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Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande
vid Skeppsbron 2016/2017

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner inriktningen på nyårsfirande
2016/2017 vid Skeppsbron och Skeppsholmen/Blasieholmen, samt
ger förvaltningen i uppdrag att bidra till att genomföra nyårsfirandet
inom ramen för nämndens budget 2016 och maximalt uppgå till
0,3 mnkr.

Lisa Kinnari
t f stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Sedan år 2008 genomför Stockholm stad i samarbete med polisen,
trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting med
entreprenörer samt Storstockholms brandförsvar ett nyårsfirande.
Fram till 2015 har nyårsfirandet skett vid Slussen. I och med
Slussen byggs om kommer nyårsfirandet ske vid Skeppsbron
och Skeppsholmen/Blasieholmen. Valet av plats är för att även
i fortsättningen skapa en lugn, säker och trygg zon samt minska
bruket av privata fyrverkerier. Då firandet i år delvis ska ske inom
Norrmalms stadsdelsområde bidrar både Södermalm och Norrmalm
stadsdelsförvaltningar till att genomföra nyårsfirandet.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Telefon 08-508 12 008
Växel 08- 508 12 000
kicki.elofsson@stockholm.se
www.stockholm.se

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner föreslagna
inriktning på nyårsfirande 2016/2017 och att förvaltningen får
i uppdrag att bidra till att genomföra nyårsfirandet. Finansiering
får ske inom ramen för nämndens budget 2016 och maximalt uppgå
till 0,3 mnkr.
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Bakgrund
Sedan år 2008 genomför Stockholm stad i samarbete med polisen,
trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting med
entreprenörer samt Storstockholms brandförsvar ett nyårsfirande
vid Slussen.
Evenemanget bygger på ett mycket nära samarbete med ovan
berörda parter. Inom staden har samarbetet berört Södermalms
stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och stadsledningskontoret.
Med anledning av ombyggnationen av Slussen kommer årets
nyårsfirande flyttas till Skeppsbron och Blasieholmen/
Skeppsholmen vilket betyder att Norrmalms stadsdelsförvaltning
delar uppdraget att bidra till att genomföra nyårsfirandet med
Södermalms stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Södermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar är
medarrangerar tillsammans med stadsledningskontoret av
nyårsfirande 2016/2017 i Stockholm. Polisen och räddningstjänsten
ansvarar för sina respektive insatser under nyårsnatten och
trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ansvarar för att
anpassa kollektivtrafiken så att den fungerar så smidigt som möjligt
med hänsyn till de avspärrningar som görs för att öka säkerheten i
området.
Målet är att nyårsfirandet vid Skeppsbron och Skeppsholmen
2016/2017 ska vara minst lika säkert och tryggt som det varit
föregående år vid Slussen. Det uppskattade antalet besökare är
50 000 - 60 000 personer. Det har sedan starten skett en förändring
av besökare till en bredare publik, från att till största delen varit
ungdomar till att nu vara mer familjer med barn.
Syftet är att:
 Skapa en lugn, säker och trygg zon,
 Minska bruket av privata fyrverkerier,
 Skapa en lugn och jämn beläggning i kollektivtrafiken
genom att nyårsfirandet sprids ut över tid.
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Fyrverkeriet sker mellan Skeppsbron och Skeppsholmen

Det kommer finnas fyra entréer: Kungsträdgården, Lejonbacken,
Slottsbacken och Skeppsbron.
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Under nyårskvällen spärras området av för trafik mellan
klockan 21.00 och 01.30. Avspärrningen berör Kungsträdgården,
Strömgatan, Hovslagargatan, Lejonbacken, Slottsbacken,
Skeppsbron och Gamla stan (östra).

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab i samråd med
polis, stadsledningskontoret och Söderandans projektledning.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 8 november
2016 i pensionärsrådet den 7 november 2016 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Under nyårsdygnet kommer förvaltningarna ha beredskap med
krisstödjare.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner föreslagna
inriktning på nyårsfirande 2016/2017 och ger förvaltningen i
uppdrag att bidra till att genomföra ett nyårsfirande i enlighet med
föreslagna inriktning. Finansiering får ske inom ramen för
nämndens budget 2016 och maximalt uppgå till 0,3 mnkr.
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