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Svar på Medborgarförslag om handikappanpassad 
badplats i kommunen 
Hej Annika!  
Tack för att du engagerar dig för vår kommun!  
Du skriver i ditt förslag att det saknas en handikappanpassad badplats i 
kommunen och att det säkert är många med funktionsnedsättning som önskar ta 
sig ett dopp.  
 
Det är helt korrekt, Hagfors Kommun saknar idag en tillgänglighetsanpassad 
badplats. Inför 2014 sammanställdes kommunens alla badplatser i en 
tjänsteskrivelse. Sammanställningen innehöll en redovisning över kommunens 
alla badplatser och förslag på åtgärder, vissa badplatser föreslogs läggas ned som 
kommunala badplatser och vissa badplatser föreslogs det utvecklingsåtgärder för. 
Uddeholmsbadet var en av de badplatser som bedömdes vara populär och möjlig 
att anpassa. Tjänstemannaorganisationen föreslog därför inom ramen för 
redovisningen att badplatsen skulle tillgänglighetsanpassas. 
Tjänstemannaförslaget återremitterades dock i sin helhet av Kommunfullmäktige 
då man ansåg att underlagen till de olika förslagen var bristfälliga. Någon ny 
sammanställning över åtgärder för badplatser har inte redovisats och det saknas 
därför beslut och uppdrag om tillgänglighetsanpassning av badplatser vilket är 
olyckligt.   
 
Livskvalité för alla är ett prioriterat område i Hagforsstrategin och innebär att vi 
ska verka för att alla som bor och verkar i vår kommun ska må bra, trivas och 
känna att vår kommun är en bra plats att leva, bo och verka på. Gemenskap, 
delaktighet och en meningsfull fritid med möjlighet till aktiviteter är viktiga 
faktorer för att man ska känna livskvalité.  
Att det ska finnas en anpassad badplats inom vår kommun för att göra det möjligt 
för våra medborgare med särskilda behov eller funktionsnedsättning att ta del av 
en del av kommunens utbud av aktiviteter och service är en självklar ambition.  
 
 
Kommunfullmäktige ger med anledning av ditt förslag 
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återuppta utredningen av kommunens 
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badplatser och arbeta in ett investeringsprojekt för tillgänglighetsanpassning av 
Uddeholmsbadet inom ramen för kommunens ordinarie budgetarbete.  

Handlingar i ärendet 
Annika Ejdsells medborgarförslag 2018-07-26. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-10. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och ger 
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in en tillgänglighetsanpassning 
av Uddeholmsbadet inom ramen för kommunens ordinarie arbete med 
investeringsbudget 2020. 

 
 
 
Tomas Pettersson 
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Beslutet skickas till: 
Annika.ejdsell@telia.com  
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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