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Sammanfattning
Den 1 juni 2018 inkom ett medborgarförslag till förvaltningen
angående stabila badstegar vid badet vid Hornsbergs strand.
Den varma sommaren medförde att trycket ökade markant på badet
vid Hornsbergs strand. I början av augusti kompletterade
förvaltningen badet med ytterligare en badstege efter inkomna
önskemål från medborgare och i enlighet med detta
medborgarförslag. Nu finns det två badstegar och två
räddningsstegar på platsen. Stegarna kommer att ses över inför
nästa badsäsong.
Bakgrund
Ett medborgarförslag angående badstegar i Hornbergs strand inkom
till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-06-02 och överlämnades
till förvaltningen för beredning i augusti 2018.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att det behövs riktiga stabila badstegar vid
det populära badet vid Hornbergs strand.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet är behandlat i pensionärsrådet 2018-09-24, i rådet för
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funktionshinderfrågor 2018-09-20 samt i förvaltningsgruppen 201809-20. Synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar aktivt med att upprätthålla en god
tillgänglighet i Kungsholmens alla parker och naturstråk.
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar uteliv och som
ökar tillgängligheten i stadens parkmiljöer.
Kungsholmen har fem offentliga friluftsbad: Smedsuddsbadet,
Fredhällsbadet, Oxhålsbadet, Hornbergstrand och Primusparkenöstra.
På de offentliga baden på Kungsholmen görs en bottensyn varje vår
inför badsäsong och badplatsavgränsning ute i vattnet sätt i under
badsäsongen 5 maj-30 september. Miljöförvaltningen tar
vattenprover på de offentliga badplatserna under badsäsong för att
säkerställa vattenkvalitén. Där det inte är nära till en fast offentlig
toalett ställs det ut portabla toaletter.
Den varma sommaren medförde att trycket ökade markant på badet
vid Hornsbergs strand. I början av augusti kompletterade
förvaltningen badet med ytterligare en badstege efter inkomna
önskemål från medborgare och i enlighet med detta
medborgarförslag. Nu finns det två badstegar och två
räddningsstegar på platsen. Badstegarna, till skillnad från
räddningsstegarna, tas upp när badsäsongen är slut. Inför nästa
säsong kommer förvaltningen att se över stegarna för att säkerställa
att de är säkra och stabila.
Jämställdhetsanalys
Eftersom ärendet berör kvinnor och män samt flickor och pojkar är
jämställdhetsperspektivet relevant och därför ska en analys göras.
Enligt nämndens verksamhetsplan arbetar förvaltningen med att
skapa aktiviteter i parkerna som gör att de kan användas av flera
olika målgrupper. Att det nu finns två badstegar gör att
tillgängligheten är bättre vilket kan bidra till ökad säkerhet och
trygghet.
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