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Förslag till beslut
1. Socialnämnden fastställer yttrande 2016-01-20 avseende badplatsplan 2016-2024
och överlämnar yttrandet till Teknik- & Exploateringskontoret.
2. Socialnämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna yttrandet.
Sammanfattning av ärendet
Teknik- & Exploateringskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en badplatsplan för
kommunens badplatser. I planen listas aktuella badplatser samt deras nuvarande
standard utifrån ett antal kriterier. Planen innehåller även förslag till investeringar
och åtgårder för att rusta upp- eller vidareutveckla badplatserna.
Tekniska nämnden har remitterat förslag till badplatsplan 2016-2024 till bl a
Socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara Teknik- & Exploateringskontoret
tillhanda senast den 31 mars 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-18
Badplatsplan 2016-2024 – remissutgåva daterad 2015-11-27
Yttrande daterat 2016-01-20
Ärendet
Teknik- & Exploateringskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en badplatsplan för
kommunens badplatser. I föreliggande förslag listas åtta kommunala badplatser.
Ytterligare en badplats finns nämnd i planen dock inom parentes då platsen,
Skäluddens brygga, endast omfattar en brygga med badstege.
Enligt Alliansens politiska plattform för mandatperioden ska antalet kommunala
badplatser utökas. Syftet med planen är att skapa ett underlag som ligger till grund
för framtida åtgärder och disponering av resurser för detta ändamål.
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Planen omfattar stränder och badplatser som kommunen traditionellt betraktat och
skött som offentliga. Under badsäsongen finns bryggor, WC och omklädningsrum
tillgängliga för allmänheten. Standarden, kvaliteten och funktionen bör säkerställas
för att göra badplatserna mer tillgängliga och trevliga att nyttja. Som ett steg i detta
arbete klassificeras badplatserna i planen utifrån ett antal kriterier som genererar 1-3
stjärnor. Framtida satsningar kommer främst att ske på de badplatser som ges 2-3
stjärnor i förslaget.
Kriterierna som ligger till grund för klassificeringen är:
 Vattenprover
 Informationstavla och Miljöinformation
 Toaletter
 Utomhusdusch
 Strandstädning/tömning av sopkärl
 Strandaktivitet
 Tillgänglighet för funktionshindrade
I förslaget till badplatsplan ges 2 badplatser (inkl Skälsuddens brygga) en stjärna, 5
badplatser två stjärnor och 2 badplatser ges 3 stjärnor.
Förslag till yttrande
Socialnämnden ser positivt på en inventering av de kommunala badplatserna och
särskilt behovet av åtgärder för att öka tillgängligheten på fler badplatser för personer
med funktionsnedsättning.
I klassificeringsmodellen anges att ”tillgänglighet för funktionshindrade” ”bör finnas”
vid tvåstjärniga badplatser och ”ska finnas” vid trestjärniga. Utifrån definitionen av
tillgänglighet i planen avses att badplatsen då har tillgång till ramp ned i vattnet samt
att det finns tillgång till HWC och reserverade parkeringsplatser. I badplatsplanen
finns angivet att det i dagsläget endast är en badplats (Lundhagsbadet) som uppfyller
dessa krav. Planer finns på att tillgänglighetsanpassa ytterligare ett bad (Stockbybadet). Socialnämnden anser att man vid åtgärder på fler badplatser där t ex toaletter
ska byggas om- eller parkeringsplatser utvecklas även ser över möjligheten att
tillgänglighetsanpassa dessa facilliteter för att bidra till en ökad tillgänglighet för fler
målgrupper.
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