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Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS398 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om badplatser – värdehöjande 
för alla som vill eller måste fira semester hemma 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om badplatser, 
kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet. Förslaget innebär 
önskemål om att tillföra området vid Örtjärn ytterligare en badbrygga. 
Förslagsställaren menar att den befintliga bryggan är underdimensionerad. 
Bryggan ägs och hanteras av Nysäters fritids- och intresseförening. I 
föreningens styrelse vill man bibehålla dagens nivå och menar att 
kapaciteten är tillräcklig för områdets boende. Naturbadplatsen i Örtjärn 
skiljer sig från en kommunal badplats genom en lägre tillsynsnivå.  
 
Enligt detaljplanen är området markerat som öppet vattenområde och det är 
inte tillåtet att anlägga ytterligare en badbrygga i området. Förvaltningen 
bedömer därmed att medborgarförslaget bör avslås.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 7 december 2021 
 Medborgarförslag om badplatser – värdehöjande för alla som vill 

eller måste fira semester hemma 
 
 
 
Päivi Malmsten                                            Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorchef                                                    Verksamhetschef 
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Inskickat av: Anders Joakim Angervall
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#23375

Datum
2021-06-13 09:54

Ärendenummer: #23375 | Inskickat av: Anders Joakim Angervall (signerad) | Datum: 2021-06-13 09:54

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
Anders Joakim Angervall

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Badplatser - värdehöjande för alla som vill eller måste fira semester hemma

Beskriv förslaget
Idag finns få välordnade badplatser och i hela kommunen endast 9st som ligger under kommunens regi. Vår kommun har växt 
otroligt och även här i Mölnlycke. En otroligt populär badplats som ofta är överfull är den icke kommunala vid Örtjärn - ibland så 
full att bryggan hamnar under vatten. Mitt förslag är att det annordnas ytterligare en badbrygga någonstans runt Örjärn - kanske 
öster om "sandstranden" så att fler både kan och vill nyttja denna lilla oas och även bidrar till ökad säkerhet då de som badar sprids 
ut på fler ställen.
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