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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-03-02 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Remiss: Medborgarförslag "Sätt ut bad- och grillplatser på 
kartan"  

Diarienummer: TN-2016-00660 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om att bad- och grillplatser dit hundar är välkomna ska iordningställas och 

sättas ut på kartan. 

I de allmänna ordningsföreskrifterna för Södertälje kommun framgår att hundar inte får vistas, 

och heller inte bada, på de offentliga badplatserna under juni, juli och augusti. Däremot finns 

det gott om sjöar och en lång kuststräcka i kommunen där man kan hitta platser lämpliga för 

hundbad. I nuläget finns inga planer för särskilda badplatser för hundar och därför kan de inte 

märkas ut på kartan.  

Kommunen har iordningställda grillplatser i parker, naturreservat och vid badplatser. Hundar är 

välkomna till alla de grillplatserna, förutom de som ligger vid baden under sommarmånaderna. 

Parkplanering anser att det är en god idé att kommunicera var det finns grillplatser i kommunen. 

Tanken tas med när webben vidareutvecklas. Det kommer inte nödvändigtvis att innebära att de 

markeras ut på kartan utan det kan komma med i text eller i någon form av sökfunktion.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse (2017-03-02). 

Remiss: Medborgarförslag "Sätt ut bad- och grillplatser på kartan". 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga kostnader i och med att förslaget ej tillstyrks. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till tekniska nämnden 

Att nämnden lämnar tjänsteskrivelsen som svar på medborgarförslaget. 

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 

Akten 

SBK/Parkplanering 

SBK/Geografisk information 

Stadskansliet 
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Annika Linde Johan Hagland 

Tf. Chef för Stadsmiljö Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Lova Mattsson Kjellqvist 

Landskapsarkitekt 

Telefon: 08-523 063 57 

E-post: lova.mattsson.kjellqvist@sodertalje.se 

 


