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§ 44 KS 193/2022-001 

Överföring av ansvar för badvärdar vid utomhusbad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Ansvaret för utomhusbaden Hällarna, Kvarnsjön, 

Villagatsbadet och Hundbadet överförs från fritids- och 

kulturnämnden till Arboga Kommunalteknik AB. 

2. Arboga Kommunalteknik AB tillförs ett driftbidrag för 

ansvaret på 190 tkr för år 2022. Finansieringen sker genom att 

70 tkr minskas från fritids- och kulturnämndens ram och 120 

tkr disponeras från kommunstyrelsens medel för oförutsett 

2022. 

3. Finansieringen för år 2023 och framåt får hanteras i processen 

med Strategisk och ekonomisk plan 2023 med plan 2024–2025. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden, FKN 85/2019–820, beslutade 2021-04-12 

att arbetsuppgifter som rör bokning, nyckelhantering med mera 

gällande anläggningar ska överföras till Arboga kommunalteknik 

AB, AKTAB. Detta som ett led tydliggöra ansvar och roller för 

organisationen och för våra medborgare. Arbete pågår för att 

genomföra den beslutade förändringen av ansvaret för anläggningar 

och hallar.  

Nedanstående förslag om att överföra ansvar för badvärdar för 

utomhusbad ligger i linje med det pågående arbetet med att 

tydliggöra ansvaret mellan kommunen och AKTAB och att 

säkerställa kvaliteten på våra anläggningar. 

Det finns fem kommunala badplatser, utomhusbad, i Arboga 

kommun. Dessa är Kvarnsjön, Högsjön, Villagatsbadet, Lungers 

badplats och Hällarnas badplats. Utöver det finns också ett hundbad 

som sköts av Arboga kommun.  

Badplatser drivs idag gemensamt mellan Arboga Kommunalteknik 

AB och fritids- och kulturförvaltningen. Fritids- och 
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kulturförvaltningen anställer badplatsvärdar, betalar bidrag till 

föreningar och står för visst material till badplatserna. 

När det gäller naturbadplatser är förslaget till framtida 

arbetsfördelning att fritids- och kulturförvaltningen fortsatt har 

ansvar för naturbadplatser där en förening har skötselavtal. Dessa 

avtal håller på att ses över. Övriga naturbadplatser och hundbadet 

övergår till att AKTAB får ansvar för driften. 

För att förtydliga arbetsfördelningen föreslås följande uppdelning 

kring badplatserna.  

Lungers badplats:  

Fritids- och kulturförvaltningen: Föreningsbidrag betalas ut till 

föreningen Lungers ekonomiska förening. Föreningen ansvarar för 

skötsel av badplatsen.  

AKTAB: Dykning inför säsong, vattenprover under säsong.  

Högsjön 

Fritids- och kulturförvaltningen: Föreningsbidrag betalas ut till 

föreningen Barnens dag Arboga. Föreningen sköter drift och 

städningen av badplatsen under säsong.  

AKTAB: Dykning inför säsong, vattenprover under säsong, betalar 

tömning av dass och soptunnor och klipper gräs, röjer sly på 

parkeringen.  

Hällarnas badplats, Kvarnsjön, Villagatsbadet, Hundbadet  

AKTAB: Städar inför säsong, lägger i bryggor, dykning, 

vattenprover, beställer bajamajor, betalar tömning av dass och 

soptunnor, klipper gräs, röjer sly.  

För att säkerställa service och kvalité på badplatserna skulle det 

behövas följande tillägg till AKTAB:s arbetsuppgifter:  

• Under säsong, juni, juli, augusti daglig tillsyn av badplatserna, 

städning, kontroll av material och byte av sopsäckar och 

tömning av soptunnor.  
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Tidigare låg detta på badplatsvärdar som fritids- och 

kulturförvaltningen hyrt in. 

• Reparation av skadat material, efter tillsyn och på beställning 

av Arboga kommun.  

• Inköp av förbrukningsmaterial ex. toalettpapper, soppåsar och 

liknande.    

Ovanstående förslag ligger i linje med det pågående arbetet med att 

tydliggöra ansvaret mellan kommunen och AKTAB och att 

säkerställa kvaliteten på våra anläggningar. 

Ekonomisk påverkan 

Fritids- och kulturförvaltningen: har idag en budget för 

utomhusbaden på 95 tkr. För att betala ut föreningsbidrag som krävs 

för att driva de föreningsdrivna anläggningarna behöver 

förvaltningen behålla 25 tkr. Resterande 70 tkr kan överföras till 

kommunstyrelsen som betalar driftbidraget till AKTAB. 

AKTAB: Bolaget har idag ansvar för städning inför säsong, lägga i 

bryggor, dykning inför, ta vattenprover, beställa bajamajor, klippa 

gräs och röja sly, betala för latrintömningar, betala för soptömningar. 

Tillkommande kostnader för tillsyn (vilket innebär en ökad tillsyn), 

vattenprover, tillsyn, underhåll av material, el och vatten/avlopp 

(Hällarnas badplats) uppgår till cirka 190 tkr.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyerslsen 
Akten 


