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§54

Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan (KS 2018/211)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva badförbudet i Lidan från
Wennerbergsbron till och med järnvägsbron.

Sammanfattning
Ordningsföreskriften gällande badförbudet i Lidan ser idag ut enligt följande: Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Lidköpings kommun, 14 §, ”Badande är inte tillåtet i Lidan
från Ågårdsbron till och med utloppet i Vänern utan tillstånd av kommunens
samhällsbyggnadsnämnd”. Förbudet är således inte absolut, utan samhällsbyggnadsnämnden
kan ge tillstånd till undantag. Hemställan gäller att badförbudet ska upphävas helt. Frågan
innehåller säkerhetsmässiga hänsyn; både vad gäller bad samt vad gäller Lidans lämplighet
som sådan att bada i.
Förfrågan om för och nackdelar med ett eventuellt hävande av badförbudet i Lidan har gått ut
till tjänstemän på Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa, Teknisk Service, Räddningstjänsten,
Polisen och Vänerhamn. Svar har mottagits av alla.
När det gäller området vid Lidköpings hamn så har Länsstyrelsens i Västra Götalands län
föreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja vattenområdet (14 FS 2005:59).
Risker som har rapporterats är vattenkvalitetsmässiga och dess påverkan på hälsan hos
människor där skräp, främmande föremål och grumligt vatten representerar de största
farhågorna. Den kemiska analysen av vattnet är bristfällig och uppnår Ej God Status i Viss
Länsstyrelsen. Nytt utlopp för det nya reningsverket och eventuell påverkan på denna process
har framförts. Risker på människors hälsa ifrån dessa svar har sammanställts i en riskanalys.
I sammanställningen av för- och nackdelar med ett upphävande av badförbudet har enbart
nackdelar samt risker kopplat till detta rapporterats där flera är av allvarlig grad.

Yrkanden
Rasmus Möller (M), Pär Johnson (L), Claes-Göran Borg (V) och Marianne Bonnevier
(MP) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen.
Frida Nilsson (C), med instämmande av Roberth Andersson (SD), yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att upphäva badförbudet i Lidan från
Wennerbergsbron till och med järnvägsbron.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Rasmus Möllers (M) med fleras yrkande mot Frida
Nilssons (C) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Frida
Nilssons (C) yrkande.

Votering
Claes-Göran Borg (V) begär votering och votering verkställs.

Voteringsproposition
Kommunstyrelsen fastställer 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 mot 5 nej-röster finner ordföranden att Frida Nilssons (C) yrkande har
bifallits.
Voteringsresultat presenteras i bifogad voteringslista.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag








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: §54
Ärende: Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan, 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
Stefan Gustafsson (KD), ledamot
Marianne Bonnevier (MP), ledamot
Rasmus Möller (M), 2:e vice ordförande
Annika Håkanson (M), ledamot
Pär Johnson (L), ledamot
Claes-Göran Borg (V), ledamot
Roberth Andersson (SD), ledamot
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

Page 3 of 3

5

0

