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§ 89 Dnr 2018/00802  

Svar på medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands 
badplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning  

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om 

utveckling av Kalmarsands badplats. Bland annat ges förslag på placering 

av bryggor, hopptorn, att noggrant markera vattendjup, stänga av för biltra-

fik ner till stranden när det inte är säsong, arrende av kiosk och hålla rent 

från ogräs och sly på stranden. 

 

Medborgarförslaget remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Nämnden meddelade att de flesta av de förslagen är genomförda eller plane-

rade inför badsäsongen 2019. Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig enligt 

nedan:  

 

Under sommaren 2018 gjorde förvaltningen en stor inventering av de behov 

som finns vid kommunens två kommunalt skötta badplatser, Kalmarsand 

och Ekilla. Flera åtgärder gjordes redan då och flera är planerade för 2019. 

En utredning gjordes även om placering av bryggor och gräns/säkerhetslinor 

samt skyltningar.  

 

Avtal har tecknats med två entreprenörer. Floattech svarar för att bryggor 

läggs i och tas upp samt inspekteras. Bojjob svarar för säkerhetslinor, av-

gränsningar och bottensyn. Förvaltningen har även ett avtal avseende me-

talldetektorsökning av strand och vatten.  

Förvaltningens personal svarar för skötsel av stranden under badsäsongen. I 

det ingår öppning/stängning av toaletter/omklädningsrum. Under 2019 

kommer även kiosken att skötas av förvaltningens personal tillsammans 

med sommarjobbare.  

Under 2019 kommer även den del av stranden, närmast silon, som är privat-

ägd, att tas om hand av kommunen och göras tillgänglig för badande.  

Under april kommer en detaljerad planering av åtgärder att göras. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget anses besva-

rat.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 152 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 128 
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Tjänsteskrivelse 2019-04-15 

Medborgarförslag 2018-10-18 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningen § 27 2019 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-07 

 ______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare, för kännedom (bifoga även dokumentet ”komplettering till 

kommunfullmäktige) 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

 

 

 

 


