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Upplevelseförvaltningens bedömning 
Lina Stolpe 
0171-62 63 75 
Lina.stolpe@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Medborgarförslag - Räcken i rehab, Pepparrotsbadet 

Förslag till beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat 

Beskrivning av ärendet 
Den 21 september 2021 inkom ett förslag om att sätta upp räcken längs 
kortsidorna i Pepparrotsbadets rehabbassäng. Förslagsställaren förklarar att 
befintliga sidostänger inte räcker till när vattengymnastik utövas i bassängen. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Pepparrotsbadets rehabbassäng spelar en viktig roll i kommunens uppgift att bidra 
till en god folkhälsa och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla. 

Bassängen är utrustad med en hiss från vilken rullstolsburna besökare kan ta sig 
ner i badet. På anläggningen finns två rullstolar för ändamålet. Bassängen har en 
höj- och sänkbar botten med ett maximalt djup på 2,1 meter. Rehabbassängen har 
i slutet av 2021 kompletterats med sidoräcken längs kortsidorna för att öka 
bassängens tillgänglighet och undvika trängsel när bassängen nyttjas av flera 
brukare. 

 
 
 
Christopher Hoerschelmann 
Verksamhetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Jonas Nyström 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Förslagsställaren
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 21 september 2021 12:35 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Pepparrotsbadet 

Motivering 
Jag föreslår att räcken i rehab bassängen i Pepparrotsbadet sätts upp även på kortsidorna, då 
befintliga räcken inte räcker vid vattengympan. 



 Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-18  

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 135 Ärendenummer KS2021/645 

Medborgarförslag - Pepparrotsbadet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att sätta upp räcken på kortsidorna i rehab-
bassängen i Pepparrotsbadet har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-21 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevesnämnden  
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