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Brygga vid Söderbysjön
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
Stadsdelsnämnden har tagit emot ett medborgarförslag om brygga
vid Söderbysjön. Söderbysjön ligger i Nackareservatet och förvaltas
av fastighetskontoret i Stockholms stad. Idrottsförvaltningen
ansvarar för den kommande badplatsen vid Söderbysjön som
planeras att bli officiellt strandbad från och med sommaren 2022.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd kan därmed inte fatta beslut om brygga
vid Söderbysjön. Önskemålet om brygga vid Söderbysjön sänds till
idrottsnämnden för kännedom.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-09-02 anmäldes ett
medborgarförslag om brygga vid Söderbysjön. Stadsdelsnämnden
beslutade att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-10-21.
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Ärendet
Förslagsställaren föreslår en brygga vid Söderbysjön. Av
medborgarförslaget framgår inte var vid Söderbysjön den tilltänka
bryggan ska placeras.
Synpunkter och förslag
Söderbysjön är ett populärt och välbesökt rekreationsområde i
Nackareservatet. Huvuddelen av reservatet ligger i Nacka kommun
(och en mindre del i Stockholm) men det är Stockholms stad som

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2021/247
Sida 2 (2)

äger marken. Naturreservatet i Nacka förvaltas av
fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen ansvarar för den kommande
badplatsen vid Söderbysjön som planeras att bli officiellt strandbad
från och med sommaren 2022. Skarpnäcks stadsdelsnämnd kan
därmed inte fatta beslut om brygga vid Söderbysjön. Önskemålet
om brygga vid Söderbysjön sänds till idrottsnämnden för
kännedom.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Bilagor
Medborgarförslaget
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