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Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 177 lämnat en
motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
-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.
Förvaltningens yttrande
Det finns idag 11st badplatser i Alingsås kommun. Geografiskt finns det hinder för att
tillgänglighetsanpassa samtliga, eller ens hälften av dessa. Det krävs mycket för att kunna
göra platsen tillgänglig. Exempelvis krävs det att bottnen är av hårt sediment så att inte
rampen sjunker ner och fastnar i bottensedimentet, det får inte vara för brant lutning på
bottnen så att personer inte orkar ta sig upp. Dessa två kriterier uppfylls på de två
badplatserna, Linnebäck i Gerdsken och Lygnareds badplats vid Stora Färgen och är
således lämpliga att tillgänglighetsanpassa. Här har arbetet med att tillgänglighetsanpassa
påbörjats med ramper och senast i år har två handikapparkeringar iordningställts vid
Linnebäck.
Motionen har stämts av med tjänstepersoner på Kultur- och utbildningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kommunens badplatser. Sammanfattning
av förvaltningarnas yttrande är att de tekniska lösningar som finns att tillgå i dag på
marknaden, i form av ramper, ligger på ett spann mellan ca 150tkr – 300tkr beroende på den
geografiska miljöns förutsättningar. Det krävs på flera platser att man stärker bottnen för att
inte rampen ska sjunka ner i sedimentet och en hårdgjord gångväg fram till rampen. Sen
tillkommer även tillgänglig parkering i närheten, samt att det bör finnas en HWC på
badplatsen. Det är insatser som inte ryms inom nuvarande budget.
Kommunledningskontoret samlade bedömning är att motionens intentioner är goda och att
det är viktigt att alla i Alingsås ska kunna erbjudas bad. Det går dock i dagsläget på grund av
geografiska, tekniska och ekonomiska hinder inte att utlova att en tillgänglighetsanpassning
är möjlig för vare sig hälften eller samtliga badplatser. Det arbete som har påbörjats med att
tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen kan fortsätta med att ta fram en plan för
att tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen.

Ekonomisk bedömning
I dagsläget är det svårt att redovisa vad kostnaden blir för att tillgänglighetsanpassa varje
enskild badplats, då de geografiska förutsättningarna är unika på samtliga 11 badplatser.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens egna yttrande

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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