Utlåtande Rotel III (Dnr 2017/001858)

Fler citybad
Motion (2017:71) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.
Ärendet
Jonas Naddebo m.fl. (alla C) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
kommunfullmäktige beslutar att idrottsnämnden tar initiativ till att uppföra tre
nya flytande citybad i Hjorthagen, Riddarholmen och Hammarby Sjö.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Exploateringsnämnden,
Idrottsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden,
Norrmalms stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Östermalms
stadsdelsnämnd, Stockholm Stadshus AB med underremiss till Stockholms
Hamn AB. Exploateringsnämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd har inte
inkommit med något svar.
Stadsledningskontoret anser att stadens vattenrum ska värnas och
tillgängliggöras. På lämpliga platser ska förutsättningar för större aktivitet i
och omkring vattnet utvecklas. Om de tre specifika platser som utpekas i
motionen, Hjorthagen, Riddarholmen och Hammarby Sjö är lämpade för
anläggande av badplats kan utredas inom ramen för nämndernas ordinarie
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arbete med att kontinuerligt inrätta och utveckla stadens badplatser, och inom
ramen för ordinarie plan- och budgetprocesser.
Idrottsnämnden anser att generellt som positivt att det tillskapas fler
badmöjligheter för stockholmarna. Men vid ett eventuellt inrättande av fler
bryggbad kommer kostnaderna för både anläggande och drift, enligt nuvarande
gränsdragning i staden, att belasta respektive stadsdelsnämnds budget.
Nämnden anser därför att det är rimligt att respektive stadsdelsnämnd ansvarar
för utredning av lämpligheten av de föreslagna platserna inom sin stadsdel
eller vid behov föreslår alternativa platser.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt att fler badplatser
etableras i Stockholm. Etableringen av ett bad kräver dock en del utredningar
och undersökningar. Dessutom ska sedimenten på platsen undersökas
avseende förekomst av markföroreningar. De i motionen föreslagna platserna
ligger i centrala staden och inom områden som klassas som hamnområde.
Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun råder
badförbud i dessa områden. De i motionen föreslagna platserna för citybad
behöver således utredas innan de kan uppföras.
Stadsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att förbättra möjligheterna
att bada i olika delar av staden. En analys av tillgänglighet till utomhusbad
som stadsbyggnadskontoret lät göra 2010 visade att stora delar av innerstaden
har högst 1000 meter till ett utomhusbad. I ytterstaden har de flesta stadsdelar
1000-2500 meter till närmaste utomhusbad. Det är angeläget att nya bad inte
privatiserar kajer och stränder.
Södermalms stadsdelsnämnd anser att fler offentliga bad behövs, både för
att stärka Stockholms attraktivitet och för att möta en ökande
befolkningsmängd. Det är nödvändigt att först identifiera de lämpligaste
platserna för nya offentliga bad i staden. Flera av de i motionen föreslagna
områdena behöver ytterligare utredning angående lämpligheten. Båttrafik och
föroreningar är faktorer som tidigare noterats på platserna.
Östermalms stadsdelsnämnd ställer sig positiv till förslaget att nyttja
möjligheten till bad i Stockholm bättre och anser att det skulle passa bra med
ett anlagt bad inom stadsdelen Hjorthagen, inom exploateringsområdet Norra
Djurgårdsstaden.
Stockholms Stadshus AB anser att det är positivt att tillvarata möjligheter att
förstärka rekreations- och nöjesutbudet för stadens invånare och besökare.
Stockholms Hamn AB lyfter fram att ett eventuellt inrättande av nya bryggbad
behöver ta hänsyn till det allmänna badförbudet och således inrymmas inom
10 meter från de utpekade strandlinjerna.
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Mina synpunkter
Stockholm är en stad omgiven av vatten och badmöjligheter. Oavsett var du
befinner dig i staden behöver du inte ta dig långt för att hitta fina
badmöjligheter.
Närheten till hav och sjöar ger oss en unik förutsättning för såväl rekreation
som motion i vatten under varmare årstider. För majoriteten i stadshuset är det
viktigt att alla som växer upp i Stockholm har möjlighet att idrotta och
motionera i sin närmiljö. Vi vill också att barn ska ha möjlighet att lära sig
simma i en badanläggning nära sitt bostadsområde.
Analyser visar att tillgängligheten till utomhusbad skiljer sig mellan
innerstad och ytterstad där stadsdelarna i ytterstaden idag har längre sträckor
att ta sig. Järvaborna är de som har längst till ett utomhusbad. Därför har vi
prioriterat ett utomhusbad på Järvafältet. En fråga som diskuterats i decennier
blir nu verklighet. Förutom satsningen i Järva har vi under mandatperioden
dessutom renoverat och moderniserat Bredängsbadet, renoverat och byggt ut
Åkeshovs simhall med en ny 25-meters bassäng samt påbörjat renoveringen av
Forsgrenska badet.
Vi har under den här mandatperioden genomfört en mångmiljonsatsning i
stadens sim- och badhallar för att behoven av modernisering har varit stora. Ett
arv från tidigare mandatperioder.
Jag ser positivt på att de skapas fler utomhusbad och övriga badmöjligheter
för stockholmare och stadens besökare, framförallt om det finns intressenter
som vill göra den investering som krävs i närtid.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2017:71) av Jonas Naddebo m.fl. om ”fler citybad”
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Joakim Larsson och Cecilia Brinck
(båda M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2017:71) om fler citybad av Jonas Naddebo m.fl. (C) bifalls.
2. 2. Därutöver anförs följande.
Tillgänglighet till vattnet är en central del i Stockholms stadsplanering och ett
utmärkande drag för staden. Därför är det viktigt att säkra och utveckla rekreationen
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kring stadens vattenlinjer för att skapa en mer levande stad. Ett ökat antal badplatser
bör vara en naturlig del av Stockholms framtida planering. Badplatser som med fördel
kan utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, företagare och fastighetsägare. Vi
välkomnar remissinstansernas positiva gensvar på fler badplatser i Stockholm.
Naturligtvis ska badvattnet uppfylla grundläggande krav på säkerhet och
badvattenkvalitet.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 30 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Emilia Bjuggren
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Jonas Naddebo m.fl. (alla C) anser att Stockholm har stor utvecklingspotential
när det gäller att tillgängliggöra kontakten med vattnet för stadens invånare
och besökare.
Motionärerna anser att citybad med bryggor, hygienfaciliteter, hopptorn
och serveringsmöjligheter är förhållandevis prisvärda och enkla anordningar
för att skapa nya naturliga samlingsplatser under sommarsäsongen.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att idrottsnämnden
tar initiativ till att uppföra tre nya flytande citybad i Hjorthagen, Riddarholmen
och Hammarby Sjö.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Exploateringsnämnden,
Idrottsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden,
Norrmalms stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Östermalms
stadsdelsnämnd, Stockholm Stadshus AB med underremiss till Stockholms
Hamn AB. Exploateringsnämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd har inte
inkommit med något svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Enligt Stockholms stads vision 2040 är Stockholm en av världens vackraste städer
med en unik kombination av storstadsmiljö och närhet till natur och vatten.
Stadsledningskontoret konstaterar att en av planeringsinriktningarna i stadens
översiktsplan är att stadens vattenrum ska värnas och tillgängliggöras. På lämpliga
platser ska förutsättningar för större aktivitet i och omkring vattnet utvecklas.
Att fler badplatser utvecklas är i linje med kommunfullmäktiges ambitioner. I
enlighet med kommunfullmäktiges budget 2018 ska exploateringsnämnden
tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och i samråd med idrottsnämnden
och berörda stadsdelsnämnder upprätta en handlingsplan för fler nya offentliga
strandbad i staden. Arbetet ska knytas till stadens arbete med god vattenstatus och
samordnas med vattenprovtagning.
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Om de tre specifika platser som utpekas i motionen, Hjorthagen, Riddarholmen
och Hammarby Sjö, är lämpade för anläggande av badplats kan utredas inom ramen
för nämndernas ordinarie arbete med att kontinuerligt inrätta och utveckla stadens
badplatser, och inom ramen för ordinarie plan- och budgetprocesser.
Stadsledningskontoret konstaterar vidare att det generella badförbudet i
Stockholms hamnområde måste beaktas vid planering av badplatser i city.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 februari 2018 att
hänvisa till förvaltningens förslag till beslut.
Ersättaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C), bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Idrottsförvaltningen ser det generellt som positivt att det tillskapas fler badmöjligheter
för stockholmarna. De befintliga baden, oavsett om det är bryggor, klippor eller
strandbad, är mycket välbesökta och till viss del överfyllda varma sommardagar. Vid
ett eventuellt inrättande av fler bryggbad kommer kostnaderna för både anläggande
och drift, enligt nuvarande gränsdragning i staden att belasta respektive
stadsdelsnämnds budget. Idrottsförvaltningen anser därför det är rimligt att respektive
stadsdelsnämnd ansvarar för utredning av lämpligheten av de föreslagna platserna
inom sin stadsdel eller vid behov föreslår alternativa platser.
Idrottsförvaltningen har därmed granskat remissen utifrån nämndens uppdrag att
ansvara för fritidsbåtsfrågor i staden. Det är enligt förvaltningens bedömning viktigt
att kommande föreslagna platser inte väljs om de ligger i direkt anslutning till en
befintlig fritidsbåtshamn. Vidare är det av vikt att respektive bryggbad förses med
bojar och säkerhetslinor som tydligt markerar badområdets gränser. Om det väljs för
ändamålet lämpliga platser och de förses med säkerhetsutrustning, har
idrottsförvaltningen inget att erinra mot att fler bryggbad anläggs i staden.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars
2018 följande.
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Reservation anfördes av Jonas Naddebo (C) och Joar Forssell (L), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Ulrika Hoff (KD) som hänvisar till Jonas
Naddebos (C) och Joar Forssells (L) reservation.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på att fler badplatser etableras i Stockholm. Detta bidrar till
att öka rekreationsmöjligheterna för stadens invånare och besökare.
Motionen om fler citybad kommer samma år som det i Stockholms stads budget
ges i uppdrag till Exploateringsnämnden att upprätta en handlingsplan för fler
offentliga strandbad. Miljöförvaltningen har tagit över uppgiften i budgetuppdraget att
hålla samman arbetet med att upprätta en handlingsplan. I avsnittet för
Exploateringsnämnden formuleras uppdraget enligt följande.
”Exploateringsnämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och
i samråd med idrottsnämnden och berörda stadsdelsnämnder upprätta en handlingsplan
för fler offentliga strandbad i staden. Arbete ska knytas till stadens arbete med god
vattenstatus och samordnas med vattenprovtagning.”
Etableringen av ett bad kräver en del utredningar och undersökningar. Badet
behöver uppfylla vissa grundläggande krav som finns preciserade i EG-direktivet om
förvaltning av badvattenkvaliteten (2006/7/EG) och i Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). Badvattnet ska vara
tjänligt ur hygienisk synpunkt, vilket bedöms utifrån vattenprover som tas
kontinuerligt sommartid under två badsäsonger.
Dessutom ska sedimenten på platsen undersökas avseende förekomst av
markföroreningar. Eventuella dagvattenutlopp, pumpstationer och bräddavlopp ska
kartläggas. Tillgängligheten för allmänheten, kommunikationer och störningar för
omgivningen ska klargöras. Viktigt är att räddningstjänsten kan ta sig fram till
olycksplatsen i händelse av en olycka och att räddningsutrustning ska kunna placeras
ut i närheten av eller på badplatsen. Möjligheten att kunna placera papperskorgar och
eventuella toaletter ska också vara tillgodosedd.
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De i motionen föreslagna platserna ligger i centrala staden och inom områden som
klassas som hamnområde. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms
kommun råder badförbud i dessa områden. Bad är tillåtet ca 10 meter ut från strand
eller kaj i centrala staden om platsen inte ligger vid förtöjningsställen eller utplacerade
kablar. Närheten till eventuell farled ska också klargöras.
I motionen föreslås Hammarby sjö som en plats för anläggande av bad. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden yttrade sig vid nämndsammanträdet den 2 februari 2016 över en
motion om att utreda möjligheten till bad i Hammarby sjöstad, remiss från
kommunstyrelsen dnr: 106-1597/2015. Miljö- och hälsoskyddsnämnden angav då att
det finns svårigheter med att anlägga ett allmänt strandbad i Hammarby sjöstad
eftersom stadsdelen är byggd på ett gammalt industriområde, med markföroreningar
som har läckt ut till sedimenten i Hammarby Sjö. Föroreningsgraden av vattenområdet
och sedimenten kommer att kräva omfattande och kostsamma åtgärder för att ett bad
ska kunna anläggas.
De i motionen föreslagna platserna för citybad behöver således utredas innan de
kan uppföras. Av det skälet anser förvaltningen att lämpligheten av att inrätta de
föreslagna citybaden ska utredas inom ramen för den utredning som ska utföras under
2018 enligt Kommunfullmäktiges budgetuppdrag.
Eftersom kommunfullmäktige redan har uppdragit åt bl.a. miljöförvaltningen att
utreda möjligheterna till fler strandbad i Stockholm anser förvaltningen att motionen
bör besvaras med hänvisning härtill. Den utredningen kan självfallet även pröva nya
strandbad i stadens centrala delar.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 mars 2018 att
hänvisa till förvaltningens förslag till beslut.
Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M), Björn Ljung (L) och
Erik Slottner (KD), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Christina Linderholm (C) som instämmer i förslag
från Joakim Larsson m.fl. (alla M), Björn Ljung (L) och Erik Slottner (KD).
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Badmöjligheter i såväl inner- som ytterstaden är mycket uppskattat av stockholmarna
och stadens besökare. Att förbättra möjligheterna att bada i olika delar av staden är
därför positivt. Enligt analys av tillgänglighet till utomhusbad som
stadsbyggnadskontoret lät göra 2010 visade att stora delar av innerstaden har högst
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1000 meter till ett utomhusbad. I ytterstaden har de flesta stadsdelar 1000-2500 meter
till närmaste utomhusbad, utom Järvastadsdelarna och en mindre del av centrala
Söderort, som har mer än 2500 meter.
I Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden, intill Hjorthagen, planeras för närvarande för
ett nytt utomhusbad. Hammarby Sjö har vid tidigare analyser visat sig inte hålla
tillräcklig vattenkvalitet för att ett bad ska vara möjligt. Riddarholmen ägs idag av
Statens fastighetsverk och har höga kulturhistoriska värden, liksom omgivningen med
Gamla Stan och Riddarfjärdens vattenspegel med Stadshuset i fonden.
Bryggor och mindre byggnader för hygien och servering kan ofta uppföras utan
planändring, men det behöver bedömas från plats till plats. Likaså behöver de
kulturhistoriska aspekterna kring vyer, siktlinjer och fronter mot vattnet och
upplevelsen av själva vattenrummet beaktas. Framkomligheten i farleder måste också
säkerställas, liksom framtida kajlägen för kollektivtrafik på vattnet. Det är angeläget
att nya bad inte privatiserar kajer och stränder.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars
2018 att hänvisa till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande gjordes av Anders Göransson m.fl. (alla S), Anna-Klara
Müntzing m.fl. (alla MP), Birgitta Sevefjord (V), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Christoffer Järkeborn m.fl. (alla M), Anne-Lie
Elfvén (L), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Djuna Jangmyr (Fi) som hänvisade till Anders
Göransson m.fl. (alla S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (alla MP), Birgitta
Sevefjord (V) särskilda uttalande.
Ersättaryttrande gjordes av Fredrik Lindstål (C) som hänvisade till Christoffer
Järkeborn m.fl. (alla M), Anne-Lie Elfvéns (L) särskilda uttalande.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 februari
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Allt vatten som berör Stockholms innerstad är klassat som hamnområde och det
förvaltas av Stockholms hamnar. Inom hamnområdet är bad förbjudet. Både
Hammarby Sjö och Riddarfjärden ligger inom detta område. På några platser finns
ändå avsteg från badförbudet, för Södermalms del är avstegen vid Tantobadet,
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Långholmens klippbad, Långholmens strandbad och längs strandlinjen vid Årstaviken
mellan Årstalundens båtklubb och trappan upp till lekparken Kornboden.
Förvaltningen delar motionärernas synpunkt om att fler offentliga bad behövs,
både för att stärka Stockholms attraktivitet och också för att möta en ökande
befolkningsmängd. Även kommunfullmäktige är av samma uppfattning eftersom
exploateringskontoret i budget för 2018 getts följande uppdrag:
Exploateringsnämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och i
samråd med idrottsnämnden och berörda stadsdelsnämnder upprätta en
handlingsplan för fler nya offentliga strandbad i staden. Arbetet ska knytas till stadens
arbete med god vattenstatus och samordnas med vattenprovtagning.
Om idrottsförvaltningen ska ges i uppdrag att ta initiativ till tre citybad är det först
viktigt att idrottsförvaltningen ges i uppdrag att identifiera de lämpligaste platserna.
Det finns flera faktorer och krav som behöver ses över eller uppfyllas som exempelvis
tillgänglighet, vattenkvalitet, bedömd kostnad, förhållande till sjöfartsleder och
påverkan på stadsbild. Ett uppdrag av detta slag till idrottsförvaltningen förutsätter att
exploateringskontoret inte redan arbetar med frågorna genom sitt uppdrag från
kommunfullmäktiges budget.
I en rapport från Länsstyrelsen från 2014, ”Inventering av förorenade sediment –
Översikt av föroreningssituationen av utvalda vattenområden”, Fakta 2014:14, tillhör
Hammarby sjö riskklass 1 vad gäller föroreningsnivå. Riskklass 1 innebär en mycket
stor risk för människors hälsa och miljö. Föroreningsnivån bedömdes som hög, baserat
på att föroreningar påträffats ner till ett djup av minst 35 cm och den stora förekomsten
av PAH (policykliska aromatiska kolväten) och PCB (polyklorerade bifenyler) som är
starka miljögifter. Utöver detta noterades också hög förekomst av kvicksilver och zink
i ytsedimenten.
I Hammarby sjö förekommer mycket frekvent båttrafik som bidrar till att
spridningsförutsättningar för de förorenade sedimenten är stora. I ”Program för
Stockholms vattenarbete 2006 – 2015” redovisas att höga bakteriehalter tidvis är
förekommande i Hammarby sjö. Vidare redovisas att 5 200 m3 avloppsvatten bräddas i
Hammarby sjö två gånger per år. Bräddningen sker dock inte i sjön utan i utloppet mot
Saltsjön, vilket framgår av miljöförvaltningens miljödatabas.
Att bygga en badanläggning med en nedsänkt bassäng, såsom ett flytande bad, där
sjövatten måste rensas genom filter eller en reningsanläggning, bedömer
miljöförvaltningen som tekniskt mycket svårt att genomföra. På grund av det stora
besökstryck som ett bad med nedsänkt bassäng högst troligen kommer att få, måste
bassängen också ha en viss storlek. Nämnda faktorer gör att kostnaden för en sådan
anläggning inte understiger 150 miljoner kronor enligt uppskattning från
idrottsförvaltningen. Till detta kommer kostnader för drift och skötsel.
Vid Riddarholmen finns det idag inga badvattenkvalitetsprover tagna. Vid
bedömning av denna plats lämplighetsgrad bör även påverkan på stadsbilden väga
tungt. Riddarholmen är ett riksintresse för kulturmiljövården och när ett förslag om ett
hotell och kallbadhus presenterades 2007 protesterade många stockholmare och
förslaget genomfördes aldrig. Skönhetsrådet var också emot förslaget eftersom de
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ansåg att det skulle förstöra stadsbilden. Rådet uttryckte vid detta tillfälle att det enda
som ska kliva ut i Riddarfjärden är Stadshuset och påpekade att det finns ett
fullmäktigebeslut om att inte bygga i vattnet i Stockholm.
Med ovanstående stycken som grund anser förvaltningen att det är nödvändigt att
först identifiera de lämpligaste platserna för nya offentliga bad i staden. Därefter kan
idrottsnämnden ges i uppdrag att uppföra citybad på de platser som identifierats som
lämpligast

Östermalms stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars
2018 att hänvisa till förvaltningens förslag till beslut.
Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 februari
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till förslaget att nyttja möjligheten till bad i Stockholm bättre,
i takt med att staden växer och trycket på befintliga badplatser större. Inom
Östermalms stadsdelsområde finns det idag två officiella bad, ett i Ekhagen och ett vid
Brunnsviken, där stadsdelsförvaltningen ansvarar för driften.
Förvaltningen delar förslagsställarnas åsikt att det skulle passa bra med ett anlagt
bad inom stadsdelen Hjorthagen, inom exploateringsområdet Norra Djurgårdsstaden.
Förvaltningen anser att allmänna och tillgänglighetsanpassade bad i Norra
Djurgårdsstaden skulle kunna fungera som viktiga mötesplatser, både för boende i
Hjorthagen men även för besökare från andra delar av staden. I etappen Kolkajen
planeras det för ett bryggbad och i etapperna Södra Värtan och Loudden, som ligger
lite längre fram, utreds idag också förutsättningarna för allmänna bad

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 28 mars 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms Hamn AB:s remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Vid inrättande av nya badplatser ser Stockholms Hamn att särskild hänsyn måste
tas till både säkerhet och sjötrafik. Inom hamnområden råder ett generellt allmänt
badförbud ur sjösäkerhetssynpunkt som bl.a. innebär att badplatser behöver inrymmas
inom 10 meter från utpekade strandlinjer. Det behöver beaktas vid inrättande av nya
bryggbad
Koncernledningens synpunkter
Koncernledningen anser att det är angeläget att staden är attraktiv och ser därför
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positivt på att tillvarata möjligheter att förstärka rekreations- och nöjesutbudet för
stadens invånare och besökare.
I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2018 ska exploateringsnämnden
tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden och berörda
stadsdelsnämnder upprätta en handlingsplan för fler nya offentliga strandbad i staden.
Koncernledningen anser därför att förutsättningarna för inrättandet av fler bad i city
inte behöver utredas i särskild ordning. Stockholms Hamn lyfter fram att ett eventuellt
inrättande av nya bryggbad behöver ta hänsyn till det allmänna badförbudet och
således inrymmas inom 10 meter från de utpekade strandlinjerna, vilket
koncernledningen instämmer i.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Idrottsnämnden
Ersättaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C) enligt följande.
Hade jag haft yrkanderätt hade vi yrkat att tillstyrka motionen samt därutöver anfört.
Det är glädjande att förvaltningen ställer sig positiva till fler badmöjligheter i
Stockholm. Närheten till vattnet är något vi ska vara stolta över och använda på rätt
sätt. Att tillgängliggöra vatten för fler invånare och turister gör staden attraktiv.
Centerpartiet vill utveckla och bejaka Stockholms närhet till vatten. Att
tillgängliggöra kontakten med vattnet för stadens invånare och besökare är en viktig
uppgift för politiken. Stockholm har stor utvecklingspotential i sina vidsträckta
strandlinjer.
Gångvägar längs vattnet är populära inslag i stadsbilden och möjligheten att kunna
bada mitt i storstaden är något som många stockholmare värdesätter högt. Genom att
anlägga fler citybad, badbryggor och strandbad vill vi skapa nya naturliga
samlingsplatser för solbadande stockholmare och turister. Vi vill även göra stadens
kajer och vattenrum mer livfulla med exempelvis caféer, konst och marknader i
harmoni med övriga intressen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Reservation anfördes av Jonas Naddebo (C) och Joar Forssell (L) enligt
följande.
Tillgänglighet till vattnet är en central del i Stockholms stadsplanering och ett av
stadens mest utmärkande drag. Därför är det viktigt att säkra och utveckla rekreationen
kring stadens vattenlinjer för att skapa en mer levande stad. Ett ökat antal badplatser är
en naturlig del av Stockholms framtida planering. Badplatser som med fördel kan
utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, företagare och fastighetsägare.
Vi välkomnar förvaltningens positiva gensvar på fler badplatser i Stockholm.
Naturligtvis ska badvattnet uppfylla grundläggande krav av badvattenkvaliteten. Om
det kräver vidare utredningar på de platser som föreslås är vi förstås öppna för det. Att
inlemma föreslagna platser i kommande strandbadsutredningar under 2018, gjorda av
miljöförvaltningen, vore en välkommen lösning.

Stadsbyggnadsnämnden
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Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M), Björn Ljung (L) och
Erik Slottner (KD) enligt följande.
Tillgänglighet till vattnet är en central del i Stockholms stadsplanering och ett av
stadens mest utmärkande drag. Därför är det viktigt att säkra och utveckla rekreationen
kring stadens vattenlinjer för att skapa en mer levande stad. Ett ökat antal badplatser är
en naturlig del av Stockholms framtida planering. Badplatser som med fördel kan
utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, företagare och fastighetsägare.
Vi välkomnar förvaltningens positiva gensvar på fler badplatser i Stockholm.
Naturligtvis ska badvattnet uppfylla grundläggande krav av badvattenkvaliteten. Om
det kräver vidare utredningar på de platser som föreslås är vi förstås öppna för det. Att
inlemma föreslagna platser i kommande strandbadsutredningar under 2018 vore en
välkommen lösning.

Södermalms stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Anders Göransson m.fl. (alla S), Anna-Klara
Müntzing m.fl. (alla MP), Birgitta Sevefjord (V) enligt följande.
Vi instämmer med motionärerna i vikten att tillgängliggöra Stockholms vatten. Bad
och solbryggor är ett sätt att uppnå det. Med det är däremot inte sagt att de bästa
lösningarna per automatik är stora kostsamma flytande bad. På Södermalm har vi
exempelvis goda erfarenheter av hur samarbete och mötesplatser skapas mellan
stadsdelsborna genom att möjliggöra samarbeten kring bastun i Tanto. Liknande
mindre spektakulära lösningar måste också beaktas då de mycket väl kan ge mer plask
för pengarna.

Särskilt uttalande gjordes av Christoffer Järkeborn m.fl. (alla M), Anne-Lie
Elfvén (L) enligt följande.
Tillgänglighet till vattnet är en central del i Stockholms stadsplanering och ett av
stadens mest utmärkande drag som en världsdestination. Därför är det viktigt att säkra
och utveckla rekreationen kring stadens kajer och strandremsor för att skapa en mer
levande stad. Ett ökat antal badplatser är en naturlig del av Stockholms framtida
planering. Stadsdelen bör därför aktivt uppmuntra till fler mätningar av stadens vatten,
med syfte och ambition att öka antalet badplatser och det generella badförbud som
idag finns. Det bör också inledas ett arbete för att identifiera var olika typer av
etableringar kan ske; alltifrån badstegar till kallbadhus. Alliansen vill därför se ett ökat
antal badplatser och, förutom genom delaktighet från staden, gärna i samarbete med
lokala aktörer, näringslivet, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Platser som idag
kan utvecklas är exempelvis tillåtna badplatser på Reimersholme, Västra Långholmen
och längs hela Årstaviken. Även Riddarholmen och Södermälarstrand kan utvecklas
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till en spännande plats för såväl bad som rekreation under eftermiddags-- och
kvällstimmarna, när solen ligger på och med första parkett till innerstadens silhuett.
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