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Philip Norrman (sekreterare)
Isabel Said (ekonom)
Siv Modée (bygg- och miljöchef)

Utses att justera

Carl Larsson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§78

Sekreterare

.................................................
Philip Norrman

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman

……………………………………….

Justerande

................................................
Carl Larsson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2021-11-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-09

sid 2

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§78

Åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala
badplatserna
(2021 SBN0071)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära investeringsmedel om 500 tkr för nya
tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibro badplatser.
Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) lämnade i december 2020 in en motion om att
alla kommunala badplatser skulle inventeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt att
åtgärder för att göra de kommunala badplatserna tillgängliga tas fram, kostnadsberäknas och
redovisas för berörd nämnd och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige biföll motionen den
22 juni 2021, § 87, efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden att bifalla motionen.
Park- och gatuchefen har tillsammans med representanter från Tillgänglighetsrådet inventerat
de kommunala badplatserna Ibro, Unnaryd, Torup och Skärshult och en rapport har
sammanställts. Rapporten visar att tillgängligheten är generellt god på badplatserna men en
del åtgärdsbehov finns. De åtgärder som har varit möjliga inom befintlig budget har
genomförts under året. De största bristerna och som det inte finns avsatta medel för är nya
toalettbyggnader på Torups och Ibro badplatser. Kostnaden för nya tillgänglighetsanpassade
toaletter uppgår till 500 tkr.
Handlingar i ärendet
 Återrapportering tillgängliga badplatser
 211028 Besiktnings tillgänglighet badplatser Hyltekommun
 §87 KF Svar på motion angående tillgängliga badplatser
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §27 SBN Motion - Tillgängliga badplatser
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära investeringsmedel om 500 tkr för nya
tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibro badplatser.
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