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Remissvar
Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar fastighetskontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Idrottsförvaltningen har utarbetat ett förslag på strategi för det
rörliga friluftslivet 2018-2022, som ett komplement till stadens
idrottspolitiska program. Syftet med strategin är att tydliggöra
stadens mål och ambitioner med friluftsverksamheten.
Målsättningen är att öka andelen stockholmare som utövar ett
rörligt friluftsliv samt att förbättra förutsättningarna för utövande av
friluftsaktiviteter. I strategin beskrivs vad Naturvårdsverkets tio
nationella mål för friluftsliv innebär för friluftslivet i Stockholm.
Utifrån detta, samt från särskilt prioriterade grupper, har tre
huvudsakliga strategier identifierats: information, samverkan och
anläggningar.
I egenskap av byggare och förvaltare av idrottsanläggningar berörs
fastighetskontoret av strategin. Kontoret förhåller sig också till
strategin genom vårt förvaltningsansvar för Nackareservatet och
genom nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna gällande
utveckling av strandbaden.
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Fastighetskontoret anser att reservaten bör utvecklas och komma
fler stockholmare till del framgent, genom till exempel bättre
information och bättre nyttjande av befintliga anläggningar.
Fastighetskontoret anser att strategin är väl underbyggd och stärker
möjligheten för ett rörligt friluftsliv.
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Ärendet
Ansvaret för friluftsfrågor är uppdelat på flera nämnder i staden.
Det är därför av vikt att det finns gemensamma målsättningar och
strategier för hur staden ska arbeta för ett ökat rörligt friluftsliv samt
för hur staden kan förbättra förutsättningarna för utövandet.
Det övergripande målet i Stockholms idrottspolitiska program är att
fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Målet grundar sig i ett
folkhälsoperspektiv där fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa för
stadens innevånare.
Staden ska arbeta för att stimulera alla stockholmare till att utöva ett
rörligt friluftsliv med särskild fokus på att nå grupper som idag är
underrepresenterade i utövandet:
-

Ungdomar med funktionsnedsättning

-

Personer med funktionsnedsättning

-

Personer med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet

-

Personer med utländsk bakgrund

Förvaltningens synpunkter och bedömning
Fastighetskontoret anser att strategin är väl underbyggd och stärker
möjligheten för ett rörligt friluftsliv.
Fastighetskontoret har idag ett nära samarbete med idrottsförvaltningen genom att kontoret bygger och förvaltar
idrottsanläggningar på uppdrag av idrottsförvaltningen. Ett
illustrerande exempel, som täcker in de fyra identifierade grupperna
ovan är Järva Friluftsbad, där det förutom bad också ska finnas
möjlighet att utveckla friluftsliv runt badanläggningen på
Järvafältet.
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Fastighetskontoret förvaltar byggnader av servicekaraktär på tolv av
stadens strandbad. Det finns en potential att utnyttja strandbaden
mer och under längre tid på året då infrastrukturen redan finns på
plats. Flera av strandbadsbyggnaderna är vinterbonade i de fall man
önskar utveckla skridskobanor på sjöis. Fastighetskontoret ser gärna
ett tätare samarbete med idrottsförvaltningen i utvecklingen av
stadens strandbad framgent.
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Fastighetskontoret anser att det är bra att det skapas ett forum för
gränsöverskridande förvaltningssamarbete. I arbetet med friluftsprogrammet för Nackareservaten var en av utvecklingspunkterna
ökad användning av reservatens ytor för utbildning och lek.
Variationen i reservaten lämpar sig för både lärande, exempelvis
matematik i naturen eller kulturhistoriska vandringsslingor
samtidigt som flertalet större öppna ytor flexibelt kan nyttjas för
olika former av lek och spel. I dagsläget är reservaten relativt
populära utflyktsmål men kontoret ser även möjligheter till ett ökat
nyttjande.
När det gäller cykling i reservaten har regelverken varit svårtolkade.
Fastighetskontoret har själva i uppdrag att utreda för stigcykling i
Nackareservatet som ska vara klart 2018. Kontoret ser därför
positivt på förslag om utvidgad information och skyltning, både
gällande vad som finns att tillgå i reservaten men även de regler
reservatens gäster ska förhålla sig till. För att tillgängliggöra
friluftslivet skulle skyltar och information, i samarbete med
trafikkontoret, kunna uppföras en bit bort från reservaten så att även
folk som inte bor i reservatens direkta närhet enkelt kan hitta dit.
Förslagsvis bör kartor med cykelvägar till dessa friluftsområden
tydligt framgå.
Som idrottsförvaltningen också redogör för används utegymmen
flitigt. För att ytterligare tillgängliggöra gymmen bör underlaget
mellan redskapen anpassas så att de utan svårigheter för rullstolsburna eller andra med begränsad framkomlighet kan användas.
Utöver detta önskas även någon form av vattenpåfyllning i
anslutning till gymmen.
Förvaltningsövergripande samarbete är viktigt gällande stadens
friluftsområden då det handlar om flera intresseområden som ska
samordnas såsom exempelvis naturvärden och önskemål från olika
föreningar. Fastighetskontoret deltar gärna i sådana diskussioner
och önskar bli involverad i ett så tidigt stadium som möjligt.
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