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Remiss av Motion om en sammanhållen strategi
för bad, båt, fiske och strandpromenader i
Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/602
Förslag till beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har skrivit en motion, där de föreslår att staden
tar fram ett program för rekreation och friluftsliv, och vattenburen
rekreation ska vara en del i detta.
Förvaltningen konstaterar att det redan finns en strategi för
friluftsliv, som är ett komplement till stadens idrottspolitiska
program. Mot detta som bakgrund anser förvaltningen att ett nytt
program inte behöver utvecklas.
En effekt av pandemin är att invånare i större grad har vistats i de
offentliga miljöerna jämfört med tidigare. Om detta är en trend som
kommer att hålla i sig, anser förvaltningen att strategin för friluftsliv
kan behöva revideras.
Bakgrund
En motion från Socialdemokraterna har skickats på remiss till
berörda nämnder, bolag och föreningar. För fullständig
sammanställning över vilka som har tagit del av remissen, se bilaga
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Remissen kom till förvaltningen den 18 juni 2021 och svar ska
skickas till Stadsledningskontoret senast den 31 oktober 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Stadsmiljö och lokaler.
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Ärendet
Socialdemokraterna har skrivit en motion där de föreslår att staden
tar fram ett program för rekreation och friluftsliv, och vattenburen
rekreation ska vara en del i detta.
Motionen lyfter att det idag saknas mål kopplat till vattenburen
rekreation, och föreslår att ett program för rekreation och friluftsliv
skulle kunna arbetas fram inom ramarna för arbetet med stadens
miljöprogram.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen håller med om det som motionen lyfter angående att
möjligheterna till bad och annan rekreation kopplad till vatten är en
tillgång för Stockholm.
Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018- 2022 är
ett komplement till det idrottspolitiska programmet. I strategin
tydliggörs ansvarsfördelningen för friluftsfrågor inom staden, och
det framgår att förvaltningen ansvarar för bland annat naturreservat,
strandbad och parker. Förvaltningen anser att strategin hanterar
mycket av det som efterfrågas i motionen, och därför behöver inte
ett program för rekreation och friluftsliv tas fram.
Något som förvaltningen har noterat under pandemin, är att
invånare i större grad vistas i de offentliga miljöerna än tidigare,
vilket har lett till ökade behov av drift- och underhåll. Om detta är
beteendemönster som kommer fortsätta framöver, kan det finnas ett
behov att revidera strategin för det rörliga friluftslivet, för att
anpassa det efter dessa nya förutsättningar.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Stadsmiljö och lokaler
Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
eav@stockholm.se
stockholm.se

Kersti Tagesson
Avdelningschef

Bilagor
1. Remiss av Motion om en sammanhållen strategi för bad, båt,
fiske och strandpromenader i Stockholm
2. Följebrev för remiss av Motion om en sammanhållen
strategi för bad, båt, fiske och strandpromenader i
Stockholm

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör
Kersti Tagesson, Avdelningschef

Datum
2021-10-13
2021-10-11

