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Mottagare

Medborgarförslag angående Mörtsjön
Förslag till beslut

Att avvakta den pågående utredning som pågår om vilken bidragsnivå som ska
gälla i framtiden.
Att under sommaren 2021 sköta driften av Mörtsjöbadet i kommunal regi enligt
lagd budget, alternativt om det finns någon förening som är villiga att ta på sig
uppdraget mot ett driftbidrag på 16 500 kronor.
Att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under våren 2021 se över
standard på bryggor och byggnader vid kommunens ägda badplatser. och att ta
fram en åtgärdsplan för att upprätthålla standard och föreslå ett kostnadsförslag.
Sammanfattning av ärendet

I Budget för 2021 är det avsatt 16 500 kronor för driften av badplatsen i
Mörtsjön, det är samma belopp som för år 2020. Som en jämförelse är det lika
budgetpost för Järåbadet i Bispgården. Skillnaden är att i Järåbådet utgår beloppet
som ett driftsbidrag till en förening och i Mörtsjön är det kommunen som sköter
badet, efter att Mörtsjöns sportstugeförening sagt upp avtalet med kommunen.
Ragunda kommun håller på med en översyn över bidrag till föreningar och
anläggningar som finns runt om i kommunen. Möten har hållits där företrädare
från olika föreningar har lämnat synpunkter. Utredning har blivit försenad genom
pandemin, men målet är att ett förslag ska läggas till kommunstyrelsen för beslut
under hösten 2021.
Med hänsyn till ovanstående är det svårt att lämna något förslag på hur driftbidrag
ska fördelas i framtiden då det redan pågår en utredning.
Det har ej funnits pengar avsatta för investeringar i bryggor och byggnader vid
kommunens badplatser under många år.
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Ärende

Stugubygdens Framtid genom ordförande Ingela Adebåge Frimert har lämnat ett
medborgarförslag angående underhållet och skötseln av Mörtsjöbadet. Föreningen
anser att badet är undermåligt skött och önskar att badet ska hålla god standard
och utvecklas.
Konsekvenser för barn

En viktig sommaraktivitet för barnen är att det finns tillgång till säkra badplatser i
kommunen.
Beredande handläggare

PO Bengard
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut skickas till
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Elin Dahlin
Tf Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

