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Hej
översänder tjänsteultåtande och protokollsutdrag från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2020-11-17 i rubricerat
ärende till idrottsnämnden för kännedom.
Med Vänliga Hälsningar
Fabian Lind
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Box 5117, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 150 00
E-post: skarpnack@stockholm.se
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Forvaltningar seo

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.
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Från: ahnlund.anna@gmail.com
Till: skarpnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: Söderbysjön
Skickat: 2020-07-21 16:40:54
Bilagor:
Inbäddade bilagor:
Hej!

Jag har en liten banal ide att presentera.

Jag var i Gagnef i Dalarna och badade vid en strand som liknar den vid golfklubben vid Söderbysjön;

gräsmatta med fågelbajs överallt.

Där hade de dock försett stranden med krattor och spadar som badgästerna kunde använda för att hålla
stranden ren.

Jag tyckte det var en superbra ide, så slipper vi hålla koll på att barnen stoppar det i munnen...
Trevlig sommar,
vänligen
Anna Ahnlund
Skickat från min iPhone
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Handläggare
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Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-11-17

Placera krattor vid Söderbysjön
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag på svar på medborgarförslaget
godkänns
2. Medborgarförslaget sänds vidare till idrottsnämnden för
kännedom

Sammanfattning
Söderbysjön ligger i Nacka kommun och tillhör inte
stadsdelsnämndsområdet. Stockholms stad äger dock marken och
naturreservatet i Nacka förvaltas av fastighetskontoret.
Idrottsförvaltningen som har ett nära samarbete med
fastighetskontoret ansvarar för belysta motionsspår både i
Nackareservatet i Stockholm och i Nackareservatet i Nacka.
Dessutom ansvarar idrottsförvaltningen för den kommande
badplatsen vid Söderbysjön.
Badet planeras att bli ett officiellt strandbad från och med
sommaren 2022. Provtagning har pågått från 2019 fram till och med
årets badsäsong. Idrottsförvaltningen har satt upp
livräddningsutrustning, parksoffor, skräpkorgar samt rensat
stranden från sly och fyllt på sand. De har också haft en
handikappanpassad toalett på plats under badsäsongen.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdeln
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 1 SO 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Miljöförvaltningen övervakar kontinuerligt vattenkvaliteten på
stadens officiella strandbad under hela badsäsongen.
Enligt Nacka kommun bedöms Söderbysjön ha måttlig ekologisk
status och god kemisk status.
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Stadsdelsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget översänds
till idrottsförvaltningen för vidare hantering.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2020-09-03 anmäldes ett
medborgarförslag om att placera krattor vid Söderbysjön.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till
förvaltningen för beredning.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2020-11-12.

Ärendet
Förslagsställaren vill att det placeras ut krattor vid stranden i
Söderbysjön så att allmänheten kan hjälpa till att hålla sanden ren
från fågelbajs.

Förvaltningen har fått frågor från ledamöter i nämnden angående
vattenkvaliteten i Söderbysjön. Även dessa frågor besvaras i detta
ärende.

Synpunkter och förslag
Söderbysjön ligger i Nacka kommun och tillhör inte
stadsdelsnämndsområdet. Stockholms stad äger dock marken och
naturreservatet i Nacka förvaltas av fastighetskontoret.
Idrottsförvaltningen som har ett nära samarbete med
fastighetskontoret ansvarar för belysta motionsspår både i
Nackareservatet i Stockholm och i Nackareservatet i Nacka.
Dessutom ansvarar idrottsförvaltningen för den kommande
badplatsen vid Söderbysjön.

Karta över del av Nackareservatet i Stockholm med kommungräns.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för HR och kansli
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 oo
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se
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Badet planeras att bli ett officiellt strandbad från och med
sommaren 2022. Provtagning har pågått från 2019 fram till och med
årets badsäsong.
Idrottsförvaltningen har satt upp livräddningsutrustning, parksoffor,
skräpkorgar samt rensat stranden från sly och fyllt på sand. De har
också haft en handikappanpassad toalett på plats under
badsäsongen.
Varje år från juni till och med augusti övervakar miljöförvaltningen
vattenkvaliteten vid stadens officiella strandbad. Förvaltningen tar
prover på bakterier och algblomning samt utövar tillsyn enligt
miljöbalken, Inspektören mäter också vattnets temperatur samt
kontrollerar förekomst av avfall och annat som kan påverka
badvattenkvaliteten. Proverna visar förekomsten av vissa
tarmbakterier (E.coli och intestinala enterokocker). Provtagningen
går till på samma sätt i hela EU.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för HR och kansli
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
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Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Proverna tas vid en eller två fasta punkter vid varje bad, exempelvis
längst ut på bryggan och vid den grunda delen av stranden. De
skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys.
Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet på ett av tre
olika sätt:
•

Tjänligt - dvs. bakteriehalten är låg och det går utmärkt att
bada.
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•

Tjänligt med anmärkning - dvs. lite högre bakteriehalter,
men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad.
Otjänligt - innebär höga bakteriehalter och man bör avstå
från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada.
Orn en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så
fort som möjligt. Kommunen avråder då från bad, fram tills
dess att vattenkvaliten förbättrats.

På Nacka kommuns webb-plats kan man läsa om vattnet i
Söderbysjön (och andra sjöar i Nackareservatet) ur ett
miljöperspektiv. Söderbysjön ligger i den bästa tillståndsklassen när
det gäller surhet, har måttliga halter av kväve och höga halter av
fosfor. Sjön bedöms ha måttlig ekologisk status och god kemisk
status. Söderbysjön och Dammtorpssjön har utsetts av länsstyrelsen
till att ingå i EUs nätverk för värdefull natur Natura 2000.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget översänds
till idrottsförvaltningen för vidare hantering i den del som berör
önskemål om krattor.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Bilagor
1. Medborgarförslag om att placera ut krattor vid Söderbysjön.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för HR och kansli
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Protokoll nr 10/2020
2020-11-17

§ 17
Placera krattor vid Söderbysjön
Svar på medborgarförslag
SKA 2020/246

Beslut
1. Förvaltningens förslag på svar på medborgarförslaget godkänns.
2. Medborgarförslaget sänds vidare till idrottsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Söderbysjön ligger i Nacka kommun och tillhör inte
stadsdelsnämndsområdet. Stockholms stad äger dock marken och
naturreservatet i Nacka förvaltas av fastighetskontoret.
Idrottsförvaltningen som har ett nära samarbete med
fastighetskontoret ansvarar för belysta motionsspår både i
Nackareservatet i Stockholm och i Nackareservatet i Nacka.
Dessutom ansvarar idrottsförvaltningen för den kommande
badplatsen vid Söderbysjön.
Badet planeras att bli ett officiellt strandbad från och med
sommaren 2022. Provtagning har pågått från 2019 fram till och med
årets badsäsong. Idrottsförvaltningen har satt upp
livräddningsutrustning, parksoffor, skräpkorgar samt rensat
stranden från sly och fyllt på sand. De har också haft en
handikappanpassad toalett på plats under badsäsongen.
Miljöförvaltningen övervakar kontinuerligt vattenkvaliteten på
stadens officiella strandbad under hela badsäsongen.
Enligt Nacka kommun bedöms Söderbysjön ha måttlig ekologisk
status och god kemisk status.

I

Stadsdelsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget översänds
till idrottsförvaltningen för vidare hantering.
Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Ewa Larsson (MP) konstaterar att det finns ett förslag
till beslut och det är förvaltningens förslag till beslut. Ordförande
finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.
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Handlingar i ärendet
• SKA 2020/246-3 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om att
placera krattor vid Söderbysjön, tjänsteutlåtande
• SKA 2020/246-4 Medborgarförslag Krattor Söderbysjön

