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Medborgarförslag Badplats i centrala Robertsfors  

Tillväxtchefs förslag till beslut 
 
  

- Att avslå medborgaförslag 9/2020 om att bygga en kommunal badplats i Robertsfors.   

Ärendesammanfattning 
- Anmälan av medborgarförslag 9/2020: badmöjligheter för barn och ungdomar som bor i 

samhället Robertsfors. Förslaget i sig är intressant men det medför också stora risker att bada 
i strömmande vatten då det är en älv som avses. Det finns dock goda exempel på hur ex olika 
privata campingar har löst detta. Exempelvis Långsele Camping som ligger vid Faxälven. Där 
har man lagt ut brygger ut i älven för att stabilisera vattnets rörelse. Det skulle dock medföra 
både ökade kostnader och ökat ansvar om kommunen valde att bygga badplats där.    

Beslutsunderlag 
- Medborgaförslag 9/2020 
- Ärendebeskrivning  
- MSB om bad och säkerhet   

Ärendet 
Anmälan av medborgarförslag 9/2020: badmöjligheter för barn och ungdomar som bor i samhället Robertsfors. 
Förslaget i sig är intressant men det medför också stora risker att bada i strömmande vatten då det är en älv 
som avses. Det finns dock goda exempel på hur ex olika privata campingar har löst detta. Exempelvis Långsele 
Camping som ligger vid Faxälven. Där har man lagt ut brygger ut i älven för att stabilisera vattnets rörelse. Det 
skulle dock medföra både ökade kostnader och ökat ansvar om kommunen valde att bygga badplats där. Av 
vikt krävs det tydligt att kommunen tydliggör ansvarsbiten.  

Den enskildes ansvar: 

Den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv, sin familj och sin egendom. Föräldrar ansvarar till 
exempel för att deras barn får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling och övriga 
omständigheter. Den enskilde ska själv aktivt hålla sig informerad om gällande lagar samt genomföra och 
bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. I ansvaret ligger också att varna 
dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. När personen inte klarar av att hantera en händelse ska det 
offentliga kunna ge direkt stöd, t.ex. i form av räddningstjänst. Privata anläggningsägare ska också se till att 
anläggningarna är försedda med livräddningsutrustning samt uppfyller eventuella krav enligt ordningslagen 
samt miljö-, bygg- och arbetsmiljölagstiftningen. 

Kommunens ansvar: 

Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) verka allmänt för skydd mot olyckor. Lagstiftarnas 
intention är att det i varje kommun ska finnas ett systematiskt olycksförebyggande arbete som verkar för en 
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trygg miljö för kommunens invånare tex : att de alltid ska finnas en livboj vid varje badplats så de kan hjälpa 
mot en drunkningsolycka, eller ordna så man har badvakter på plats. Kommunala verksamheter vid vatten ska 
bedrivas på ett säkert sätt, undervisning i simning och vattensäkerhet ska ske i skolan enligt läroplan och 
kommunen ska bistå med akut hjälp och stöd vid drunkningsolyckor.  

En utvecklingsmöjlighet i detta hade varit att det skulle kunna erbjuda arbetstillfällen för ex badvakter i 
kommunalregi under säsong samt höja aktiviteten i samhället.  

Om det byggs en kommunal badplats bör det också tas hänsyn till de privata anläggningar som finns.  

Antal drunkningsolyckor: 

Om man räknar per 100 000 invånare är dock antalet drunkningsolyckor lågt i storstäderna. En del kommuner, 
främst i Norrland och Västra Götaland, uppvisar en hög andel omkomna genom drunkning i förhållande till 
invånarantalet. En anledning kan vara att det i dessa områden finns ett omfattande fiske- och badliv.  Om vi ska 
gå efter de här så måste vi först och främst jobba mot drunkningsolyckor här uppe i norr för just nu har vi och 
västra Götaland flest drunkningsolyckor av alla dom andra regionerna/landskapen i Sverige. 

    

Beslut ska skickas till: 
Den som framställt medborgarförslaget.  

Konsekvensanalys och synpunkter 
Jämställdhets konsekvensanalys 
Idag sker en negativ förfördelning för ungdomar och barn som inte har föräldrar som kan skjutsa dom till ex 
havet, lufta eller sjöar i kommunen. Det är tufft att hitta plats att bada på i centrala Robertsfors.   
  

Konsekvenser verksamhet 
Det finns idag ingen badplats i centrala Robertsfors.   

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Vid ett ev byggande av badplats måste denna risk- och konsekvens utredas.   

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga. 

Ekonomi/resurser 
Ekonomiska konsekvenser 
Finns en viss kostnad med detta men ingen som skulle äventyra Robertsfors Kommuns ekonomi. Däremot finns 
det inte i driftsbudget för Tillväxt utan bör tas i investeringsbudget för 2022 om badplats skall anläggas.  
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I tjänsten/Magnus Hansson  
Tillväxtchef  
Robertsfors Kommun  
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