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Svar på interpellation från Vänsterpartiet

Entréavgifterna i Munktellbadet
KSKF/2017:520
Eskilstuna Kommunfastigheter AB ansvarar genom Affärsområde Bad för
badverksamheten på Munktellbadet i Eskilstuna.
Sverige
I Sverige finns cirka 470 offentliga badanläggningar med nätverk som
branschorganisationen Svenska Badbranschen samt Svenska
Badmästarförbundet, där verksamheterna har ett kontinuerligt
erfarenhetsutbyte.
Munktellbadet
Vid planeringen av verksamheten i det kommande Munktellbadet arbetades det
fram en flexibel prislista, i syfte att göra det möjligt för alla att ta del av
badanläggningens tjänster.
Prisstrategin bygger i grunden på en indelning i fyra (4) prisintervall, uppdelat i
sex (6) kategorier.
Till detta finns tidsperioder (röd avgång) där vi under låg beläggning kraftigt
sänker entrépriserna vilket gör det möjligt för besökarna att nyttja
anläggningen till en lägre kostnad.
Tjänsteutbudet bygger på valfrihet som gör det möjligt för besökaren att välja
att betala för endast en specifik tjänst, eller välja en kombination av tjänster.
För besökare som väljer att besöka anläggningen mer frekvent finns olika typer
av erbjudanden i form av klipp-, månads- och årskort.
För att öka intresset för vattenaktiviteter med motion, säkerhet och rekreation,
så har vi regelbundna kampanjerbjudanden. Exempelvis träningskampanj med
både AquaSports (vattenträning) och motionssimning för 199 kr/månad eller
motionssimning ”2 för 1”, dvs 50% rabatt.

Genom denna prismodell är det till exempel möjligt för en familj (1v + 2b) att
under vissa tider besöka Munktellbadet för totalt 140 kronor, vilket är en lägre
kostnad än motsvarande hade kostat på tidigare Vattenpalatset.
Omvärld
Verksamheten gör regelbundet prisjämförelser med liknande badanläggningar.
Jämförelser blir dock sällan helt rättvisande eftersom det skiljer stort mellan
storlek, tjänsteinnehåll och ålder på anläggning.
Genom branschnätverket Svenska Badbranschen har vi god kännedom om
dessa faktorer och jämför oss framför allt med liknande anläggningar på orter
som till storlek kan jämföras med Eskilstuna. Nedan redovisas ett urval av
prisjämförelser som så långt det är möjligt är jämförbara.
Badanläggningen Navet Umeå är den anläggning som är mest jämförbar med
Munktellbadet vad gäller innehåll och ålder (aug 2016).
(SEK)
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Tabell 1: Jämförelse av entrépris
*Sundstabadet och Gustavsvik har inte gruppbiljett. Priset summerat för jämförelse.

Av tabell ovan framgår att Munktellbadet ligger lågt och i flera fall lägst i
entrépris med jämförda badanläggningar.
Svar på interpellations fråga
Vi anser, med ovanstående redogörelse om grunderna för beslutad prisstrategi
samt därtill rutin för regelbunden branschjämförelse avseende entrépriser hos
jämförbara badanläggningar, det är påvisat att vi har en kontinuerlig analys av
Munktellbadets entrépriser.
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Bilagor
- Sammanfattning Prisstrategi Munktellbadet

Bilaga 1

Sammanfattning
Prisstrategi Munktellbadet
Ålder
Kunderna delas in i fyra ålderskategorier:
Barn 0-2 år

Barn 3-6 år

Barn/ungdom 7-17 år inkl student och senior (+65 år) Vuxen 18 år

Till skillnad från tidigare Vattenpalatset finns nu rabatt för student och senior.
Prissättning
 Ordinarie priser gäller då inget annat anges.
 ”Röda avgångar” till familjebadet gäller helg-/lovfri måndag till torsdag för
inpassage före kl 14.00 och utpassage före kl 16.00.
 Kampanjer, riktade aktiviteter och volymavtalspris tas löpande på
affärsmässig grund. Det finns t ex upprepade motionskampanjer med 199
kr/mån för motionssim och AquaSports samt Motionsim 2 betala för 1.

Prislista
I vår budget ligger prislistan till grund för kalkylerade intäkter. (inom parentes = röda
avgångar)
Familjebad, enkel
0-2 år: 30 kr (20 kr)
3-6 år: 75 kr (50 kr)
7-17 år: 95 kr (60 kr)
18 år- : 125 kr (80 kr)
Student och senior: 95 kr (60 kr)

Familjebad, årskort
0-2 år: 720 kr (480 kr)
3-6 år: 1 800 kr (1 200 kr)
7-17 år: 2 280 kr (1 440 kr)
18 år- : 3 000 kr (1 920 kr)
Student och senior: 2 280 kr (1 440 kr)

Familjebad, 12 gånger (klippkort)
(gäller 1 år från köp)
0-2 år: 300 kr (200 kr)
3-6 år: 750 kr (500 kr)
7-17 år: 950 kr (600 kr)
18 år- : 1 250 kr (800 kr)
Student och senior: 950 kr (600 kr)

Familjebad, gruppbiljett för två vuxna och två
barn
345 kr (220 kr)

Familjebad, 6 månader
0-2 år: 540 kr (360 kr)
3-6 år: 1 350 kr (900 kr)
7-17 år: 1 710 kr (1 080 kr)
18 år- : 2 250 kr (1 440 kr)
Student och senior: 1 710 kr (1 080 kr)

Extra barn i grupp
50 kr (25 kr)

Motion, enkel
(ett besök på upp till två timmar)
7-17 år: 60 kr
18 år- : 75 kr
Student och senior: 60 kr

7-17 år: 1 170 kr
18 år- : 1 440 kr
Student och senior: 1 170 kr

Motion, 12 gånger (klippkort)
7-17 år: 600 kr
18 år- : 750 kr
Student och senior: 600 kr
Motion, dagsentré
(motionssimning utan tidsbegränsning)
Ett besök: 95 kr
Klippkort, 12 gånger: 950 kr
Motion, 6 månader

Familjebad, gruppbiljett för en vuxen och två
barn
220 kr (140 kr)

Motion, årskort
7-17 år: 1 620 kr
18 år- : 1 980 kr
Student och senior: 1 620 kr

Bilaga 1

Eskilstuna kommun
Kommunfullmäktige
2017-09-19
Interpellation

Entréavgifterna i Munktellbadet
Det nya Munktellbadet var efterlängtat av många när det öppnades. Det är viktigt att badet
kan användas av Eskilstunabor ur alla samhällsgrupper och att det är möjligt för barn,
ungdomar, familjer, vuxna och äldre att kunna bada och simma utan att det ska vara en alltför
stor ekonomisk fråga för var och en. Vi vill öka simkunnigheten och det är viktigt att barn och
ungdomar får vattenvana och då behöver de kunna besöka badet ofta.
Om vi som kommun vill öka antalet besökare till Munktellbadet så måste det också vara
möjligt för fler Eskilstunabor att besöka badet. Entrépriset kan vara ett hinder. Det behöver
göras en analys av avgifterna och hur de tillmötesgår olika målgruppers möjligheter att betala
entré. Det är viktigt att stärka möjligheten för alla att använda badhuset, och ett stort ansvar
vilar på oss politiker att se till att simkunnigheten hos befolkningen ökar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande i Eskilstuna Kommunfastigheter
Bertil Andersson(M):
Kommer ni att göra en analys av dagens entrépriser med syftet att få en bättre anpassning till
olika målgrupper utifrån det faktum att vi har stora socioekonomiska skillnader bland
befolkningen i Eskilstuna?

För Vänsterpartiet

Maria Chergui
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§ 235
Interpellation - Entréavgifterna i Munktellbadet inlämnad av V (KSKF/2017:520)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 19 september 2017 lämnat in en interpellation –
Entréavgifterna i Munktellbadet.
Interpellationen ställs till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil
Andersson (M).
______
Beslutet skickas till:
Bertil Andersson (M)
Maria Chergui (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

