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Upplevelseförvaltningen 
Lina Stolpe 
0171-62 62 75 
Lina.stolpe@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Medborgarförslag - Sidostänger i rehabbassängen 

Förslag till beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 24 november 2021 inkom ett medborgarförslag som föreslår att ansvarig 
nämnd lägger till ledstänger på kortsidorna av Pepparrotsbadets rehabbassäng. 
Förslagsställaren lyfter att det är trångt när deltagare i vattengymnastik behöver 
samsas om ledstängerna längs bassängens långsidor.  

Förslagsställaren anser också att det vore bättre om bassängens botten sluttade, 
så att deltagarna med olika längd kan ha samma djup. 

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. 

Bassängens botten är höj- och sänkbar för att djupet ska kunna anpassas efter de 
målgrupper som använder bassängen. I projekteringen stod valet mellan att 
antingen välja ett sluttande golv eller ett höj- och sänkbart golv varpå valet föll på 
det senare efter dialog med referensgrupp.  

Att rekonstruera bassängen så att den får ett sluttande golv bedöms inte vara 
aktuellt dels ur ett ekonomiskt perspektiv, dels då den redan uppfyller 
tillgänglighetskraven. 
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Christopher Hoerschelmann 
Verksamhetschef idrott och fritid 
Enköpings kommun 

 
Jonas Nyström 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 1 oktober 2021 12:42 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Sidostänger i rehabbassängen 

Motivering 
Vi är ett gäng aktiva seniorer som går på vattengympa. När vi ska göra övningar 
vid stången vid bassängkanten blir det trångt om utrymmet eftersom det inte 
fins ”ledstång” bara längs långsidorna och inte längst fram och längst bak. Det 
kan inte innebära någon större utgift och inget avancerat arbete eftersom det 
bara är att hänga dit stängerna på samma sätt som på långsidorna.  
Vi saknar också det sluttande golvet som det var i ”gamla” rehabbassängen  - nu 
får vi lite längre stå ”på knä”  för att de mer kortväxta ska nå upp över 
vattenkanten !!! 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-15  

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 159 Ärendenummer KS2021/686 

Medborgarförslag - Sidostänger i rehabbassängen 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om sidostänger i rehabbassängen har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-10-01 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden 
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