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

Therese Rosén
avdelningschef

Sammanfattning
I juni 2018 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd angående fler gungor i Rålambshovsparken.
Förslagsställaren anser att det i en så pass stor park som
Rålambshovsparken finns behov och möjlighet att anlägga fler
gungor.
Det är idag inte möjligt att placera fler gungor inne i lekparken då
det inte finns tillräckligt mycket plats för detta. För att få plats med
fler gungor skulle den befintliga ytan för gungor utanför parkleken
behöva utvidgas och därmed skulle en del av den öppna gräsytan
behöva tas i anspråk. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att
bibehålla så mycket gräsytor som möjligt i parken och avslår därför
förslaget om att utöka antalet gungor.
För att istället kunna inrymma fler gungor inom parkleksområdet
krävs en omdisponering av ytor och lekutrustning. En sådan
omfattande förändring är dock inte planerad inom de närmaste åren
men frågan om antalet gungor kommer att beaktas när en större
ombyggnation av lekplatsen blir aktuell.
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Bakgrund
I juni 2018 kom det in ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd som handlar om att utöka antalet gungor i
Rålambshovsparken. Ärendet överlämnades till förvaltningen för
beredning i augusti 2018.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att utöka antalet gungor i
Rålambshovsparken då förslagsställaren anser att fler än fyra
gungor behövs i en så stor park som Rålambshovsparken.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet har behandlats av rådet för funktionshinderfrågor den 20
september 2018, stadsdelsnämndens pensionärsråd den 24
september 2018 och förvaltningsgruppen den 20 september 2018.
Synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Rålambshovsparken är en av Stockholms mest välanvända parker
med ett högt besökstryck. Parkleken är mycket populär och de stora
öppna gräsytorna utgör en vital del av parken och används för
picknick, motion och olika typer av evenemang.
Rålambshovsparkens parklek har idag en kompisgunga men även
fyra gungor som är placerade utanför parklekens område. Det finns
idag ingen tillgänglig yta för fler gungor i parkleken. För att kunna
anlägga fler gungor skulle ytan med gungor utanför parklekens
område behöva utvidgas. Fler gungor skulle därmed innebära att
befintlig gräsyta behöver tas i anspråk.
De stora öppna gräsytorna i Rålambshovsparken har ett högt socialt
värde där många människor kan samlas och ger möjlighet till olika
typer av rekreation. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att
bibehålla alla gräsmattor och är därmed mycket försiktiga med att
utöka eller anlägga nya lek- och sportytor.
För att kunna inrymma fler gungor inom parkleksområdet krävs en
omdisponering och en annan prioritering av ytor och lekutrustning.
En sådan omfattande förändring är dock inte planerad inom de
närmaste åren men frågan om antalet gungor kommer att beaktas
när en större ombyggnation av lekplatsen blir aktuell.
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Jämställdhetsanalys
Eftersom ärendet berör kvinnor och män samt flickor och pojkar är
jämställdhetsperspektivet relevant och därför ska en analys göras.
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Enligt nämndens verksamhetsplan ska parker- och grönområden
möjliggöra ett jämställt nyttjande. Förvaltningen arbetar med att
skapa aktiviteter i parkerna som gör att de kan användas av flera
olika målgrupper. I Rålambshovsparken finns idag redan gungor
och flera olika aktivitetsytor. Fler gungor bedöms inte påverka
flickor och pojkars, respektive kvinnor och mäns möjlighet att
nyttja parken på lika villkor.
Bilagor
Medborgarförslaget

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

