Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsutveckling

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2019/460
Sida 1 (4)
2020-05-14

Handläggare
Tomaj Keivany
08-530 180 85
Till
Farsta stadsdelsnämnd
2020-06-17

Resultat av undersökning av om kringboende
skulle störas av ett bollplank på fotbollsplanen
mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i
Sköndal
Kompletterande svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
undersökningen av om ett bollplank på fotbollsplanen mellan
Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal skulle uppfattas som
störande.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om att rusta
upp fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i
Sköndal. I förslaget ingick en rad åtgärder där bollplank var det
mest prioriterade. I sitt positiva svar den 5 mars 2020 föreslog
stadsdelsnämnden att förvaltningen skulle undersöka om ett
bollplank skulle uppfattas som ett störande inslag bland de
närboende.
Förvaltningens enkät till 127 hushåll har besvarats av 46 personer –
en svarsfrekvens på 36 procent. Av dessa är 37 procent positiva och
63 procent negativa till ett bollplank på platsen. Förvaltningen gör
därför bedömningen att det inte är lämpligt att sätta upp ett
bollplank på planen när vi går vidare med den övriga upprustning
som nämnden har fattat beslut om.
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Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om vikten av
barns möjligheter till lek och idrott. Som en del av ärendet har andra
platser inom 500 meters radie från bollplanen setts över men vi
konstaterar att samma problematik med buller och avstånd till
närliggande bebyggelse finns även på dessa platser.
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I samband med enkäten har en rad olika förslag om önskemål kring
parken inkommit. Förvaltningen planerar att genomföra en mindre
medborgardialog och investering i platsen under 2021, under
förutsättning att nämnden kan avsätta tillräckliga investeringsmedel
i verksamhetsplanen 2021
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Anneli Crona med flera om att rusta upp
fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal –
se bilaga 1. I förslaget ingick en rad åtgärder där bollplank var det
mest prioriterade.
Förvaltningen presenterade sitt förslag till svar på
medborgarförslaget vid stadsdelsnämndens sammanträde den 5
mars 2020. I förslaget ingick nät till fotbollsmålen, städning av
planen och viss slyröjning. Förvaltningen föreslog också att
bollplanen och vissa grönytor utanför planen på sikt utvecklas för
att locka till aktiviteter. Däremot argumenterade förvaltningen mot
förslaget om ett bollplank eftersom erfarenheten visar att bollplank
ofta uppfattas som störande av boende i närbelägna flerbostadshus.
Stadsdelsnämnden menade tvärtom i sitt beslut att ett bollplank bör
finnas med när man bereder plats för barn som uppmuntrar till
utomhusvistelse, bollspel, rörelse och lek. Nämnden föreslog därför
att förvaltningen undersöker om ett bollplank skulle uppfattas som
ett störande inslag bland de boende på Dalbobranten 15 och
Sköndalsvägen 106-108. Om så inte är fallet föreslår nämnden att
även ett bollplank etableras på bollplanen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Ärendet
För att få svar på frågan om ett bollplank skulle uppfattas som
störande av de boende skickade förvaltningen ut en enkät – se
bilaga 2 – per post till 127 hushåll på adresserna Sköndalsvägen 98,
100, 106 och 108 samt Dalbobranten 13 och 15. Förvaltningen
valde att något utöka målgruppen eftersom dessa tre fastigheter
ligger närmast bollplanen, på mellan 45 och 80 meters avstånd.
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Sammanlagt 46 svar har inkommit – en svarsfrekvens på 36
procent. Av dessa är 37 procent (17 svar) positiva och 63 procent
(29 svar) negativa till ett bollplank på platsen.
Den undersökning som nämnden har föreslagit visar alltså att ett
bollplank anses vara störande av fler än hälften av de svarande.
Förvaltningen gör därför bedömningen att det inte är lämpligt att
sätta upp ett bollplank på planen när vi går vidare med
upprustningen.
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om vikten av
barns möjligheter till lek och idrott. Som en del av ärendet har
därför andra platser inom 500 meters radie från bollplanen setts
över men vi konstaterar att samma problematik med buller och
avstånd till närliggande bebyggelse finns även på dessa platser.
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I samband med enkäten har en rad olika förslag och önskemål om
platsen inkommit. Vi tar med dessa till nästa steg i platsens
utveckling. Förvaltningen planerar att genomföra en mindre
medborgardialog och investering i platsen under 2021, under
förutsättning att nämnden kan avsätta tillräckliga investeringsmedel
i verksamhetsplan 2021.
Fotbollsplanen ingår som en del av parken Fastlagen i parkplan för
Farsta stadsdelsområde, som fastställdes av nämnden den 24 augusti
2017. Den anges där kunna utvecklas till en kvarterspark med fler
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aktiviteter för barn, som lek och naturlek, men även aktiviteter för
andra grupper.
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens redovisning av undersökningen av om ett bollplank
på fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i
Sköndal skulle uppfattas som störande.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget
2. Enkäten
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