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Dnr NTN 2020/134

Natur och trafiknämnden

Tillgänglighetsanpassad badplats i samtliga
kommundelar
Politikerinitiativ den 17 juni 2019 av Lina Olsson och Carin Larsson
(Nackalistan)
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att det ska anläggas en tillgänglighetsanpassad ramp
på Vårgärdsbadet.
Natur och trafiknämnden beslutar att åtgärden blir en investering som tas inom projektet
reinvestering park.
I och med åtgärden får alla kommundelar en tillgänglighetsanpassad badplats med ramp
och tillgänglig toalett. Information om badplatserna finns på hemsidan. Därmed är
politikerinitiativet färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Politikerinitiativ om att varje kommundel ska ha minst en tillgänglighetsanpassad
badplats samt att det ska framgå vilka det är på kommunens hemsida.
Det finns tre tillgänglighetsanpassade badplatser i Nacka. De är placerade i
kommundelarna Sicklaön, Boo och Älta. För att ha ett i varje kommundel behöver ett
bad i Saltsjöbaden anpassas.
Enheten föreslår att Vårgärdsbadet får en ramp ned i vattnet vilket kostar ca 200 000 Kr
att anlägga. Badet förses också med en tillgänglighetsapassad portabel toalett.
Enheten för drift offentlig utemiljö förvaltar baden och har valt att prioritera funktioner
som städning, underhåll av bryggor mm framför omklädningsrum.
Efter åtgärden och uppdatering av informationen på hemsidan har kommunen uppfyllt
förslaget i politikerinitiativet.

Förslagen i politikerinitiativet
Att Natur- och trafiknämnden:
- ombesörjer att det i varje kommundel finns minst en tillgänglighetsanpassad badplats
med ramp ned i vattnet, handikapptoalett och omklädningsrum
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- kartlägger vilka faciliteter/hjälpmedel som finns på varje badplats och uppdaterar
informationen på sin websida
Enhetens utredning och bedömning
Inom kommunen finns tre badplatser som har tillgänglighetsanpassats. Sickla strandbad,
Boobadet samt Ältabadet. På dessa bad finns det ramp ned i vattnet samt en tillgänglig
portabel toalett.
Tidigare utredningar har identifierat Vårgärdsbadet som ett bad lämpligt för
tillgänglighetsanpassning i Saltsjöbadet.
Anläggande av en ramp kostar ca 200 000 kr.
Driftkostnaden blir ca 3000 kr/år.
Enheten för drift offentlig utemiljö förvaltar baden och har valt att prioritera funktioner
som städning, underhåll av bryggor mm framför omklädningsrum.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att en ny funktion tillförs en badplats och det blir därmed en
investering. Pengarna tas ur reinvesteringsprojekt park.
Anläggningskostnaden är ca 200 000 kr.
Ökade driftkostnaden för iläggning och upptagning av rampen till säsong blir ca 3000
kr/år
Konsekvenser för barn
En tillgänglig badplats underlättar för fler medborgare att kunna ta del av kommunens
anläggningar.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1: Politikerinitiativet
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