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Motion om att etablera fler bryggbad i Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion 2017:38 av
Johan Nilsson (M)

Förvaltningens förslag till beslut
Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till
förvaltningens tjänsteutlåtande.

Marina Högland
Förvaltningschef

Kersti Ruthström
Avdelningschef

Sammanfattning
Johan Nilsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att berörda nämnder ska få i uppdrag att utreda lämpliga
platser för möjliga etableringar av fler bryggbad i Stockholm.
Motionären beskriver att intresset från stockholmarna att bada under
varma sommardagar är mycket stort och att många badplatser är
fullbelagda. Att anlägga bryggbad är enligt motionären både
billigare och enklare än att anlägga fler strandbad.
Motionen
Johan Nilsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att berörda nämnder ska få i uppdrag att utreda lämpliga
platser för möjliga etableringar av fler bryggbad i Stockholm.
Motionen bifogas.
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Ärendets beredning
Idrottsnämnden har för yttrande senast 31 december 2017 från
kommunstyrelsen fått en remiss angående motion från Johan
Nilsson (M) om att etablera fler bryggbad i Stockholm, (Dnr: 106966/2017). Ärendet har remitterats till idrottsnämnden,
fastighetsnämnden, stadsledningskontoret samt Stockholms
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Stadshus AB, samt till stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby,
Skärholmen och Östermalm. Inom idrottsförvaltningen har ärendet
beretts av utvecklingsavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Idrottsförvaltningen ser det generellt som positivt att det tillskapas
fler badmöjligheter för stockholmarna. De befintliga baden, oavsett
om det är bryggor, klippor eller strandbad, är mycket välbesökta
och till viss del överfyllda varma sommardagar. Vid ett eventuellt
inrättande av fler bryggbad kommer kostnaderna för både
anläggande och drift att belasta respektive stadsdelsnämnds budget.
Idrottsförvaltningen anser därför det är rimligt att respektive
stadsdelsnämnd ansvarar för utredning av lämpliga platser inom sin
stadsdel.
Idrottsförvaltningen har därmed granskat remissen utifrån
nämndens uppdrag att ansvara för fritidsbåtsfrågor i staden. Det är
enligt förvaltningens bedömning viktigt att kommande föreslagna
platser inte väljs om de ligger i direkt anslutning till en befintlig
fritidsbåtshamn. Vidare är det av vikt att respektive bryggbad förses
med bojar och säkerhetslinor som tydligt markerar badområdets
gränser. Om det väljs för ändamålet lämpliga platser och de förses
med säkerhetsutrustning, har idrottsförvaltningen inget att erinra
mot att fler bryggbad anläggs i staden.
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