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Entrépriser badhus 

Enhetschef för badhusets förslag till beslut 

  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjda entrépriser på badhuset: 

Entré vuxen  50 kr 

Entré barn  30 kr 

Åttakort vuxen 400 kr, 9:e gången gratis entré 

Åttakort barn  240 kr, 9:e gången gratis entré 

Tre månader vuxen 750 kr  

Tre månader barn 450 kr 

Årskort vuxen  oförändrat 2 000 kr 

Årskort barn  oförändrat 1 000 kr  

Hyra av badhuset 600 kr/h med minsta hyrestid om 1,5h 
 

Ärendesammanfattning 

Entrépriserna på Robertsfors kommuns badhus har legat på samma nivå sedan ett flertal år 

tillbaka. Det saknas tillförlitliga uppgifter från protokoll och liknande avseende exakt när 

höjningen genomfördes, men medarbetare från verksamheten uppger att senaste höjningen 

gjordes för 8–10 år sedan. Förslaget innebär en höjning med 10 kr per entré för såväl barn 

som vuxna. Nuvarande entrépriser är: 

 
Entré vuxen  40 kr, 9:e gången gratis entré  

Entré barn  20 kr, 9:e gången gratis entré 

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 verksamhet påverkas av de allmänna prishöjningarna på el och 

förbrukningsmaterial. Höjningarna av entrépriserna gör det möjligt att hantera dessa 

kostnadsökningar med mindre påverkan på hela den kommunala organisationen. 

 

Beslut om entrépriser på badhuset ska fattas av kommunfullmäktige då det inte är delegerat 

till lägre beslutsnivå. 
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Beslut ska skickas till: 

Madelene Persson, madelene.persson@robertsfors.se 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Kvinnor i Robertsfors kommun har lägre inkomster än män och beslut om höjda avgifter har därför 

relativt sett större konsekvenser för kvinnors ekonomi. Höjningen är dock liten och konsekvensen 

bedöms därför som marginell. 

 

Konsekvenser barn och unga 
För barn i ekonomiskt utsatt ställning innebär förslaget försämrade förutsättningar att besöka badhuset 

på fritiden. 

  
Konsekvenser verksamhet 
Höjda entrépriser innebär att verksamheten får högre kostnadstäckning. 
  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Medarbetare på badhuset är positiva till en höjning av entrépriserna då dessa innebär förbättrade 

förutsättningar att nå en budget i balans. 

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga konsekvenser på andra fattade beslut föreligger. 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslut i enlighet med förslaget tros leda till ökade intäkter för badhuset och därmed ge förbättrade 

möjligheter att hantera de allmänna kostnadsökningarna inom ramen för budget utan försämrad 

kvalitet i verksamheten. 
  
Resurser 
Ej aktuellt. 

 

Finansiering 
Ej aktuellt. 
 


