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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 210     Svar på medborgarförslag om att bygga nya 
rullstolsplatser på Rosvalla 

Diarienummer: KK18/436 

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2018-06-12. 
Förslagsställaren vill att Nyköpings kommun ska bygga nya rullstolsplatser i 
stora ishallen på Rosvalla, på B-läktaren vid första ingången till vänster, där 
man i sådana fall skulle ta bort några stolsrader för att ge plats för 
rullstolsplatser. Motiveringen är att det inte är roligt att se ishockey nere vid 
isen. 

Nyköpings Arenor som ansvarar för driften på Rosvalla har yttrat sig i 
ärendet. Nyköpings Arenor har haft en dialog med Kommunfastigheter 
gällande frågan eftersom de är ägare till byggnaden.  Den lösning för 
rullstolsplatser som används i nuläget har alltid varit tillfällig och Nyköpings 
Arenor är medvetna om att den inte är optimal. Man har därför under en tid 
utrett olika alternativa placeringar. Svårigheterna ligger i att lösningarna 
kräver mycket resurser samt att de måste fungera ur ett säkerhets- och 
utrymningsperspektiv. 

Nyköpings kommun har i nuläget inte ett färdigt förslag på en alternativ och 
bättre placering av rullstolsplatser, men har som målsättning att få till stånd 
en bra och fungerande lösning så fort det är möjligt. Det är av största vikt att 
alla medborgare ska ha en likvärdig möjlighet att ta del av kultur- och 
fritidsutbudet i Nyköpings kommun, oavsett funktionsvariation.  

Förslag 
Nyköpings kommun har som målsättning att få till stånd en bättre placering 
av rullstolsplatser på Rosvalla så fort som möjligt, men i nuläget finns inget 
färdigt förslag på lösning, förslagsställarens inkluderat, som fungerar 
optimalt ur ett säkerhets- och utrymningsmässigt perspektiv.  Med 
anledning av detta föreslår Kommunledningskansliet att 
medborgarförslaget avslås.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att avslå medborgarförslaget. 

2) att därmed anse det besvarat. 
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Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för anmälan 

Näringsliv Kultur och fritid 
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