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Motion om att utöka antalet båtplatser i
Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/626
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
Bakgrund
Peter Wallmark (SD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att utöka antalet båtplatser i Stockholm.
Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till
stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och alla stadsdelsnämnder. Remissen ska
besvaras senast 2021-09-21.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen och har behandlats i
pensionärsråd och förvaltningsgrupp 2021-08-26.
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Ärendet
I motionen framhålls att Stockholms läge vid vattnet är ett av
stadens viktigaste kännetecken och att båtlivet är en viktig del av
stadens karaktär, som bidrar till att skapa en attraktiv, föränderlig
och inbjudande stad. Enligt motionären är det kö till samtliga
båtplatser inom staden, med minst fem års väntetid. Motionären
anser att en utökning av antalet båtplatser i befintliga anläggningar
skulle kunna få två positiva konsekvenser: kortare kötider och högre
intäkter till befintliga anläggningar, då de kan få fler medlemmar.
Motionären anser även att det kan vara lämpligt att undersöka lägen
för nya båtplatser. Om nya båtplatser ska anläggas är ett avgörande
krav tillgänglighet för transporter av tyngre utrustning och båtar
samt för besökare.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Att utöka antalet båtplatser i befintliga båtklubbar och
hamnanläggningar
Att anlägga nya båtklubbar och hamnanläggningar,
inklusive platser för vinterförvaring.
Att redovisa hur nya båtplatser kan ingå som en del av
planeringen för nya stadsdelar som planeras i vattennära
läge.

Synpunkter och förslag
Det finns inga befintliga hamnanläggningar eller båtklubbar för
motorbåtar inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Flertalet av de sjöar
som helt eller delvis är belägna inom stadsdelsområdet – Flatensjön
samt delar av Ältasjön och Drevviken – tillhör Flatens
naturreservat, där det är förbjudet att framföra motorbåt. Utöver
detta finns en liten den av Sicklasjön inom stadsdelsområdet, vid
Lilla Sickla, men detta område uppfyller inte kravet på
tillgänglighet för tyngre transporter. Förvaltningen bedömer därför
att det inte finns några platser inom stadsdelsområdet där det skulle
vara aktuellt att anlägga nya båtklubbar eller hamnanläggningar och
har därmed inga synpunkter på förslaget.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Motionen från Peter Wallmark (SD)
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