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Entråpriser  badhuset

Kommunstyrelsens  förslag  till  beslut
Komrnunfullmäktige  beslutar  att höjda  entr6priser  på badhuset
börjar  att gälla  från  och  med  2023-01-01  :

Entr6  vuxen  50 kr
Entr6  barn  30 kr
Åttakort  vuxen  400  kr,  9:e gången  gratis  entr6
Åttakort  barn  240  kr,  9:e gången  gratis  entr6
Tre  månader  vuxen  750  kr
Tre  månader  barn  450  kr
Årskort  vuxen  oförändrat  2 000 kr
Årskort  barn  oförändrat  IOOO kr
Hyra  av badhuset  600  kr/h  med  minsta  hyrestid  om 1,5h

Ärendesammanfattning
Entr6priserna  på Robertsfors  koinrnuns  badhus  har  legat  på sainma
nivå  sedan  ett flertal  år tillbaka.  Det  saknas  tillförlitliga  uppgifter
från  protokoll  ocli  liknande  avseende  exakt  när  höjningen
genomfördes,  men  medarbetare  från  verksamheten  uppger  att
senaste  höjningen  gjordes  för  8-IO  år sedan.  Förslaget  innebär  en
höjning  med  10 kr  per  entr6  för  såväl  barn  som  vuxna.

Nuvarande  entr6priser  är:

Entr6  vuxen  40 kr,  9:e gången  gratis  entr6
Entr6  barn  20 kr,  9:e gången  gratis  entr6
Åttakort  vuxen  320  kr
Åttakort  barn  260  kr
Tre  månader  vuxen  600  kr
Tre  månader  barn  300 kr
Årskort  vuxen  2 000  kr
Årskort  barn  1 000  kr
Hyra  av badhuset  500  kr/h  med  minsta  hyrestid  om 1,5h

Badhusets  verksa'inhet  påverkas  av de allmänna  prishöjningarna  på
el och  förbrukningsmaterial.  Höjningarna  av entr6priserna  gör  det
möjligt  att hantera  dessa  kostnadsökningar  med  mindre  påverkan
på hela  den  koininunala  organisationen.

Beslut  om  entr6priser  på badhuset  ska fattas  av
kominunfullmäktige  då det inte  är delegerat  till  Uge  beslutsnivå.
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Ärendeordning
Yrkande

Marie  Viberg  (C)  yrkar  på  att de nya  entr6priserna  börjar  att  gälla
från  och  med  2023-01-01.

Beslutsordning

Ordförande  ställer  yrkandet  till  proposition,  firu'ier  bifall.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Protokollsutdrag  TVU  2022  8, 76
- Protokollsutdrag  AU  2022  8, 167
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