
Tillgänglighetsanpassa badplats i kommunen 

På Åland finns idag ingen offentlig badplats som är möjlig att med rullstol ta sig ner i vattnet.  

Med jämförande siffror som Sverige använder, kan man anta att ca 1500-2000 personer på Åland 
har en rörelsenedsättning. Ålands handikappförbund med sina 13 medlemsföreningar, har ett 
medlemsantal på drygt 4000 personer.  

I enlighet med FN-konventionen om rättigheter som berör personer med funktionsnedsättning 
framgår i artikel 30 att 

”göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på samma villkor som andra delta i 
rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga 
åtgärder för att  
c) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till idrottsanläggningar, 
rekreationsanläggningar och turistanläggningar, 
d) säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek, 
rekreation fritidsverksamhet och idrott, inklusive utbildningssystemet, samt 
e) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till service av personer och organ 
som ägnar sig åt att organisera rekreationsverksamhet, turism, fritidsverksamhet och idrott.” 

Påpekas bör att FN-konvention med sitt fakultativa protokoll, är bindande för kommunen.  

Finström kunde som första kommun på Åland erbjuda tillgänglighet till badplats och därmed 
tillgodoses kommuninvånares behov och samtidigt ge kommunen ökad attraktion inom turismen.  

Turismen för personer med funktionsnedsättning är en outnyttjad resurs på Åland. Personer med 
funktionsnedsättning reser i regel aldrig ensamma. Man får så att säga mints två för en. Kommunens 
näringsidkare som satsat på tillgänglighetsanpassning kunde med fördel ta del av marknadsföring i 
samband med tillgänglighetsanpassad badstrand i kommunen. 

Föräldrar med rörelsenedsättning skulle med förbättrad tillgänglighet ges möjlighet att övervaka sina 
barn optimalt från strandkanten eller från bryggan, och skulle även ges möjlighet att delta aktivt i 
vattnet.  

Personer som själv har rörelsenedsättning skulle ges möjlighet att på egen hand eller med lätt 
assistans ta sig till vattnet och ha möjlighet att simma. 

Undertecknade föreslår därför att kommunen utreder kostnader och möjligheter till rimliga 
anpassningar för att säkerställa 

- att badplatser har tillgänglig och skyltad handikapparkering 
- att det i kommunen finns tillgänglighetsanpassad brygga, t.ex. simbrygga för lättare 

förflyttning ner i vattnet samt upp ur vattnet, eller lift för direkt förflyttning från stol till 
vatten 

- att det i kommunen finns tillgänglighetsanpassad badplats med ramp 

Utöver detta föreslår undertecknad att kommunen dessutom utreder kostnader och möjlighet att 
införskaffa och hyra ut/låna ut strandrullstol i form av t.ex. Hippocampe.  
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