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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 59

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning
av badplatser från Tobias Smedberg (V) och
Jonas Segersam (KD)

KSN-2019-1607

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbifalla förslaget om inventering av tillgängligheten vid kommunens
badplatser, samt

2. attbesvara förslaget omomgående tillgänglighetsanpassningar med
föredragningen i ärendet.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Fredrik Ahlstedt (M) och Tobias Smedberg (V) yrkar att motionens andra förslag ska
bifallas.

Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förslags första att-sats (1) mot avslag och finner
att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags andra att-sats (2) mot Fredrik Ahlstedt
(M) med fleras yrkande om att förslaget ska bifallas och finner att arbetsutskottet
bifaller föreliggande förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019, att

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera
tillgängligheten för kommunens badplatser, samt att
omgående agera för att göra tillgänglighetsanpassningar av minst hälften av
de badplatser kommunen ansvarar för.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020
Bilaga 1, Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias
Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden
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Svar på motion om tillgänglighetsanpassning 
av badplatser från Tobias Smedberg (V) och 
Jonas Segersam (KD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bifalla förslaget om inventering av tillgängligheten vid kommunens badplatser, 

samt  

2. att besvara förslaget om omgående tillgänglighetsanpassningar med 
föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019, att 

 

• kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera 

tillgängligheten för kommunens badplatser, samt att  

• omgående agera för att göra tillgänglighetsanpassningar av minst hälften av 
de badplatser kommunen ansvarar för. 

 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Barn- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i beredningen av ärendet. 

Näringslivsperspektivet bedöms inte vara relevant. 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-03 KSN-2019-1607 

  
Handläggare:  

Johan Andersson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Gatu- och samhällsmiljönämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 14 
november 2019, § 100, och föreslog att kommunfullmäktige bifaller förslaget om 
inventering av tillgängligheten vid kommunens badplatser, samt besvarar förslaget om 

omgående tillgänglighetsanpassningar med föredragningen i ärendet. 
Protokollsutdrag återges som bilaga 2.  

Föredragning 

Motionens ambitioner gällande tillgänglighetsanpassningar av badplatser är goda och 
ligger väl i linje med det arbete som Uppsala kommun utför. Kommunens ambition på 
sikt är att samtliga badplatser ska ha någon form av tillgänglighetsanpassning.  

Uppsala kommun arbetar med en badplatsplan som ska vara färdig under 2019. I 

arbetet med planen ingår att identifiera behov av tillgänglighetsanpassningar vid 
kommunens badplatser och att föreslå åtgärder för dessa. I arbetet ingår dialoger med 

både vuxna och barn att yttra sig om vad de tycker om kommunens badplatser och vad 
som kan förbättras. Kommunen genomför i detta arbete också kartläggningar av 
könsfördelningen på baden och vilka åldersgrupper (barn/vuxna/seniorer) som vistas 

där. 

Redan idag arbetar kommunen aktivt med olika typer av tillgänglighetsanpassningar. 

Till exempel har samtliga utedass vid badplatserna tillgänglighetsanpassats och är 

könsneutrala, det vill säga tillgängliga för såväl kvinnor som män. Vid det nya 

Vårdsätrabadet planeras en handikappramp, och vid samtliga bad ska också alltid 

finnas möbler som kan användas av personer med rullstol eller rullator.  

Det är viktigt att förstå att tillgänglighetsanpassningar måste grundas på en 
helhetsanalys. En mindre anpassning vid exempelvis en brygga kan bli verkningslös om 
personer med funktionshinder inte kan ta sig fram till själva bryggan eller badplatsen. 

Denna typ av helhetsanalyser görs i samband med framtagandet av den ovan nämnda 
badplatsplanen.  

Uppsala kommun har även ett samarbetsprojekt med Upplandsstiftelsen där 
naturinformation specifikt riktad mot personer med någon form av 
funktionsnedsättning tas fram. I detta arbete ingår flera av kommunens badplatser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020 

• Bilaga 1, Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias 

Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
 





ug Uppsala 
kommun 
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Gatu- och sannhällsmiljönämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-14 

§ 100 

Motion av Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (1(D) om 
tillgänglighetsanpassning av badplatser 
GSN-2019-2493 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla förslaget om inventering av tillgängligheten vid kommunens badplatser, 
samt 

att besvara förslaget om omgående tillgänglighetsanpassningar med 
föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019, att 

— kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera 
tillgängligheten för kommunens badplatser, samt att 
omgående agera för att göra tillgänglighetsanpassningar av minst hälften 
av de badplatser kommunen ansvarar för. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer liggande förslag mot Martin Wisells (KD) yrkande. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 juli 2019. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till nämnden utan eget yttrande. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kommunhuset, Stationsgatan, 

nas Petersson, justerare 

kan 17.00 

• -• • 
RiardMalmst ni (MP), ordförande 

Uppsala 
kommun 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-14 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 18.00 - 21.11 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Rickard Malmström (MP), ordf. Ersättare: 
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf. 
Jonas Petersson (C), 2:e vice 
ordf. 
Hannes Beckman (M) 
Andreas Hallin (S) 
Rickard Steinholtz (M) §§ 89-95 
Anna-Christina Alfredsson (S) 
Jens Nilsson (S) 
Thomas Sundström (SD) 
Susanne Eriksson (L) 
Martin Wisell (KD) 
Erik Wiklund (V) 
Magnus Malmström (V), 
tjänstg. ersättare 
Fredrik Björkman (M), tjänstg. 
ersättare §§ 96-105 

Sara Gille (S) 
Per Ekegren (L) 
Per-Eric Rosen (MP) 
Andrea Byding (MP) 
Fredrik Björkman (M) §§ 89-94 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) §§ 
89-102 

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Annila Bexelius, avdelningschef, Roger 
Lindström, områdeschef, Tove Västibacken, enhetschef, Patrik Österbring, 
enhetschef, Towa Widh, controller, Helena Brämerson Gaddefors, projektledare, 
Emma Henning, trafikplanerare, Henrik Ljungman, projektledare 

Utses att justera: Jonas Petersson (C) Paragrafer: 89 - 105 

k U_q Uttåg 
Susanna Nordström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 
Protokollet finns 
tillgängligt på 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Gatu- och 
samhällsmiljönämnden Sista dag att överklaga 2019-12-12 

2019-11-14 Anslaget tas ner: 2019-12-12 

www.uppsala.se  och 
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