Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
2021-09-23

§ 13
Utöka antalet båtplatser i Stockholm - motion från SD
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/477

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Motionären Peter Wallmark (SD) föreslår att antalet båtplatser
utökas genom att befintliga anläggningar tillåts växa och nya
båtklubbar anläggs. Förvaltningen är tveksam till fler båtplatser då
det begränsar allmänhetens tillgång till stranden och
båtuppläggningsplatser upplevs som otrygga och inte tillför värden
till stadsmiljön. Om nya båtplatser ändå planeras anser
förvaltningen att de ska planläggas för detta ändamål.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C), Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva
Fagerhem m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"1. Sverigedemokraterna yrkar på att motionen bifalles.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
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En motion från Sverigedemokraterna har inkommit till
stadsdelsnämnden syftande till att utöka antalet båtplatser i
Stockholm, och därmed underlätta båtägandet.
Sverigedemokraterna vill att båtägandet ska underlättas för
stockholmarna och vara en av många faktorer som gör staden till en
attraktiv plats bo i. Att åka båt är för många stockholmare en
omistlig del av sommar och semester – stadens tillgång till vatten
och närhet till skärgården gör Stockholm attraktivt. Trots en tydlig
efterfrågan av båtplatser är dagens arbete för att tillmötesgå denna
långt ifrån tillräcklig. Genom att utöka antalet båtplatser, anlägga
nya båtklubbar och i större utsträckning inkludera båtplatser vid
planerande av nya stadsdelar kan ett båtvänligare Stockholm
skapas."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/477-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Utöka
antalet båtplatser
 HÄ 2021/477-1 Remissbrev 1 - Utöka antalet båtplatser i
Stockholm - motion från SD
 HÄ 2021/477-1.3 Remissunderlag - Motion om att utöka
antalet båtplatser i Stockholm
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