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Dansbana i Rålambshovsparken
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Maria Mathiasson Laxvik
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att anordna dans på en dansbana i
Rålambshovsparken inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
juni 2017 och har lämnats till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen håller med om att det är angeläget att kunna erbjuda
en mångfald av aktiviteter i stadens parker och att dans skulle vara
ett välkommet tillskott. I Rålambshovsparken skulle traditionella
danskvällar kunna anordnas i amfiteatern, där en tillfällig dansbana
kan byggas upp. Förvaltningen har dock inte själv möjlighet att stå
som arrangör men uppmanar föreningar och andra arrangörer att
höra av sig om det finns intresse av att anordna danstillfällen i
parken.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
Tulegatan 13
103 62 Stockholm
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.4-354-2017
Sida 2 (3)

Bakgrund
Ett medborgarförslag om att anordna dans på en dansbana i
Rålambshovsparken inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd den
7 juni 2017. Nämnden beslutade att lämna över ärendet till
förvaltningen för beredning vid sitt sammanträde den 24 augusti
2017.

Ärendet
Förslagsställaren föreslår att traditionell dans med dragspel och
dylikt anordnas på en dansbana i Rålambshovsparken. Dansen
föreslås ordnas någon eller några kvällar i veckan.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet har behandlats av stadsdelsnämndens pensionärsråd den 21
augusti, råd för funktionshinderfrågor den 17 augusti och
förvaltningsgruppen den 17 augusti. Synpunkter framgår av
protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska parkerna på Kungsholmen
erbjuda en mångfald av aktiviteter och där ska finnas plats för alla.
Förvaltningen håller med om att det skulle vara trevligt med
arrangerad dans i Rålambshovsparken. Parkens amfiteater är en av
två utpekade evenemangsplatser och på denna plats skulle en
tillfällig dansbana kunna byggas upp till de tillfällen som dans
anordnas. Förvaltningen har dock inte själv möjlighet att stå som
arrangör för danskvällar i parken. Om intresse finns från någon
förening eller annan arrangör kan förvaltningen vara behjälplig med
att lotsa vidare i staden avseende tillstånd och upplåtelse.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.4-354-2017
Sida 3 (3)

Dans i Rålambshovsparken på 1940-talet. Bild från Stockholmskällan.
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