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Yttrande angående – Yrkande angående 
privata stränder och badföreningar 
 

Förslagsskrivarna vill att stadsledningskontoret ska ta krafttag mot lagöverträdelser som 
begås av privata aktörer längs med kustlinjen samt att en kartläggning av badföreningar 
och privata stränder. Byggnadsnämnden har redan i uppdrag att säkerställa att 
allemansrätten efterlevs på ett ändamålsenligt sätt oavsett om det är en offentlig eller 
privat aktör. Mot bakgrund av detta väljer vi att avslå yrkandet.  
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Yrkande angående privata stränder och badföreningar   
 
Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen:   

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta krafttag 
mot lagöverträdelser som privata aktörer begår längs med stadens kustlinje.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kartlägga förekomsten av badföreningar och 
privata stränder i hela Göteborg. Kartläggningen ska även innehålla en redogörelse 
för om detta är förenligt med allemansrätten och de strandskyddsbestämmelser som 
finns.    
 

Yrkandet  
Under våren och sommaren har vi kunnat läsa i media hur så kallade badföreningar trotsar 
kommunens beslut och fortsätter att sätta upp hinder för allmänheten att besöka 
allmänplatsmark. Det är enligt oss svårt att se hur en privat inhägnad strand med 
entréavgift är förenligt med de strandskyddsbestämmelser som finns.   

Tillgången till skog, strand och kust ska vara för alla och allemansrätten är viktig att 
värna. Vi menar att det strider mot allemansrätten att hägna in stränder och ta betalt. Vi 
anser att detta därför behöver utredas ytterligare.   

Vänsterpartiet menar att det nu får vara slut på den självvalda segregationen på stadens 
badstränder. Man ska å ena sidan inte kunna betala sig ur samhällsgemenskapen samtidigt 
som kommunen behöver steppa upp och tillhandahålla fler offentliga badplatser, särskilt i 
stadens överklasstäta områden.  

Vidare framgår det av mediabevakningen att det vid stränder på Näset fortfarande 
förekommer att man måste vara medlem i en badförening eller betala en inträdesavgift för 
att få bada. Samma förening har stängslat av kommunal mark som är allmänplatsmark och 
där strandskyddsbestämmelser råder. För tillträde till detta område tar badföreningen ut 
entréavgift. Medlem kan dock oftast inte vem som helst bli, utan det blir man genom att bli 
så kallad andelsägare i föreningen. Vissa andelar kan följa ett köp av fastighet på Näset och 
andra kan ärvas eller fås inom en familj. Det är alltså inte för vem som helst att bli 
andelsägare i badföreningar. Det är oacceptabelt att rika människor ska kunna ockupera 
kommunal mark. 
 
Somrarna i Göteborg kan vara varma, och i takt med klimatförändringarna kommer de bli 
varmare. Många göteborgare tar sin tillflykt till sjö och hav för att svalka sig och ha sköna 
dagar på stranden. Att det förekommer att stränder spärras av på privat mark begränsar 
göteborgarnas tillgång till allemansrätten. Det heter ju just allemansrätt av en anledning. 
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