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Låt Nytorpsbadet vara öppet hela sommarlovet
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Medborgarförslaget sänds vidare till idrottsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden och går ut
på att Nytorpsbadet ska vara öppet hela sommarlovet. Enligt uppgift
från idrottsförvaltningen brukar stadens utomhusbassänger öppna
för bad i samband med att skolorna stänger för sommarlov och
stänga när skolorna öppnar igen. Det är idrottsnämnden och inte
stadsdelsnämnden som ansvarar för och fattar beslut gällande
stadens utomhusbassänger. Önskas ett längre öppethållande så är
det idrottsnämnden som kan fatta ett sådant beslut. Förvaltningen
föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar att medborgarförslaget
sänds vidare till idrottsnämnden för kännedom.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2020-11-17 anmäldes ett
medborgarförslag om att låta Nytorpsbadet vara öppet hela
sommarlovet. Enligt förslaget skulle en förlängning av perioden då
badet har öppet ge alla i närområdet bättre möjligheter till bad och
utomhusaktiviteter under sommaren. Därför anser förslagsställaren
att staden ska låta Nytorpsbadet vara öppet hela sommarlovet 2021.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-01-28.
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Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att
det är viktigt att ge stadsdelsområdets invånare goda möjligheter till
bad och utomhusaktiviteter under sommaren. Stadsdelsnämnden
ansvarar för fyra plaskdammar som finns inom stadsdelsområdet
(Fyrens lekpark i Kärrtorp, Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden,
Magnebergsparken i Enskededalen och Skarpaby lekpark i
Skarpnäck) samt Flatenbadet och Skrubbabadet.
Nytorpsbadet är ett utomhusbad som finns beläget på
Ulricehamnsvägen. Anläggningen består av en 25-metersbassäng,
plaskdamm, klätterställning och utedusch. Skarpnäcks
stadsdelsnämnd har inte rådighet att fatta beslut gällande perioden
för öppethållande av Nytorpsbadet då det är idrottsnämnden som är
ansvarig nämnd. Enligt uppgift från idrottsförvaltningen brukar
utomhusbassängerna öppna för bad i samband med att skolorna
stänger för sommarlov och stänga när skolorna öppnar igen.
Anledningen till detta är att personalen på bassängbaden utomhus
flyttar in till simhallarna som öppnar då. Enligt dessa uppgifter har
således Nytorpsbadet öppet hela sommarlovet. Önskas ett längre
öppethållande så är det idrottsnämnden som kan fatta ett sådant
beslut. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar
att medborgarförslaget sänds vidare till idrottsnämnden för
kännedom.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget
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