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Interpellation Anpassade toaletter fd Handikapptoaletter 

Till Utbildning & arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Larsson: 

Gå in på den anpassade toaletten och tryck på larmet. Vad som sedan händer kan tas som 
mått på hur stora problem vi har med tillgängligheten i våra verksamheter. 
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I så gott som samtliga av UANs verksamheter återfinns anpassade toaletter. I våra nybyggda 
fastigheter återfinns anpassade toaletter dessutom på vmj e våningsplan. Arbetet med fysisk 
tillgänglighet består ofta av handlingsplaner och checklistor dvs det ska i varje anpassade 
toalett återfinnas ett tillgängligt larm. Men det spelar ju ingen roll om det finns ett larm om 
det inte kommer någon och hjälper den som larmar. Någon som verkligen behöver hjälp har 
ju tryckt på larmet. Om det mot förmodan skulle komma någon så uppstår nästa problem. 
Ingen vet hur de ska öppna dörren! Tanken med att ha ett larm på insidan, inuti en anpassad 
toalett, är att det finns människor därinne som behöver hjälp. Fotisättningen på samma tanke 
är att då ska det komma människor som befinner sig på utsidan som rusar till undsättning. 
Mellan individen därinne och dem därute finns en låst dörr. Denna dörr måste snabbt kunna 
låsas upp. Det måste finnas ett verktyg i närheten av dörren som kan användas. Det är själva 
iden med att ha larm på anpassade toaletter. Om vi inte fullföljer detta så spelar det ju ingen 
roll att det i PBL/bygglovets checklista står att det ska finnas larm. I skarpt läge kan det röra 
sig om sekunder. Någon kan ligga där inne och krampa, den kan ha svalt sin tunga eller 
någon kanske håller på att dö. Då kan inte dem som befinner sig på utsidan fundera på 
hur de ska få upp dörren. Problemet idag är att det inte kommer någon alls. 

Det ska alltid finnas någon/några som är huvudansvariga för att den anpassade 
toaletten tillfullo kan nyttjas som det är tänkt. Det ska finnas bemanning. Vid 
skyddsrond ska det kontrolleras om larmsnöret som går från väggen fram till 
toalettstolen går att nå, är tillräckligt utsträckt, inga skador återfinns såsom avklippt, 
hoptrasslat eller tom ligger ouppackad kvar i sin ursprungliga förpackning. 

Med anledning av ovanstående frågar jag: 

Vem/vilka är ansvariga för att UANs, eller för den delen kommunens, samtliga 
anpassade toaletter är bemannade med personal som har rätt utbildning, erfarenhet, 
kompetens samt lämplighet för att tillgodose dessa individers behov när det är skarpt 
läge? 

Hur många anpassade toaletter återfinns inom UANs ansvarsområden? 

Hur många är idag "bemannade" resp obemannade? 

Hur ofta sker skyddsronder på dessa och vart hittar jag inspektionsprotokollen från 
dem? 
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Louise Eriksson (SD) 
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Interpellation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om anpassade toaletter inom utbildning- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Larsson (C). 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.3911, Interpellation från Louise Eriksson (SD), 2021-08-30 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen besvaras vid nästkommande kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Kanslienheten för bevakning 
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