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Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan – kompletterande
tjänsteskrivelse (KS 2018/211)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande lydelse i 14 § Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Lidköpings kommun upphävs och ersätts med följande nya
lydelse:
”Badande är inte tillåtet i Lidan från Ågårdsbron till och med utloppet i Vänern. Undantaget
från detta förbud är Lidans västra sida (mot torget till) mellan Wennerbergsbron och
Järnvägsbron. På denna sida av Lidan är bad tillåtet utmed kanten av Lidan. Badande är inte
tillåtet från broarna inom området, detta omfattar samtliga broar från Ågårdsbron till utloppet
i Vänern. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd kan medge tillfälliga tillstånd till bad inom
de områden där badförbud råder.”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att också ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillse att skyltar sätts upp som informerar
allmänheten om vad som gäller och att särskilt skylta på torgbron om att förbud mot att
hoppa/dyka från bron råder. Nämnden ges också i uppdrag att sätta upp ytterligare badstegar
inom det område som är undantaget från badförbudet.

Sammanfattning
Efter en hemställan från samhällsbyggnadsnämnden gav kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens Verksamheter ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphäva det
befintliga badförbudet i Lidan. Tjänstemannaberedningen konstaterade att ett sådant
upphävande enbart har nackdelar och medför höga risker för människors hälsa. I den politiska
behandlingen av ärendet har dock gjorts tydligt att man har önskar upphäva förbudet.
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet i syfte att en juridiskt hållbar beslutssats ska
tas fram, samt för komplettering av utredningen.
En ytterligare tjänstemannaberedning här därefter genomförts. Denna beredning föreslår
också att nuvarande förbud behålls, men har även tagit fram förslag till olika
beslutsformuleringar beroende på vilken grad av riskminimering politiken önskar tillämpa om
förbudet ändå ska upphävas helt eller delvis.

Yrkanden
Frida Nilsson (C), med instämmande av Roberth Andersson (SD), yrkar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Rasmus Möller (M), med instämmande av Pär Johnson (L) och Claes-Göran Borg (V), yrkar
enligt förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Frida Nilssons (C) yrkande mot Rasmus Möllers (M)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Frida Nilssons (C) yrkande.

Votering
Rasmus Möller (M) begär votering och votering verkställs.

Voteringsproposition
Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsproposition.
Den som vill bifalla Frida Nilssons (C) yrkande, röstar ja.
Den som vill bifalla Rasmus Möllers (M) yrkande, röstar nej.

Voteringsresultat
Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och en som avstår, finner ordföranden att Frida Nilssons (C)
yrkande har bifallits.
Voteringsresultat presenteras i bifogad bilaga.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag











Borttagen på grund av personuppgifter.
Kompletterande tjänsteskrivelse - Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Tjänsteskrivelse Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan
Riskanalys - tillåta bad i Lidan
Bedömningskriterier riskanalys
Borttagen på grund av personuppgifter.
Karta - Vänerhamns svar angående att upphäva badförbudet i Lidan
Borttagen på grund av personuppgifter.
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Voteringslista: §137
Ärende: Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan – kompletterande tjänsteskrivelse, KS 2018/211

Voteringslist(or)

Ja-röst för Frida Nilssons (C) yrkande. Nej-röst för Rasmus Möllers (M) yrkande.
Ledamot

Ja

Jonas Sundström (S), ordförande
Alexandra Lundell (S), ledamot
Viktor Sundberg (S), ledamot
Frida Nilsson (C), vice ordförande
Rasmus Möller (M), 2:e vice ordförande
Pär Johnson (L), ledamot
Claes-Göran Borg (V), ledamot
Roberth Andersson (SD), ledamot
Maria Edström (KD), tjänstgörande ersättare
Håkan Sanderi (MP), tjänstgörande ersättare
Per Gunnar Lindahl (M), tjänstgörande ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
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