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Förslag till styrelsen  
Avslå Joel Frödings medborgarförslag med hänvisning till att frågorna redan är 
besvarade. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Joel Fröding att kommunen 
ska se till att Sundstabadet är tillgänglighetsanpassat. Kommunfullmäktige 
beslutade den 18 oktober 2012, § 3 att överlåta beslutanderätten i ärendet till 
teknik- och fastighetsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 oktober 2012, § 3. 
Joel Frödings medborgarförslag den 20 september 2012. 
 
Ärende 
Joel Fröding har kommit in till kommunen med ett medborgarförslag där han 
undrar varför kommunen inte har tagit hänsyn till tillgängligheten i badhusbygget. 
Skrivelsen är egentligen inte så mycket av ett förslag, utan mer en fråga. 
 
Kommunen har tagit hänsyn till tillgängligheten i badhusbyggnationen, precis som 
i alla andra byggprojekt för såväl nya som befintliga fastigheter. När en om- ny. 
eller tillbyggnad planeras är tillgängligheten alltid en fråga på agendan. Vilken nivå 
och standard som byggnationen kan hålla beror på ett flertal faktorer. Vem kommer 
att använda byggnaden? Vilka delar av byggnaden är publika lokaler? Vilka krav 
ställs utifrån, t.ex. från boverket eller i BBR och vilka s.k. särkrav, d.v.s. krav som 
kommunen ställer utöver lagkraven? Vilka rekommendationer finns utöver kraven? 
Vilken budget finns för byggnationen?  
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Kommunens arbete med tillgänglighetsfrågor i byggnader utgår ifrån den 
handikappolitiska planen ”En stad för alla” som antogs av kommunfullmäktige 
20091 och som syftar till att ”Karlstad ska vara en bra stad att bo och leva i, för 
människor i livets alla skeden, med eller utan funktionsnedsätttning.” Den 
handikappolitiska planen utgår från Socialstyrelsens definition av begreppet 
funktionsnedsättning2. Kommunen har även en antagen folkhälsostrategi, där 
personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp. 
 
I projekteringsskedet för ny- och ombyggnationen av Sundstabadet tog teknik- och 
fastighetsförvaltningen in konsulter inom tillgänglighet för att göra den nya 
byggnaden så tillgänglighetsanpassad som möjligt. Under projektets gång har det 
förts en dialog med handikapprådet för att få så mycket kunskap om 
tillgänglighetsfrågorna som möjligt, och för att kartlägga behoven hos målgruppen. 
Detta arbete har bland annat resulterat i ramper till bassängerna, och i de fall där 
ramper inte finns har man istället mobila liftar. ”Brandlarm för döva” är en fråga 
som tillgodo-setts genom blinkande ljus på toaletterna och i bassängdelen 
utbildning av personal som ska göra icke-hörande badgäster uppmärksamma på 
faran. För hörande sker informationen i högtalarsystemet. 
 
I september 2012 gjordes en besiktning av den färdigställda delen av badhuset av 
representanter för handikappföreningarna, ”tillgänglighetsgruppen”, vilket 
resulterade i en skrivelse till teknik- och fastighetsförvaltningen med frågor och 
synpunkter. Ett antal möten hölls med anledning av detta och skrivelsen är 
besvarad muntligen och skriftligen. Tillgänglighetsgruppen har fått svar på sina 
frågor och vissa synpunkter har renderat ändringar eller tillägg i byggnationen. 
Dialogen kommer att fortsätta under resterande byggtid. 
 
 
 
Hans Wennerholm Anna-Lena Lindgren 
Teknik- och fastighetsdirektör lokalstrateg 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Joel Fröding 
Ida Svensson, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Anna-Lena Lindgren, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Jenny Mentzer, kommunledningskontoret 
 
 
 
 

                                                      
1 http://karlstad.se/kommun-och-politik/kommunens-styrdokument/strategisk-

plan/folkhalsostrategi/ 
2 http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio 


