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Sammanfattning
Under december 2018 och januari 2019 kom det in 11
medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd om att
anlägga fler beachvolleyplaner, med permanenta nät i
Rålambshovsparken. Medborgarförslagen har beretts tillsammans
och svar på samtliga ges i detta ärende.
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar motion och
rörelse. Dock är gräsytor som inte är avsedda för en viss typ av
användning en bristvara i innerstaden. Rålambshovsparkens stora
fria ytor är en förutsättning för ett varierat användande samt för de
evenemang som årligen hålls i parken. Det finns idag två stycken
beachvolleyplaner i Rålambshovsparken och förvaltningen anser
inte att fler ska uppföras. De gräsytor som finns ska värnas till
förmån för andra spontana lekar, spel, picknick, och tillfälliga
evenemang. Nät till planerna finns att låna i parkleken under dess
öppettider och övriga tider kan egna nät tas med och sättas upp på
planernas stolpar.
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Bakgrund
Under december 2018 och januari 2019 kom det in 11
medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd om att
anlägga fler beachvolleyplaner i Rålambshovsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 januari
samt 14 februari 2019 att överlämna förslagen till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
De inkomna förslagen skiljer sig lite åt i antal banor och annan
kringutrustning, här redovisas de olika innehållen.
Antal banor:
- Sex av förslagsställarna föreslår att utöka antalet planer från
två till fyra eller fem stycken.
- En förslagsställare föreslår att utöka antalet planer från två
till sex, sju eller åtta stycken.
- Fyra av förslagsställarna föreslår att utöka antalet planer,
men har inte preciserat antal.
Övrig utrustning:
- Sex av förslagsställarna vill att permanenta nät ska sättas
upp på planerna.
- Två av förslagsställarna önskar vattenkran.
- En förslagsställare önskar linjer på planerna.
- En förslagsställare önskar palmer vid planerna.
Placering:
- Två förslagsställare föreslår att de nya banorna anläggs
mellan befintliga banor och gångvägen, för att inte störa
övriga funktioner i parker.
- Två förslagsställare föreslår en utökning av befintlig yta där
planerna finns idag.
- Övriga förslagsställare har inte närmare preciserat
placeringen av de föreslagna nya planerna.
Medborgarförslagen har getts unika diarienummer. Dessa är:
1.2.4.-653-2018; 1.2.4.-659-2018; 1.2.4.-664-2018; 1.2.4.-6652018; 1.2.4.-666-2018; 1.2.4.-672-2018; 1.2.4.-038-2019; 1.2.4.039-2019; 1.2.4.-040-2019; 1.2.4.-041-2019; 1.2.4.-042-2019.
Ärendets beredning
De 11 medborgarförslagen är likartade och de har därför beretts
tillsammans. Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra
innerstaden.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens parker vara
tillgängliga och välkomnade för alla invånare och de ska möjliggöra
en mångfald av fritidsaktiviteter. Här ska finnas plats för lek,
spontant spel och motion såväl som avkoppling, lugn och ro.
Förvaltningen är således positiv till åtgärder som främjar motion
och rörelse.
I det växande Stockholm blir vi allt fler som ska samsas om
utrymmet i parker och grönområden och en viktig förutsättning är
att kunna främja ett mångfunktionellt nyttjande av parkerna. Öppna,
stora gräsytor som inte är avsedda för en viss typ av användning
eller en särskild sport, utan som kan användas av många olika
målgrupper, är bland de mest mångfunktionella ytorna vi kan
erbjuda. Stora gräsytor 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 gräsytor är en förutsättning för
ovannämnda aktiviteter. År 2010 gjordes det stora satsningar i
parken för att förbättra möjligheterna för sport och lek. Då anlades
bland annat aktivitetsytorna under lilla Västerbron och
beachvolleyplanen, som då låg strax väster om Lilla Västerbron
flyttades till sitt nuvarande läge och den utökades med ytterligare en
spelplan. Förvaltningen mottar ofta önskemål om tillägg av olika
slags lek- och sportanläggningar i Rålambshovsparken. Att vikta
popularitet och användningsgrad för olika slags anläggningar är
svårt och därmed är förvaltningen nu restriktiv med alla slags tillägg
av särskilt riktade aktivitetsytor i parken. Mot bakgrund av detta
anser förvaltningen att det inte är motiverat att anlägga ytterligare
beachvolleyplaner i Rålambshovsparken. De öppna gräsytor som
finns ska värnas till förmån för spontana lekar, spel, rekreation,
picknick och tillfälliga evenemang.
Beachvolleynäten är känsliga och går lätt sönder, förvaltningen har
därför valt att erbjuda gratis utlåning av nät, genom parkleken Rålis.
Nät går att låna under parklekens öppettider, måndag - fredag
09.00-17.00 och lördag jämna veckor 10.00-15.00. Det finns idag
inga planer på att sätta upp permanenta nät till beachvolleyplanerna.
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ett bra inslag i stadsmiljön. Enligt förvaltningen kan också
dricksvattenfontäner medföra miljövinster då det skulle kunna
innebära en minskad förbrukning av plastflaskor.
Dricksvattenfontäner är en kostsam investering och de är ofta dyra
att underhålla. I sammanhanget bör nämnas att vatten numera är
klassat som livsmedel vilket gör att kraven på god standard och
kontinuerlig tillsyn ökar. Enligt förvaltningen behöver Stockholms
stad fatta ett övergripande beslut om dricksvatten i stadens
offentliga rum ska prioriteras samt hur ansvaret ska fördelas
gällande investering, tillsyn och underhåll. Förvaltningen kommer
att ta med sig frågan till de stadsövergripande arbetsgrupper där
frågor om stadsmiljö behandlas.
Jämställdhetsanalys
Eftersom ärendet berör kvinnor och män samt flickor och pojkar är
jämställdhetsperspektivet relevant och därför ska en analys göras.
Beachvolleyboll är en sport som utövas i stor utsträckning av både
kvinnor och män, att ha beachvolleyplaner i parker gynnar därmed
såväl flickor som pojkar. Eftersom det redan finns två planer i
parken så anser förvaltningen inte att ett jämställt nyttjande skulle
gynnas av ytterligare planer. Genom att inte programmera fler ytor,
skapas dock utrymme för fler att använda parken och på så sätt kan
ett jämställt nyttjande gynnas.
Bilagor
Medborgarförslagen
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