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Svar på medborgarförslag nr 

Till Kommunstyrelsen 

12/2015 - kommunal badbåt 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen inrättar en kommunal badbåt i 
Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Medborgarförslaget om att inrätta en kommunal badbåt i Österåkers kommun avslås 
såtillvida att en badbåt i kommunal regi inte kommer att inrättas under sommaren 2016. 

2. Medborgarförslaget om att inrätta en kommunal badbåt bifalls vad avser att utreda 
tillgängligheten till Österåkers skärgård i enlighet med uppdraget som lämnats till 
Kommunstyrelsen i 2016 års budget, att utreda möjligheten för turbåt från Österskärs 
havsbad ut i skärgården i samverkan med berörda intressenter. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit som beskriver behovet av att bland annat kunna erbjuda en 
bättre tillgänglighet till skärgården för invånare utan tillgång till egen båt. Kommunfullmäktige har 
delegerat ärendet till Kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet efter hörande med 
Kommunstyrelsens skärgårdsråd. 

Förvaltningens slutsatser 
Ett medborgarförslag om kommunal badbåt har inkommit och det betraktas som mycket intressant 
och bör utredas vidare vad avser hur kommunen kan bidra till att öka tillgängligheten till skärgården. 
Samhällsbyggnads förvaltningen via Kommunstyrelsen har även fått ett uppdrag i budget för 2016 att 
utreda möjligheten för turbåt från Österskärs havsbad ut i skärgården i samverkan med berörda 
intressenter. En projektplan kommer att utarbetas av Samhällsbyggnads förvaltningen och projektet 
föreslås omfatta representation från Kultur- och fritids förvaltningen och Näringsliv- och 
utvecklingsenheten. Projektplanen kommer att omfatta att se över tillgängligheten till våra mest 
uppskattade besöksmål i kommunen. 
Utredningarna kommer att genomföras tillsammans med Visit Roslagen och intressenter från det 
lokala näringslivet. Besöksmål som bör studeras är bland annat Österåkers skärgård med Ljusterö, 
Ingmarsö, Finnhamn, Östra Lagnö mm, Wira, Domarudden med naturreservaten Trehörningen, blå 
leden osv, kommunernas badplatser samt övriga kulturmiljöer. En första analys av vilka besöksmål 
som bör prioriteras i det fortsatta samarbetet ska redovisas senast 31 december 2016. 
Det är inte aktuellt för kommunen i detta läge att inrätta en badbåt men frågor om tillgängligheten 
till skärgården och övriga viktiga målpunkter utifrån rekreation och besöksnäring i Österåkers 
kommun bör belysas i ett större perspektiv. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bilaga 
1. Medborgarförslaget nr 12/2015 - Kommunal badbåt. 
2. Skärgårdsrådets yttrande. 

Kent Gullberg Anna Ånderman 
Samhällbyggnadschef Väg- och trafikchef 

Expediering 
- Förslagsställare 
- Skärgårdsrådet 
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