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§ 20
Svar på medborgarförslag om skatepark under
Ringvägen, korsningen gångvägen från
Ånghästparken
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2014 om svar på
medborgarförslag om skatepark under Ringvägen, korsningen
gångvägen från Ånghästparken.
Dnr 680-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

förvaltningen får i uppdrag att vidare utreda förslaget
om en skateboardyta under Ringvägen, korsningen
gångvägen från Ånghästparken utifrån nedanstående
frågeställningar,

Miljöpartiet tackar för förvaltningens utredning och en i
allmänhet positiv attityd vad gäller möjligheter för spontanidrott
på Södermalm.
Samtidigt så saknar vi svar på ett antal frågor som vi lyfte redan
förra året då förslaget först kom till nämnden. Exempelvis vill vi
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se en redovisning gällande förslagsställarens tankar om
förutsättningarna för olika typer av skateboardåkare i stadsdelen
och vilka behov som finns.
Vi vill också att förvaltningen återigen ska titta särskilt på valet
av plats och vad det kan göra för området i övrigt. Särskilt då
gällande säkerhet och upplevd trygghet i området - om förslaget
exempelvis kan bidra till mer liv och rörelse där.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen uppdrag att utreda om
möjligheten att skapa en öppen väderskyddad streetyta för
skateåkare i enlighet med det framlagda förslaget
Medborgarförslaget lyfter fram en viktig fråga: bristen på fler
offentliga och nonkomersiella platser för spontanidrott och fritid
för unga på Södermalm.
En stor fördel med medborgarförslaget ligger i att
Ånghästparken mot Tantolunden är en öppen väderskyddad yta.
Detta en fördel för skateåkare som inte kan åka om det finns snö
eller is på banan.
Det är osäkert om Drakenbergsparkens planerad
skateanläggning kommer att vara väderskyddad. De stora
ingrepp som kommer att göras i samband med
renoveringsarbeten gör också tidsplanen mer osäker.
Vänsterpartiet föreslog i juni 2013 i anslutning till ett likartat
medborgarförslag att stadsdelsförvaltningen skulle utreda
möjligheten att anlägga en öppen och offentlig fritidsanläggning
på Långholmen under Västerbron. Denna yta som idag används
som parkeringsplats för bilar skulle kunna utgöra en naturlig
väderskyddad yta för spontan idrott och fritidsaktiviteter t. ex.
en skate streetyta, pingisbord, osv.
Om det inte går att erbjuda de unga en väderskyddad streetyta
för skate på Drakenbergsparken och Tantolunden är det
önskvärd att se över möjligheten att anlägga en liknande
skatebana under Västerbron.
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Särskilt uttalande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Såväl medborgarförslaget och förvaltningens svar har ett bra
anslag och visar på kreativitet och förståelse för idébaserad
stadsutveckling. Centerpartiet delar förvaltningens hänvisning
till att en skateboardpark, som bättre möter de behov
skateboardåkare efterlyser, kommer att anläggas i
Drakenbergsparken.
Platsen som beskrivs är mycket intressant och fyller flera av de
kriterier som efterfrågas för idébaserad stadsutveckling. Att ta
tillvara på gömda platser är ett uttalat mål för såväl Södermalm
som hela Stockholm. Och genom att tillgängliggöra ytor till
förmån för medborgares initiativ bidrar också till en
demokratisering av stadsrummet. Därför är det viktigt att
förvaltningen inför kommande år fortsätter att söka medel
centralt genom de satsningar som gör på glömda platser,
exempelvis genom projektet Idéernas Stockholm.
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§ 21 A
Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen
2013
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av tobaks- och
folkölstillsynen 2013
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 december 2013 om redovisning av
tobaks- och folkölstillsynen 2013.
Dnr 1591-2013-1.3.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

