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Tilläggsanslag investeringar fritidsanläggningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag för investeringar i 

fritidsanläggningar under 2022 med totalt 4,8 miljoner kronor 

fördelat på friluftsbad 0,3 miljoner kronor och elljusspår Söder 

4,5 miljoner kronor. 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger Arboga Kommunalteknik AB i 

uppdrag att genomföra investeringar i friluftsbad och 

elljusspår Söder. 

Sammanfattning 

Under rubriken Fritidsanläggningar i kommunstyrelsens tekniska 

verksamhet budgeteras och redovisas de investeringar som 

kommunen har för friluftsbad samt motions- och friluftsspår (spår 

och leder). I beslut om den Strategiska och ekonomiska plan för 2022 

fanns inga medel avsatta för fritidsanläggningar. 

För att behålla anläggningars värde och samtidigt möjliggöra för att 

erbjuda invånare och besökare att på ett säkert sätt nyttja dessa 

anläggningar är det nödvändigt att utföra underhållsåtgärder av 

dessa anläggningar. Ett annat skäl att investera i denna typ av 

anläggningar är att främja fysik aktivitet. Just nu finns ett behov av 

att byta ut bryggor på tre friluftsbad och renovera anläggningen 

Elljusspår söder Den totala investeringen för detta är 4,8 miljoner 

kronor fördelat på friluftsbad 0,3 och Elljusspår Söder 4,3 miljoner 

kronor.    

Ärendebeskrivning 

Inom Arboga kommun finns fritidsanläggningar med friluftsbad och 

spår- och leder som kommunen antingen har det fulla ansvaret för 
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alternativt att det finns en förening eller en arrendator som sköter om 

anläggningens dagliga drift. Under rubriken Fritidsanläggningar i 

kommunstyrelsens tekniska verksamhet budgeteras och redovisas de 

investeringar som kommunen har för friluftsbad samt motions- och 

friluftsspår (spår och leder). I beslut om den Strategiska och 

ekonomiska plan för 2022 fanns inga medel avsatta för fritids-

anläggningar. 

För att behålla anläggningars värde och samtidigt möjliggöra för att 

erbjuda invånare och besökare att på ett säkert sätt nyttja dessa 

anläggningar är det nödvändigt att utföra underhållsåtgärder av 

dessa anläggningar. Ett annat skäl att investera i denna typ av 

anläggningar är att främja fysik aktivitet.  

Friluftsbad 

Kommunen har sex badplatser där kommunen antingen äger eller 

har genom upplåtelse. 

• Hällarna, kommunen ägare 

• Kvarnsjön, Svea Skog ägare 

• Högsjön, privat ägare, föreningsbidrag till Barnens dag, 

AKTAB vattenprover och dykning samt viss drift 

• Lunger, Lungers ekonomiska förening ägare, 

föreningsbidrag, AKTAB vattenprover och dykning 

• Villagatsbadet, kommunen ägare 

• Tjurlången (hundbadplats), Svea Skog ägare, AKTAB drift 

Av ovanstående badplatser så är det endast Lunger som kommunen 

inte har ett investeringsansvar i form av ny- och tillbyggnad, 

anläggningskompletteringar, förbättringar, åtgärder utifrån 

myndighets eller lagkrav. För att erbjuda kommunmedborgarna en 

god standard, och bibehålla våra anläggningars värde och goda 

anseende bör åtgärder utföras för att behålla denna goda standard. I 

dagsläget finns ett akut behov av åtgärder avseende bryggorna vid 

Högsjön, Kvarnsjön och Villagatsbadets anläggningar. Dessa 

anläggningskomponenter har under flera år lappats och lagats både 

inför och under säsong för att vara tillgängliga och användbara för 

besökare. Nu bedöms dessa bryggor vara i så dåligt skick, att 

kostnaden för akuta reparationer närmar sig kostnaden för vad en 

nyinvestering av dessa komponenter kostar. Kommunen ska också 
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se till säkerheten på anläggningarna och ska kunna erbjuda 

besökande gäster en säker miljö att vistas på. Investeringsutgiften för 

dessa tre bryggor beräknas till 300 tkr. 

Elljusspåret söder 

Arboga kommun ansvarar för de två elljusspår som är belägna inom 

Arboga tätort. Ett av spåren ”Elljusspåret norr” är beläget norr om 

Fellingsbrovägen parallellt med Sätraleden. Anläggningen rustades i 

sin helhet 2019, och kompletterades med belysning längs hela 

sträckan. Anläggningen är mycket populär och används frekvent av 

personer i alla åldrar för allehanda motions- eller friluftsaktiviteter. 

Kommunens andra belysta spåranläggning är belägen i de södra 

delarna av tätorten, och kopplar samman området kring Ekbacks-

badet med skidklubbens anläggning vid Landskogskärret 

”Skidstugan” i söder. Anläggningen som kopplar till skidstugan är 

belägen på kommunens mark, och där driften sker sedan många år 

genom ett föreningsavtal med Arboga skidklubb. Båda dessa delar 

som gemensamt benämns som ”Elljusspåret söder” används frekvent 

under hela året, som rent motionsspår under vår, sommar och höst 

och som skidspår under vintertid. Södra elljusspåret kopplar ihop 

flera delar som är betydande ur ett medborgar-, motions- och 

friluftsperspektiv där flera frilufts-, sport- och motionsaktiviteter kan 

bedrivas. Ekbacksbadets anläggning möjliggör att kombinera inne- 

och uteaktivitet kopplat till elljusspåret och där finns också goda 

parkeringsmöjligheter. Orienteringsklubbens förening med 

tillhörande lokal ligger i direkt anslutning till elljusspåret och 

Ekbacksbadet. I den södra delen av spåret finns skidstugan med 

utomhusgym och grillplatser. 

Den del av anläggningen som driftas i kommunal regi är cirka tre 

kilometer lång och fram till sensommaren 2021 upplyst via 

armaturer monterade på gamla trästolpar med hängande luft-

ledning. Underlaget på själva spåret består i dag av varierande 

material, och skicket och kvalitén varierar stort över hela spårets 

längd. 

Anläggningen i stort uppfyller sitt syfte, men också här bör åtgärder 

utföras för att bibehålla en god standard att erbjuda allmänheten. 

Spåret och belysningen har sedan länge lagats och underhållits 
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utifrån de medel som funnits tillgängliga, och anläggningen i sin 

helhet lever lite på lånad tid som läget är nu. Belysningen har 

hjälpligt hållits vid liv genom att lappa och laga utifrån förut-

sättningarna. Belysningsanläggningens armaturer är gamla och det 

är svårt att få tag i reservdelar. Dessutom är ljuskällorna i den gamla 

anläggningen varken driftsäkra eller energieffektiva utifrån dagens 

förutsättningar. 

Anläggningen och framför allt belysningen med tillhörande stolpar 

har utretts vid flera tillfällen genom åren, och det har också 

genomförts försök att i större volymer prioritera byte av ljuskällor 

och stolpar. Under sensommaren konstaterades att ljuskällor, stolpar 

och luftledning är i så dåligt skick, att det går att garantera säker-

heten att vistas i eller kring spåret så länge dessa stolpar, ljuskällor 

och ledning finns på platsen. Utifrån det beslutades att stänga av 

strömmen, plocka ner ledning och riva stolparna i väntan på 

utredning och om möjligt skapa ett projekt avseende renovering av 

anläggningen i sin helhet. 

I förslaget till en renovering i sin helhet förstärks och avjämnas 

spåret samtidigt som ny LED-belysning med markförlagd kabel 

ersätter de nu utdömda och kasserade delarna. Vid dessa åtgärder 

kommer också anläggningens kraftförsörjning få ett eget abonne-

mang och kopplas bort från abonnemanget som i dag tillhör 

Ekbacksbadet. Samtidigt föreslås även att renoveringen innefattar de 

delar av belysning och spår som i dag driftas av skidklubben kring 

Landskogskärret och skidstugan. Detta för att skapa en kostnads-

effektiv och kvalitetssäkrad helhet av det södra elljusspåret.   

Investeringsutgiften för en renovering av Elljusspår söder beräknas 

till 4,5 miljoner kronor. 

 

 
Tomas Karlsson 
Kommundirektör 
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