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§ 51
Svar på medborgarförslag - Inrätta en offentlig
badplats i Kvicksund (KSKF/2016:407)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13
februari 2017. Av skrivelsen framgår att det har inkommit ett medborgarförslag den
22 september 2016, § 184, om inrättade av offentlig badplats i Kvicksund.
Förslagsställarens förslag på plats hamnar på två, idag privat ägda fastigheter,
Sundbyvik 2:61 och 2:63.
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 januari 2017, § 3 (SBN/2016:198),
föreslagit att medborgarförslaget avslås, med hänsyn till ägarförhållandena och då
det finns en allmän badplats i Pottskär.
I nu gällande detaljplan från 1982 är området angivet som allmänplats-mark med
verksamheterna Park eller Plantering. Inom kommunen pågår nu, tillsammans med
Västerås kommun, ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för Kvicksund.
Med hänsyn härtill samt vad som framgår av kultur- och fritidsförvaltningens
utredning instämmer kommunledningskontoret i kultur- och fritidsförvaltningens
utredning och dess nämnds bedömning om att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnad
Karin Israelsson /HandläggareTelefon/
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2017-02-13
KSKF/2016:407

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag ang inrättande av offentlig
badplats i Kvicksund
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning
Det har lämnats ett medborgarförslag om inrättade av offentlig badplats i
Kvicksund. Förslagsställarens förslag på plats hamnar på två, idag privat ägda
fastigheter, Sundbyvik 2:61 och 2:63. Med hänsyn till ägarförhållandena och att det
finns en allmän badplats i Pottskär samt att det nu pågår ett arbete med
planprogram för Kvicksund, förslås att medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats ett medborgarförslag om inrättade av offentlig badplats i
Kvicksund. Förslagsställarens förslag på plats hamnar på två, idag privat ägda
fastigheter, Sundbyvik 2:61 och 2:63. Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett
frågan och dess nämnd föreslår med hänsyn till ägarförhållandena och då det finns
en allmän badplats i Pottskär, att medborgarförslaget avslås.
I nu gällande detaljplan från 1982 är området angivet som allmänplats-mark med
verksamheterna Park eller Plantering. Inom kommunen pågår nu, tillsammans med
Västerås kommun, ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för Kvicksund.
Med hänsyn härtill samt vad som framgår av Kultur- och fritidsförvaltningens
utredning instämmer Kommunledningskontoret i Kultur- och fritidsförvaltningens
utredning och dess nämnds bedömning.

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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§3
Remiss från kommunstyrelsen -Medborgarförslag Inrätta en offentlig badplats i Kvicksund
Beslut
Yttrandet godkänns och översänds till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag för yttrande till kultur- och fritidsnämnden
den 9 oktober 2016 om att inrätta en offentlig badplats i Kvicksund.
Förslagställaren ger förslag på två lämpliga fastigheter vid Mälaren. Då föreslagen
plats inte är i kommunal ägo och att kultur- och fritidsnämnden redan ansvarar för
badplatsen i Pottskär föreslår nämnden att medborgarförslaget avslås.

-------------Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Mattias Berglund 016-710 32 54
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2016-10-12
KFN/2016:198

Kultur- och
fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag - Inrätta en offentlig
badplats i Kvicksund
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns och översänds till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag för yttrande till kultur- och fritidsnämnden
den 9 oktober 2016 om att inrätta en offentlig badplats i Kvicksund.
Förslagställaren ger förslag på två lämpliga fastigheter vid Mälaren. Då föreslagen
plats inte är i kommunal ägo och att kultur- och fritidsnämnden redan ansvarar för
badplatsen i Pottskär föreslår nämnden att medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag för yttrande till kultur- och fritidsnämnden
den 9 oktober 2016 om att inrätta en offentlig badplats i Kvicksund.
Förslagställaren ger förslag på två lämpliga fastigheter vid Mälaren som utpekats
som parkmark i detaljplan för Kvicksund Öster. Närmsta badplats enligt förslaget
är Sanda på västmanlandssidan. Förslagställaren anser att det är synd att stora delar
av Mälaren inte är tillgängliga för allmänheten då kustremsan till stora delar består
av privatbostäder.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunala anläggningar för idrott, fritid
och friluftsliv där badplatser är en typ av anläggning. Det är nämnden som utifrån
sitt uppdrag och kompetens bedömer behovet av eventuella nya anläggningar
utifrån ett helhetsperspektiv.
Det finns totalt tjugosex kommunala badplatser i Eskilstuna. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för skötsel elva badplatser. Det finns också tretton
badplatser där föreningar eller arrendator ansvarar för skötsel av badplatsen på
uppdrag av kommunen. Torshälla Stads nämnd ansvarar för två badplatser.
I kultur- och fritidsförvaltningens arbete med skötsel av badplatser ingår bland
annat utplacering och borttagning av bryggor, stegar och soptunnor. Kontinuerlig
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städning sker under vecka 24 till 34. Vattenprov tas en gång per månad under juni,
juli och augusti och resultatet kommuniceras på Eskilstuna kommuns webbplats.
Förvaltningen ser till att det finns informationstavla och livräddningsboj på
samtliga badplatser.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar redan idag för en badplats i Kvicksund,
Pottskär på västra sidan av riksväg 56. Det finns även en badplats på
västmanlandssidan av Kvicksund.
Förslagställaren föreslår att badplatsen anläggs på fastigheterna Sundby 1:63 och
Sundby 1:64, numera Sundbyvik 2:63>1 och Sundbyvik 2:61. Tomterna ägs inte av
Eskilstuna kommun och kan därför inte användas enligt förslagställarens önskemål.
Det finns inte heller annan fastighet på den östra sidan av riksväg 56 som är
lämplig som badplats. Att anlägga en badplats skulle därmed innebära stora
kostnader utöver de kostnader som kommer med iordningställande av mark.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar redan för en badplats i Kvicksund. Nämnden
bedömer att det inte finns ett behov av att anlägga ytterligare en badplats i området
och föreslår att medborgarförslaget avslås.
Finansiering
Kultur- och fritidsnämnden saknar resurser för anläggning av badplats då det
sannolikt är förenat med markarbeten. Ansvar för drift och skötsel av en ytterligare
en badplats skulle kräva extra resurser på kultur- och fritidsförvaltningen för att
inte påverka skötseln av befintliga badplatser.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Mattias Berglund
Utredare
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§ 184
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inrätta en offentlig badplats i Kvicksund
(KSKF/2016:407)
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inrätta en offentlig badplats i Kvicksund har lämnats
in till kommunfullmäktige den 27 juni 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut. I beredningen av ärendet ska kommunstyrelsen inhämta yttrande från
kultur- och fritidsnämnden.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

