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Isbana på Slottsbacken i Gamla Stan
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående
att anlägga en isbana på Slottsbacken i Gamla Stan. Det finns idag
en boulebana på Slottsbacken och enligt medborgarförslaget skulle
denna plats kunna breddas och fungera som boulebana på
sommaren och som isbana på vintern. Isbanan skulle enligt
förslagsställaren kunna bli en mötesplats för både barn, unga och
äldre.
Kungliga Hovstaten genomför förnärvarande ett säkerhetsarbete av
ytorna runt slottet och i samband med detta arbete har ett beslut
tagits om att boulebanan ska tas bort. Det är därmed inte möjligt att
anlägga en isbana på Slottsbacken.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående
förslag på en isbana på Slottsbacken i Gamla Stan.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 24 januari 2019
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs önskemål om att anlägga en isbana
på Slottsbacken i Gamla Stan. Förslagsställaren framhåller att det
tidigare har funnits isbana på platsen, både konstfruset och i plast.
Det finns idag en boulebana på platsen och förslagsställaren föreslår
att denna skulle kunna breddas och då fungera som boulebana på
sommaren och som isbana på vintern. Förslagsställaren framhåller
också att rörelse är viktigt för barns och ungas framtida hälsa och
vill därmed se flera mötesplatser där det erbjuds aktiviteter av olika
slag. Isbanan skulle enligt medborgarförslaget kunna bli en
mötesplats för både barn, unga och äldre.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och i ungdomsrådet den 11 februari 2019 och i
rådet för funktionshinderfrågor den 12 februari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen har kontaktat trafikkontoret för att
undersöka möjligheten att spola is på boulebanan på Slottsbacken.
Trafikkontoret har i sin tur kontaktat Kungliga Hovstaten som
informerat om att de för närvarande genomför ett säkerhetsarbete av
ytorna runt slottet och slottsbacken. Stadsdelsförvaltningen har i
samband med detta fått besked om att boulebanan kommer att tas
bort av säkerhetsskäl. Det är därmed inte möjligt att anlägga en
isbana på platsen.
Bilagor
Medborgarförslaget
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