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STADSLEDNINGSKONTORET 
FINANSAVDELNINGEN 

SID 1 (3) 
DNR 328-2519/2009 

2009-12-04 

Idrottsnämnden har den 15 september 2009 beslutat om att avveckla Aspuddsbadet 
inom fastigheten Korpen 1. Aspuddens kultur och badhusförening har den 1 de
cember 2009 ansökt om att få överta driften av Aspuddsbadet. Följande uppgifter 
har av finansavdelningen inhämtats om Aspuddens Kultur & Badhusförening 
Ekonomisk förening muntligen från Bolagsverket samt skriftligen från UC AB: 

Organisationsnummer: 
Registreringsdatum: 
Protokoll: 
Stadgar: 

Kapital: 
Styrelse: 

769620-7757 
20091112 
Konstituerande stämmoprotokoll 
Varje medlem ska deltaga i föreningen med en 
insats om 500 kronor. 
Inget stiftelsekapital finns registrerat 
Fredrik Baeckström (720101-9176) 
IvaTroi Zlateva (690701-1586) 
Peter Hany Olof Åkerbäck (670125-0216) 
Föreningen tecknas med två av tre styrelseleda
möter 

Upplysning om föreningen ger ingen bild av finansiell styrka. Därutöver har upp
lysning av styrelsemedlemmar tagits från UC AB och den samlade bedömningen 
är att det inte finns tillräcklig finansiell styrka. Detta är av särskild vikt då ett över
tagande av drift av Aspuddsbadet också innebär ett ekonomiskt åtagande i form av 
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Idrottsnämnden har under 2009 anlitat konsultföretaget WSP Management för en 
kvalificerad kostnadskalkyl för de investeringar som krävs för Aspuddsbadet möj
lighet till fortsatt drift. Nödvändiga investeringar har bedömts till 14 miljoner kro
nor. Beroende på om avskrivningstiden beräknas utifrån att hela investeringen 
skrivs av på 33 år eller om halva investeringen antas avse tekniska installationer 
med en avskrivningstid på 20 år uppgår hyra år ett till 1,1 till 1,3 milj oner kronor. 
Därtill tillkommer 0,15 miljoner kronor för periodiserade åtgärder som hyresvär
den normalt brukar stå för. Utifrån detta har idrottsnämnden bedömt självkost-
nadshyran till mellan 1,2 och 1,4 miljoner kronor per år. 

Föreningen anger i sin affärsplan att målet med verksamheten är att "skapa levan
de kultur och sagolikt badhus för alla åldersgrupper". Föreningen bedömer att de 
har ett kundunderlag på cirka 9 000 besök per år. I föreningens affärsplan anges att 
över 100 företag i området uttryckt sin vilja att sponsra affärsidén. I dagsläget an
ger föreningen att de har 500 medlemmar, vilket i dag inte kan verifieras av bo
lagsverket. 

I föreningens kalkyl redovisas ett resultat år ett om 489 621 kronor och år två ett 
resultat om 1 087 432 kronor. I kalkylen är inga kapitaltjänstkostnader upptagna 
för att göra den investering som krävs eller den självkostnadshyra idrottsnämnden 
bedömer för att driva badet vidare. Kalkylen bygger vidare på att verksamheten 
förväntas ge intäkter på 5,3 mnkr år ett och 6,9 mnkr år två. Detta kan jämföras 
med idrottsförvaltningens intäkter för ett bad med motsvarande storlek, Lilje-
holmsbadet, som 2008 gav cirka 1,2 mnkr i intäkter. Verksamhetens intäktspro
gnos bygger i och för sig på ett antal kringaktiviteter. Det ska dock i sammanhang
et nämnas att den yta som kan vara aktuell att bedriva annan verksamhet på är 
relativt begränsad, cirka 300 kvm, uppdelat på ett antal mindre ytor. Det framgår 
inte heller av affärsplanen huruvida bl.a. brandskyddsregler tagits i beaktande. 

När det gäller att överlåta driften av Aspuddsbadet till Aspuddens kultur och bad
husförening kan konstateras att detta måste ske utifrån en marknadsmässig hyra. 
Om föreningen ska få nyttja anläggningen på förmånligare villkor är det inte för
enligt med kommunallagens likställighetsprincip och de EU-rättsliga statsstöds
reglerna. Om uppdraget utförs som en tjänst mot någon form av ersättning blir 
även LOU tillämplig. 

Utifrån den affärsplan som inlämnats är slutsatsen att den inte är realistisk. Be
dömningen är att det Överhuvudtaget inte finns några finansiella förutsättningar för 
verksamheten. Då verksamheten även förutsätts utvecklas vidare, kräver ytterliga
re insatser, vilket ökar risken med projektet. Detta samtidigt med en avsaknad av 
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redovisad finansiell styrka hos föreningen eller dess ägare ger vid en samlad be
dömning att det inte finns en realism i inlämnad affärsplan. 

i Björkman 
Biträdande Stadsdirektör 

Inger Båvner 
Förvaltningsdirektör 
Idrottsförvaltningen 
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