Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Handläggare
Solveig Nilsson
Telefon: 0850804052

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2020/310
Sida 1 (2)
2020-06-01

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2020-06-25

Medborgarförslag om utomhuspadelbana i
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Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/310.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en
padelbana anläggs på fotbollsplanen som ligger intill förskolan vid
Tumultgränd 69 i Kälvesta. Skribenten som är boende i Kälvesta
och dagligen passerar grusplanen menar att han aldrig har sett den
användas för fotbollsspel. En padelbana skulle enligt skribenten
innebära ett positivt bidrag till folkhälsan i närområdet.
Förvaltningen har förståelse för inkomna synpunkter men
stadsdelsnämnden ansvarar inte för uppförande av större
idrottsanläggningar som exempelvis padelbanor.
Det är idrottsnämnden som ansvarar för planering av större idrotts-,
frilufts- och motionsanläggningar. Idrottsförvaltningen har anlagt
tre padelbanor i Vinterviken och låter meddela att det för
närvarande inte finns några planer på att investera i ytterligare
padelbanor. Idrottsförvaltningen informerar också om att det pågår
dialog med en privat aktör som har anmält intresse av att uppföra
padelbanor på stadens mark i Åkeshov.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom administrativa avdelningen.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en
padelbana anläggs på fotbollsplanen som ligger intill förskolan vid
Tumultgränd 69 i Kälvesta. Skribenten som är boende i Kälvesta
och dagligen passerar grusplanen menar att han aldrig har sett den
användas för fotbollsspel. Vidare anser skribenten att eftersom
Sörgårdsskolans skolgård har upprustats med en konstgräsplan och
att Kälvesta bollplan nu också är väldigt fin, så upplevs de planerna
som bättre alternativ för utövande av spontanfotboll. Enligt
skribenten är det många boende i närområdet som har fastnat för
padelsporten, han är således helt övertygad om att befintlig grusplan
kommer användas väldigt frekvent om en padelbana anläggs där. En
padelbana skulle enligt skribenten innebära ett positivt bidrag till
folkhälsan i närområdet.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för inkomna synpunkter men
stadsdelsnämnden ansvarar inte för uppförande av större
idrottsanläggningar som exempelvis padelbanor. Stadsdelsnämnden
ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av lekparker,
parklekar, parker och naturområden samt anläggning av
utomhusgym och planer för spontanfotboll.
Det är idrottsnämnden som ansvarar för planering av större idrotts-,
frilufts- och motionsanläggningar. Idrottsförvaltningen har anlagt
tre padelbanor i Vinterviken och låter meddela att det för
närvarande inte finns några planer på att investera i ytterligare
padelbanor. Idrottsförvaltningen informerar också om att det pågår
dialog med en privat aktör som har anmält intresse av att uppföra
padelbanor på stadens mark i Åkeshov.
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