En sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och
strandpromenader i Stockholm
Närheten till vatten gör vår stad unik. God vattenkvalitet är fundamentalt för stockholmarnas
livskvalitet, också ur ett rekreationsperspektiv. Stadens handlingsplan för god vattenstatus
fokuserar på vattenkvalitet. Det innebär att vattenanknutna rekreations- och friluftsfrågor inte
omfattas av handlingsplanen, till skillnad från tidigare vattenprogram.
Idag hanteras vattenanknutna rekreations- och friluftsfrågor av olika verksamheter inom staden.
Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av stadens skyddade naturområden, där ett av skyddssyftena är
områdenas värde för friluftsliv och rekreation. Idrottsförvaltningen arbetar med fiskevårdsfrågor
och har nyligen tagit fram en policy för båtlivsfrågor. Stadsbyggnadskontoret bedriver ett
kontinuerligt arbete med bevarande och utvecklande av stadens stränder i linje med Den gröna
promenadstaden. Stockholms Hamn AB ansvarar för genomförandet av Stockholms kajstrategi
tillsammans med flera andra parter.
De övergripande mål som staden tidigare haft är följande:
• Fria vattenspeglar och obebyggda stränder ska bevaras.
• Befintliga strandbad ska underhållas och ha en god vattenkvalitet. Önskemål om nya
strandbad ska beaktas.
• Sammanhängande promenadstråk ska utvecklas där så är möjligt med hänsyn till
naturvårdsintressen.
• Båtsport ska utvecklas med hänsyn till rådande motorbåtsförbud och hastighetsbegränsningar.
• Befintliga småbåtshamnar ska bevaras och utrymme för vinteruppläggningsplatser ska så
långt möjligt ges.
• Fiskemöjligheter ska bevaras och förbättras.
• Exploatering av vattenområde ska kompenseras med likvärdiga kvaliteter inom samma
vattenområde.
• Det mellankommunala samarbetet ska utvecklas för t.ex. plogning av skridskobanor och
etablering av kanotleder. (Förbehåll: Förutsättningar för bad, promenad, båt, fiske ska
skapas samtidigt som växt- och djurliv kan existera utan att allvarligt störas.)
Att staden helt saknar mål när det kommer till vattenanknuten rekreation är inte tillfredsställande.
Vi menar att staden skulle behöva ett särskilt program för rekreation och friluftsliv, där
vattenanknutna rekreationsfrågor blir en del. Ett sådant program skulle exempelvis kunna tas
fram genom ett förvaltningsövergripande projekt inom ramen för arbetet med miljöprogrammet.
En viktig del av vattenanknuten rekreation handlar om bad. Med fler badplatser kan de som vill
njuta av vattnet på ett tryggt och säkert sätt. I de nya utvecklingsområdena måste det planeras för
badplatser, så som Marievik och Norra Djurgårdsstaden. Det behövs också fler officiella
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badplatser i Stockholm, och vid dessa bör det i större utsträckning finnas badvakter för att öka
den faktiska och upplevda tryggheten.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att

staden tar fram ett program för rekreation och friluftsliv, där vattenanknutna
rekreationsfrågor blir en del.

Stockholm den 3 maj 2021

Emilia Bjuggren (S)

Alexander Ojanne (S)
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