
Anteckningar från telefonsamtal med Sara Sjödal 2020-04-02: 
  
OBS att man behöver ha i åtanke vid läsning av dessa anteckningar dels Corona och dels att 
kommunen måste gå med överskott för att kunna få större möjligheter till lån.   
  
Det är inte helt färdiglagt i hur processen framåt ska gå till - om det ska ingå i Håkan 
Bergströms (Kultur och fritidschef) ordinarie uppdrag eller om det behövs ett KS beslut (isf 
ska det tas 28/4 eller 26/5), men oavsett så kommer han alltså börja jobba på det i år med 
att utreda behov/önskemål gällande badet.  
  
Saras ambition är, förutsatt att normala budgetförutsättningar fortfarande råder med 
avseende på det ekonomiska läget, att få med investeringen i budgeten (3-årig) som ska tas i 
höst. Ingen i Kvintetten och inget annat parti har sagt/visat tecken på att man inte vill ha 
Vendelbadet - ingen vill avveckla Vendelbadet. Om man inte hade velat 
ha fortsatta bad/sporthalls möjligheter på nuvarande fastighet så hade inte detaljplanen för 
Örbyhus centrum antagits, vilket ett enigt KS redan föreslagit KF att göra. 
  
Roger/TKAB har upprepat påstått att det "bara behövs en beställning från kommunen så kan 
ny anläggning vara på plats", men det stämmer inte riktigt, större investeringar behöver 
beslutas politiskt. I TKAB:s budget fanns tidigare avsatt för underhållsinvestering (här fanns 
siffror/offerter från 2017 som TKAB tagit fram), men iom det stora läckaget så behövs det 
en större investering och då finns två alternativ: 
  
1) Bygga nytt (innebär lägre driftkostnad) 
2) Renovera enligt befintligt. 
  
Alternativ 1 behöver också utredas huruvida ett nybygge ska vara utifrån nuvarande 
anläggnings utformning eller något annat beroende på om dagens behov är annorlunda än 
då badet byggdes. Oavsett vilket alternativ som väljs och hur alternativet är specificerat 
måste det finnas ett aktuellt ekonomiskt faktaunderlag för investeringskostnader och 
framtida driftskostnader att basera beslut på, ett beslut som bygger på att ekonomiska 
förutsättningar finns. 
  
Oavsett alternativ så är det KF som behöver besluta (dvs tex KoFschef kan inte bara lägga en 
beställning till TKAB) eftersom det är en större investering som får budgetpåverkan - vilket 
Sara som sagt menar kan tas i höst. TKAB är de som tar lån till byggnation alt. 
renovering.  Det är KF som beslutar om att kommunen ska gå i borgen för de kommunala 
bolagens lån. Dvs utökade lånebelopp kräver att KF beslutar om en utökning av borgensram 
till bolaget. 
 
Varje fullmäktige har möjlighet att besluta i enskilda ärenden. Ett beslut under något av 
vårens återstående kommunfullmäktigen beräknas bli svårt då behoven för en nybyggnation 
ännu inte kommer vara klara (med hänsyn till att medborgardialog önskas i den frågan) och 
därmed kostnadsuppgifterna för dessa. Covid-19 begränsar stort möjligheterna till 
medborgardialog . Vi kommer nog inte förrän senare i vår se vad den ekonomiska påverkan 
av viruset leder till. En stor investering av Vendelbadets karaktär bör därför tas i samband 
med budget för att vara en del i den övergripande helheten kopplat till driftkostnader, 



investeringskostnader och investeringsutrymme. Kommunen har ett begränsat 
investeringsutrymme - det är också en anledning till att ta beslutet på budgetmötet i höst 
för att det ska bli en del i helheten. Men som sagt det är fullt möjligt att ta ett enskilt 
investeringsbeslut på ett fullmäktige – det som då krävs är att allt finns på plats i form av 
faktaunderlag då det gäller: kostnader och budgetpåverkan. 
 
Sara och Håkan är överens om att utreda behoven genom bland annat medborgardialog, 
eftersom de vill ha en bred förankring bland medborgarna.  
 

Antecknat av Isabelle Axelsson och korrekturläst av Sara Sjödal 


