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Sammanfattning
En skrivelse om att öka säkerheten och rörelsefriheten i Hornsbergs
strand inkom från Liberalerna (L) till Kungsholmens stadsdelsnämnd i augusti 2018. I skrivelsen framhålls att många förbättringar
i området har genomförts sedan parken färdigställdes och öppnades
men att det återstår en del att förbättra. Frågor och förslag ställs
kring sommargågata, vattenskotrar och trygghetsvakter.
Förvaltningen anser att det finns anledning att tidigarelägga
sommargågatan längs Hornsbergs strand 2019. Förvaltningen har
varit i kontakt med trafikkontoret angående detta, och trafikkontoret
delar denna uppfattning.
Att förbjuda vattenskotrar i vissa områden betraktas som tveksamt i
relation till EU-regler.
Frågan om förarbevis har, precis som det står i skrivelsen,
behandlats flera gånger utan att ge resultat. I augusti 2018 ställde
sig nämnden i sitt remissvar, bakom ett förslag från näringsdepartementet om införande av åldersgräns 15 år för vattenskoter.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kommunala trygghetsvakter längs Hornbergs strand inom perioden
1 maj – 30 september är redan verklighet genom polismyndighetens
beslut om att Hornsbergs strand ska utgöra förordnandeområde
enligt 3§ (1980:578) lagen om ordningsvakter (LOV), i syfte att låta
ordningsvakter verka inom området.
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Bakgrund
En skrivelse om att öka säkerheten och rörelsefriheten i Hornsbergs
strand inkom från Liberalerna (L) till Kungsholmens stadsdelsnämnd den 23 augusti 2018. Skrivelsen överlämnades av nämnden
till förvaltningen för beredning.
Ärendet
I skrivelsen beskrivs Hornsbergs strand som ett sommarparadis för
människor från hela Stockholm. Det framhålls även att många
förbättringar i området har genomförts sedan parken färdigställdes
och öppnades. Bland annat beskrivs att det är genom Liberalernas
trägna påverkansarbete som det blev lagligt och säkert att bada här.
Vidare beskrivs att sommargågatan har medfört en lugnare och
säkrare miljö och att polisen gör sitt bästa för att vara synlig och
motverka ordningsstörningar såväl på land som på vatten.
Enligt skrivelsen återstår det flera saker att åtgärda för att området
ska fungera ännu bättre än idag. Skrivelsen innefattar förslag och
frågor till förvaltningen kring detta som man önskar svar på.





Tidigarelägga sommargågatan vid behov, utifrån väderlek
och trycket i området.
Uppvakta regeringen om kravet att skyndsamt införa
förarbevis för vattenskoter.
Införa förbud mot att framföra vattenskoter utanför
Hornsberg, i Karlbergskanalen och ned till Stadshusbron.
Införa kommunala trygghetsvakter som skulle kunna höja
tryggheten genom synlighet och vid behov ingripanden i
bl.a. Hornsberg.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet är behandlat i pensionärsrådet 2018-09-24, i rådet för
funktionshinderfrågor 2018-09-20 samt i förvaltningsgruppen 201809-20. Synpunkter framgår av protokollen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt förvaltningen är det positivt att Hornsbergs strand har utvecklats till en attraktiv plats för boende och besökare. Flera insatser för att öka trivsel och trygghet har genomförts för att klara det
väldigt höga besökstrycket. Förvaltningen genomför förbättringar
och utvärderar kontinuerligt genomförda insatser genom bland
annat platsbesök, uppföljningsmöten med entreprenör och analys av
inkomna synpunkter och förslag.
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Sommargågatan
Gågatan 2018 längs Hornsbergs strand är i funktion mellan den 28
maj och 23 september. Mot bakgrund av det varma och soliga
vädret som varit under hela maj månad i år anser förvaltningen att
det finns anledning att planera för att öppna gågatan vid ett tidigare
datum 2019. Förvaltningen har varit i kontakt med trafikkontoret
angående detta, och trafikkontoret delar denna uppfattning. Enligt
trafiknämndens beslut ska sommargatorna i staden vara öppna
mellan ca 15 maj till 15 september. I år finns totalt elva stycken
sommargågator i staden.
Förarbevis för vattenskoter
Frågan om förarbevis har, precis som det står i skrivelsen,
behandlats flera gånger. År 2013 aktualiserades frågan om särskild
reglering av vattenskotrar när Havs- och vattenmyndigheten
redovisade sitt regeringsuppdrag om att kartlägga olägenheter från
vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster och om att
analysera behov av särskild reglering för sådana farkoster.
Myndigheten föreslog att två förarbevis skulle införas och att
förordningen om användning av vattenskoter skulle upphävas.
Regeringen gick inte vidare med förslagen.
Riksdagen tillkännagav därefter för regeringen att förarbevis och
åldersgräns för framförande av vattenskoter bör införas Enligt
Trafikutskottet borde ett förarbevis fokusera på att den som framför
vattenskotern kan göra det på ett säkert sätt för såväl föraren själv
som de personer och de djur som vistas i närheten, samt har sjövett
och förståelse för hastigheter.
Ett fördjupat kunskapsunderlag i frågan om förarbevis och
åldersgräns för framförande av vattenskoter togs fram under 2014
inom Näringsdepartementet. Underlaget, i vilket det föreslogs
införandet av ett obligatoriskt förarbevis för vattenskoter,
remitterades under våren 2016. En majoritet av remissinstanserna
framförde att avgränsningen att kräva förarbevis för endast
vattenskoter var olycklig och att kravet borde omfatta ett bredare
segment av fritidsbåtar för det fall kravet skulle införas. Regeringen
gick inte vidare med förslagen som presenterades i underlaget.
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Stadsdelsnämnden har på sitt sammanträde den 23 augusti 2018
behandlat en remiss ställd till Stockholms stad, angående
åldersgräns för framförande av vattenskoter. Förslaget i
näringsdepartementets promemoria är att från 1 juni 2019 ska
vattenskoter enbart få köras av den som fyllt 15 år.
Stadsdelsnämnden hade inga invändningar mot den föreslagna
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åldersgränsen för vattenskotrar. I sitt remissvar framförde nämnden
även att åldersgränsen sannolikt enbart marginellt förbättrar dagens
situation i Stockholm.
Förbud mot att framföra vattenskoter i vissa områden
I sitt remissvar kring åldersgräns för framförande av vattenskoter
framförde nämnden även att det vore viktigare att tydligt klargöra
var dessa farkoster får framföras och var det inte är tillåtet samt
senare effektivt övervaka dessa regler. Nämnden skrev även att man
välkomnar en striktare reglering av vattenskotrar och önskar att fler
åtgärder kunde vidtas. Att förbjuda vattenskotrar i vissa områden
betraktas som tveksamt i relation till EU-regler. Men nämnden
framförde i sitt remissvar att man anser att ett sätt bör kunna vara att
respektive kommun får införa regler i den lokala ordningsstadgan
om var det är tillåtet att köra vattenskoter.
Kommunala trygghetsvakter
I början av juni 2018 lämnade förvaltningen in en ansökan till
polismyndigheten om att Hornsbergs strand ska utgöra
förordnandeområde enligt 3§ (1980:578) lagen om ordningsvakter
(LOV), i syfte att låta ordningsvakter verka inom området. Ansökan
gäller ordningsvakter inom perioden 1 maj – 31 augusti. Ansökan
beviljades av Polismyndigheten den 26 juli 2018. Den 31 augusti
beslutade polismyndigheten att förlänga förordandet till den 30
september. Stockholms stads mobila ordningsvakter ronderar nu i
området.
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 parker, bad och grönytor som gör att de att de kan
användas av flera olika målgrupper. De insatser som beskrivs i
skrivelsen bidrar till en ökad trygghet på platsen.

Bilaga
Skrivelsen.
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