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Padeltennisbana i Rålambshovsparken
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Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att anlägga en padeltennisbana i
Rålambshovsparken inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
juni 2017 och överlämnades till förvaltningen för beredning.
Förslagsställaren önskar en utepadeltennisbana i
Rålambshovsparken för att främja mer bollspel och friluftsliv.
Padeltennis är en racketsport som spelas på en plan med måtten
10x20 meter och som omges av väggar.
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar motion och
friluftsliv. Dock är stora gräsytor som inte är avsedda för en viss typ
av användning en bristvara i innerstaden. Rålambshovsparkens stora
fria ytor är en förutsättning för de evenemang som årligen hålls i
parken som nationaldagsfirande, utomhusbio, teater med mera.
Förvaltningen anser att de öppna gräsytor som finns i parken
fortsättningsvis ska hållas fria och anser därför inte att någon
padeltennisbana ska uppföras där.
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Bakgrund
Den 7 juni 2017 kom det in ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd om att anlägga en utepadeltennisbana i
Rålambshovsparken. Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde den 24 augusti att överlämna förslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren önskar en utepadeltennisbana i
Rålambshovsparken för att främja mer bollspel och friluftsliv.
Padeltennis är en racketsport som kan ses som en blandning mellan
tennis och squash, och spelas på en plan med måtten 10x20 meter
som omges av väggar, där även väggarna får användas i spelet
(förvaltningens kommentar).
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
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar motion och
friluftsliv. Förvaltningen håller med förslagsställaren om att bollspel
och friluftsliv är viktigt att värna om och ge utrymme för i stadens
parker. 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. 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.
Rålambshovsparken är hela stadens park och används för motion,
lek, picknick, kultur och mycket mer. Här firas bland annat
nationaldagen och många arrangörer använder delar av parken för
tillfälliga evenemang av olika slag som till exempel utebio och
teater. Rålambshovsparkens öppna gräsytor är en förutsättning för
ovannämnda aktiviteter. Mot bakgrund av detta anser förvaltningen
inte att någon padeltennisbana ska anläggas i Rålambshovsparken.
De öppna gräsytor som finns ska värnas till förmån för spontana
lekar, spel, rekreation, idrott och tillfälliga evenemang.
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