Motion till kommunfullmäktige

Tillgänglighetsanpassning av badplatser
Alingsås som kommun har fantastiska naturresurser, där en mängd vackra sjöar ger våra invånare
stora möjligheter till bad och rekreation. Dock är det så att av de 11 badplatser kommunen informerar
om på sin webbplats är det bara en som har en badramp och två badplatser som har toaletter
tillgängliga för rullstolsburna. Ingen badplats har en badrullstol som besökare kan låna. Brister på
hjälpmedel och anpassningar innebär att den frihet som för många är självklara blir omöjliga att ta
del av för vissa kommunmedborgare.
Tillgänglighetsanpassning av badplatser handlar ofta om en ganska billig investering med mycket
låga underhållskostnader som betyder väldigt mycket för den som lever med eller är anhörig till någon
som har behov av hjälpmedel eller andra anpassningar för att kunna ta sig i och ur vattnet eller på
annat sätt tillgodogöra sig möjligheterna som en badplats erbjuder.
Det kan finnas enstaka badplatser som är belägna i en så svår terräng att de är mycket svåra att
tillgänglighetsanpassa, men väldigt många badplatser som idag är otillgängliga för personer i behov
av hjälpmedel skulle med enkla åtgärder kunna tillgängliggöras. Det kan handla om fysiska
hjälpmedel som exempelvis ledstänger eller rullstolsramper, men även andra typer av anpassningar
beroende på vilka typer av funktionshinder som ska kompenseras. Bara en sådan enkel möjlighet som
att kunna stödja sig vid ombyte eller sittplatser kan vara av central betydelse för människor. På sikt
bör alla badplatser göras tillgängliga men redan på kort sikt bör kommunen kunna nå ett mål om att
ha tillgänglighetsanpassat minst hälften av de kommunala badplatserna.
Vänsterpartiet föreslår därför:
Att kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag att
tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighetsanpassas inom ett kortare
tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga badplatser ska
tillgänglighetsanpassas.
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