett senare skede ställa om den provisoriska bassängen till en permanent
bassäng med anslutning till ett nytt badhus ska beskrivas.
Lokalförsörjningsavdelningen får även i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och upphandlad partner, planera rivning av befintlig simhall. I planeringsarbetet
ska hänsyn tas till bästa möjliga balans mellan kostnader och möjliga intäkter i det som
återstår av den befintliga anläggningen.
Ärendet
Lokalförsörjningsavdelningen rapporterade 11 april 2018 att en bassängvägg i 50-metersbassängen i Åbybadet läckte vatten ner i underliggande infrastruktur. Läckaget var av sådan
art att säkerheten inte kunde garanteras. På inrådan från fastighetschef och efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande beslutade stadsdirektören att omgående stänga bassängen.
Den 16 april 2018, på ordinarie måndagsmöte, fick stadsdirektören i uppdrag att omgående
låta utreda möjligheten att provisoriskt reparera bassängen med glasfiberlaminering. På
måndagsmöte 14 maj 2018 redovisade fastighetschefen och projektchefen, lokalförsörjningsavdelningen, resultatet. Kommunstyrelsens ordförande meddelade att majoritetens inriktning
är att ersätta 50-metersbassängen med en tillfällig 25-metersbassäng samt att påbörja rivning
av befintligt badhus. Oppositionen förordade en provisorisk lagning av befintlig bassäng,
samtidigt som projektering av ett nytt badhus på annan plats påbörjas.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2018.
Justerandes sign
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Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till arbetsutskottet
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med beslutsunderlag
för en tillfällig, överbyggd 25-metersbassäng, om möjligt med höj- och sänkbar botten
alternativt med varierande djup, i nära anslutning till befintligt badhus. I uppdraget ingår även
att föreslå lösningar för omklädningsrum med dusch, personalrum och andra nödvändiga
installationer.
Möjligheten att i ett senare skede ställa om den provisoriska bassängen till en permanent
bassäng med anslutning till ett nytt badhus ska beskrivas.
Lokalförsörjningsavdelningen får även i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och upphandlad partner, planera rivning av befintlig simhall. I planeringsarbetet
ska hänsyn tas till bästa möjliga balans mellan kostnader och möjliga intäkter i det som
återstår av den befintliga anläggningen.
Ledmöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), med instämmande av Stefan Gustafsson (S), föreslår bifall till
stadsledningsförvaltningens förslag.
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Marcus Claesson (L), föreslår att kommunstyrelsen
uppdrar åt lokalförsörjningsavdelningen att direkt påbörja arbetet med en provisorisk
reparation av 50-metersbassängen i nuvarande simhall. Kostnaderna hanteras i samband med
2018-års bokslut,
Lokalförsörjningsavdelningen, i samråd med styrgruppen för Åby simhall, får i uppdrag att
projektera och upprätta underlag av ny simhall, samt
Planeringsutskottet föreslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 25 april 2018, §119
att vidta ändringar i gällande detaljplan så att ny simhall kan uppföras vid sidan av den
nuvarande simhallen i Åby fritidsområde.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt stadsledningförvaltningens förslag.
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Uppdrag tillfällig bassäng
Förslag till beslut
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med beslutsunderlag
för en tillfällig, överbyggd 25-metersbassäng, om möjligt med höj- och sänkbar botten
alternativt med varierande djup, i nära anslutning till befintligt badhus. I uppdraget ingår även
att föreslå lösningar för omklädningsrum med dusch, personalrum och andra nödvändiga
installationer.
Möjligheten att i ett senare skede ställa om den provisoriska bassängen till en permanent
bassäng med anslutning till ett nytt badhus ska beskrivas.
Lokalförsörjningsavdelningen får även i uppdrag att, i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen och upphandlad partner, planera rivning av befintlig simhall. I
planeringsarbetet ska hänsyn tas till bästa möjliga balans mellan kostnader och möjliga
intäkter i det som återstår av den befintliga anläggningen.

Ärendet
Lokalförsörjningsavdelningen rapporterade 2018-04-11 att en bassängvägg i 50metersbassängen i Åbybadet läckte vatten ner i underliggande infrastruktur. Läckaget var av
sådan art att säkerheten inte kunde garanteras. På inrådan från fastighetschef och efter samråd
med kommunstyrelsens ordförande beslutade stadsdirektören att omgående stänga bassängen.
2018-04-16, på ordinarie måndagsmöte, fick stadsdirektören i uppdrag att omgående låta
utreda möjligheten att provisoriskt reparera bassängen med glasfiberlaminering. På
måndagsmöte 2018-05-14 redovisade fastighetschefen och projektchefen
Lokalförsörjningsavdelningen resultatet. Kommunstyrelsens ordförande meddelade att
majoritetens inriktning är att ersätta 50-metersbassängen med en tillfällig 25-metersbassäng
samt att påbörja rivning av befintligt badhus. Oppositionen förordade en provisorisk lagning
av befintlig bassäng, samtidigt som projektering av ett nytt badhus på annan plats påbörjas.
Beredning
Ärendet har föregåtts av informella möten under april och maj 2018 där samtliga
kommunalråd, Lokalförsörjningsavdelningen, kultur- och fritidschef samt stadsbyggnadschef
medverkat i olika grupperingar. Kommunalråden har därutöver genomfört ett möte med
MASS (Mölndals allmänna simsällskap).
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Ekonomi
Kostnaden för en provisorisk 25-metersbassäng med höj- och sänkbart golv samt nödvändiga
kringutrymmen bedöms mycket grovt till 10-20 miljoner kronor.
Bedömning
Det är mycket angeläget att snarast få en lösning på plats som dels kan svara upp mot
grundskolans uppdrag om obligatorisk simundervisning, dels MASS behov av en fungerande
träningsbassäng. En tillfällig, överbyggd 25-metersbassäng bedöms kunna tillgodose detta
behov.
Badanläggningen i stort är i sådant skick att det starkt kan ifrågasättas om det är ett
försvarbart alternativ ur ett fastighetstekniskt- och ekonomiskt perspektiv att vidta åtgärder för
att bevara badhuset på lång sikt. Lokalförsörjningsavdelningen förordar därför rivning och att
ett nytt badhus uppförs på samma plats.

Expedieras till
Lokalförsörjningsavdelningen

Håkan Ahlström
Stadsdirektör
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Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF)
Mats Nygaard
Information till KSAU

Förslag till beslut
Inte aktuellt, se information under Ärendet nedan.
Ärendet
Inför beslut på KSAU gällande Åbybadets framtid så är KFF ombedda att lämna
verksamhetsrelaterad information kring ekonomi och övriga intressanta parametrar.
Se nedan beskrivning under Bedömning.
Bedömning
Ekonomi
Intäkter i budget för år 2018:
Totalt: ca 16,4 mkr
Varav entréer: ca 11,6 mkr
Varav försäljning: ca 1,2 mkr
Varav hyresintäkter: ca 3,5 mkr (inkl banhyror från MASS och hyra från gymmet)
Intäkterna fördelar sig över året ungefär så här:
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

1,8 mkr
1,1 mkr
1,0 mkr
0,8 mkr
0,8 mkr
0,7 mkr
0,5 mkr
1,6 mkr
1,1 mkr
1,1 mkr
1,3 mkr
1,2 mkr

(kan bli mer om det är en kall sommar)
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Kostnader i budget för år 2018:
Totalt: ca 24,6 mkr
Varav löner, avgifter etc: ca 7,9 mkr
Varav hyra till lokalförsörjningen: ca 13,4 mkr
Varav avskrivningar, räntor: ca 100 tkr

Övrigt av intresse gällande ekonomi
Mölndals stad hade när 50-metersbassängen stängde ”skulder” till personer med abonnemang
och klippkort (giltiga 14 månader) på cirka 2 mkr sett till kvarvarande giltighetstid och antal
klipp.
Bedömningen är att vi är skyldiga att under tio års tid erbjuda dessa kunder pengarna tillbaka
om inte giltighetstiden förlängs på något sätt. T.ex. genom överflytt av giltighetstid tills när
den nya anläggningen står färdig, även om det sannolikt ligger flera år framåt i tiden.
Ett alternativ är att när en provisorisk bassäng står klar förlänga giltighetstiden motsvarande
”glappet” och i möjligaste mån erbjuda kunderna tillgång till den provisoriska bassängen
under resterande giltighetstid. Alternativt erbjuda pengarna tillbaka om de inkommer med
önskemål om det under den förlängda giltighetstiden.
Notera att KSAU uttryckt att första prio för den tillfälliga lösningen skall var skolans
simundervisning och föreningen MASS, vilket kanske innebär att det knappt kommer finnas
utrymme för allmänhetens bad.

Personal
När 50-metersbassängen stängde fanns drygt 13 tillsvidareanställda plus 1 enhetschef vid
Åbybadet. På grund av redan beviljade tjänstledigheter för långvariga studier m.m. var en del
av dessa tillsvidareanställda ersatta med vikarier. Risken är liten att någon av dem skulle vilja
avbryta sin tjänstledighet. Så utan att behöva varsla någon fast anställd personal skulle
Åbybadet kunna klara sig med 1 enhetschef plus motsvarande 9,6 tillsvidareanställda i aktiv
tjänst under hösten, om man fortsätter hålla allt öppet utom 50-metersbassängen.

Uppskattat bortfall av besökare och intäkter under period med ”enbart” stängd
50-metersbassäng
Sedan stängningen av 50-metersbassängen kommer det ca 50-75 % färre besökare.
År 2017 var ett rekordår med ca 346 000 besökare.
Bedömningen är att ca 1/3 av dessa löste entré som även inkluderade tillgång till
upplevelsebadet.
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Avtal med Åby sport om gymverksamhet
KFF sade under mars måndag 2018 upp avtalet med 3-åriga intervaller (inkl frånsägande av
besittningsrätt) i syfte att under året istället upprätta 1-åriga löptider på avtalet. Återstår att se
hur vi kan göra med de avtalsförhandlingarna nu.
Intäkterna från gym-verksamheten är ca 1,5 mkr (del av hyresintäkterna nämnda ovan under
ekonomi).
Övriga avtal
Det finns även avtal med Aqua barn, Hälsa i kubik, Ewa simpedagog, MASS, Vård och
omsorgsförvaltningen, Skolförvaltningen.
Simskola sker i MASS regi för såväl Mölndals stad som Härryda kommun.
KFF sammanfattning
Det är vitalt för alla verksamheter i Åbybadet och enligt KFF:s bedömning minst kännbart för
ekonomin att så långt som bara möjligt hålla igång badverksamheten (prioritet simskola och
föreningsverksamhet) med minsta möjliga glapp.
Ett långt glapp, i värsta fall på flera år, innebär dessutom en mycket längre startsträcka för att
få igång intäkterna i en ny badanläggning igen. Det är därför essentiellt att få tillstånd en
tillfällig lösning så snart som möjligt i anslutning till nuvarande Åbybadet.
Om man sedan kan återanvända delar av en tillfällig lösning kan det bli ett plus i kanten för en
permanent badanläggning.

Expedieras till
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Annika Stedner
Kultur och fritidschef

Mats Nygaard
Avdelningschef Förening och idrott

Besöksstatistik Åbybadet 2017
Statistik
jan
Besökare 37 385
inkl simträning
och simskola

febr

mars

april

maj

juni

33 421
36 026
29 646
23 950
17 072

Utfall 2009 var 284 945 besök
Utfall 2010 var 300 762 besök
Utfall 2011 var 318 597 besök
Utfall 2012 var 339 541 besök
Utfall 2013 var 326 394 besök
Utfall 2014 var 337 242 besök
Utfall 2015 var 314 341 besök
Utfall 2016 var 343 242 besök

Statistik
jan
Besökare 37 385
inkl simträning
och simskola

febr

mars

april

maj

juni

33 421
36 026
29 646
23 950
17 072

Antal
besök

Öppetdagar
jan-dec

Besök /
öppetdag

37 385
33 421
36 026
29 646
23 950
17 072
9 577 Stängt 2 veckor
9 577
26 410
26 410
35 248
35 248
36 877
36 877
35 102
35 102
25 005
25 005
345 719

30
28
31
30
31
28
17
31
30
31
30
28
345

1 246
1 194
1 162
988
773
610
563
852
1 175
1 190
1 170
893
1 002

Antal
besök

Öppetdagar
jan-dec

Besök /
öppetdag

37 385
33 421
36 026
29 646
23 950
17 072
9 577
9 577
26 410
26 410
35 248
35 248
36 877
36 877
35 102
35 102
25 005
25 005
345 719

30
28
31
30
31
28
17
31
30
31
30
28
345

1 246
1 194
1 162
988
773
610
563
852
1 175
1 190
1 170
893
1 002

juli

juli

aug

aug

sept

sept

okt

okt

nov

nov

dec

dec

