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KS § 176 Medborgarförslag: Angående 
upprustning av badplatsen Pinte vid Assjön
Dnr KS 2022/185

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om upprustning av 
badplatsen Pinte vid Assjön, samt
att medborgarförslaget med detta avslås.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om upprustning av badplatsen Pinte vid Assjön inkom 
2022-04-06. I medborgarförslaget skrivs; ” I dag är strandområdet skyddat av 
betongsuggor från bilväg/parkering. Avspärrningen flyttas ständigt och stranden 
används som parkering, camping för husbil, psalter båtiläggningsplats. Detta sker 
under alla säsonger. Föreslår en uppdatering av badplatsen med ett nytt staket 
samt låst bom till badsäsongen 2022. Hindra husbilscamping, motortrafik, samt 
båtiläggning på stranden vid Pinte, Assjön. Kommunen byter ut det gamla staketet 
samt installerar bom med lås.”

I svaret konstateras att det inte är möjligt att upprusta badplatsen enligt 
önskemålet i medborgarförslaget. Förslagsställarens önskan om att skydda och 
bevara badplatsen vid Pinte Assjön är god och sammanfaller väl med Aneby 
kommuns viljeinriktning vad gäller skötsel och nyttjande av densamma. Det är 
idag möjligt att köra in med fordon på de flesta av kommunens badplatser. 
Fördelen med detta är att det förenklar för kommunen att sköta om badplatserna. 
Nackdelen är att det kan missbrukas av några få individer. 
Aneby kommun har detta år kompletterat badplatserna med tydliga skyltar där det 
framgår att det är förbjudet att campa där, vilket har resulterat i en viss positiv 
effekt. Förslagsställarens önskemål om att sätta upp bom med lås vid badplatsen 
bedömer inte kommunen som en fungerande lösning. Kommunens erfarenhet är 
att lås och bommar bryts upp och förstörs på olika sätt. De betongsuggor som 
idag används är relativt tunga och svåra att slå sönder vilket medför att de på ett 
bra sätt hindrar otillbörligt användande av badplatserna. Betongsuggorna kan 
dessutom flyttas med lastmaskin när kommunen eller annan huvudman behöver 
tillträde med fordon till badplatserna. Vid Pinte badplats finns det idag tre 
betongsuggor, för ytterliga förstärka skyddet av badplatsen kan det vara lämpligt 
att komplettera med ytterligare ett par betongsuggor. Kommunens bedömning är 
att tydlig information kring vilka regler som gäller för enskilda badplatser samt 
avgränsning genom betongsuggor är det mest fungerande sättet att motverka 
felaktigt nyttjande av badplatsområdet. Detta innebär även lägre 
underhållskostnader. Staket och byggnader på badplatserna i Aneby kommun 
underhålls i enlighet med framtagen underhållsplan.
Med hänvisning till ovanstående svar avslås medborgarförslaget.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-04-06
Tjänsteskrivelse, 2022-08-19
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-08-17
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-08-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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