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Sammanfattning
I september 2016 kom det in ett medborgarförslag om en
fotbollsplan i Rålambshovsparken.
Rålambshovsparken är hela stadens park, den används för motion,
lek, evenemang, picknick, teater och mycket mer. Förvaltningen ser
idag ingen möjlighet att anlägga en fotbollsplan här. Öppna, stora
gräsytor som inte är avsedda för en viss typ av användning eller en
särskild sport är idag en bristvara i innerstaden och förvaltningen
anser att de som finns ska värnas. En konstgräsplan i mindre format
har under hösten anlagts vid parkleken, där en grusyta togs i
anspråk och planen öppnar i november.
Förvaltningen har i uppdrag att se till så att parkerna är attraktiva
året om, genom att erbjuda aktiviteter under såväl sommar som
vinter. En isbana är förvaltningen positiv till. Den placering som då
skulle vara aktuell är i amfiteatern.
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Bakgrund
Den 21 september 2016 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om en fotbollsplan i
Rålambshovsparken. På stadsdelsnämndens sammanträde den 20
oktober 2016 beslutades att ärendet skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagställaren efterfrågar fler ytor för lek och rörelse på
Kungsholmen och föreslår att en fotbollsplan anläggs i
Rålambshovsparken. I förslaget beskrivs att planen skulle användas
för spontant spel och även vara en stor tillgång för skolor och fritids
i området, vars skolgårdsytor är starkt begränsade. Vidare föreslås
att fotbollsplanen kan bli en konstfrusen isbana vintertid, likt planen
i Vasaparken.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens parker
utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här ska
finnas plats för lek, spontant spel och motion såväl som avkoppling,
lugn och ro. Rålambshovsparken är hela stadens park. Här firas
nationaldagen och många arrangörer använder del av parken för
tillfälliga evenemang av olika slag. Här samlas familjer,
kompisgäng och företag för att njuta av sol och picknick
tillsammans. Parken används för motion, lek, film och teater och
mycket mer.
Förvaltningen ser idag ingen möjlighet att anlägga en fotbollsplan i
Rålambshovsparken. De gräsytor som finns ska fortsättningsvis
hållas öppna för lek, spontana aktiviteter av olika slag, picknick och
umgänge. Öppna, stora gräsytor som inte är avsedda för en viss typ
av användning eller en särskild sport är idag en bristvara i
innerstaden och förvaltningen anser att de som finns ska värnas. En
konstgräsplan i mindre format har under hösten anlagts vid
parkleken, där en grusyta togs i anspråk. Planen öppnar i november.
Förvaltningen ser också det ökande behovet av lekytor för barn och
ser gärna att större skolgårdar tillskapas i samband med att staden
växer. Det är av största vikt att barn och ungdomar har god tillgång
till plats för utevistelse, lek och motion i sin vardagliga närmiljö.
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Förvaltningen har i uppdrag att se till att parkerna är attraktiva året
om, genom att erbjuda aktiviteter under såväl sommar som vinter.
Förvaltningen är positiv till en isbana i Rålambshovsparken. Den
placering som då skulle vara aktuell är i amfiteatern. Här finns en
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grusplan som redan idag spolas till en naturisbana de vintrar som
vädret tillåter och platsen skulle lämpa sig även för en konstfrusen
isbana. Kostnaderna för att anlägga en konstfrusen isbana och att ta
hand om den är dock mycket höga. Förvaltningen utreder därför
alternativ och undersöker bland annat olika finansieringsformer.
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