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Medborgarförslag om att främja hälsa och
barnidrott
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Medborgarförslaget lämnas till idrottsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning
I september 2020 inkom ett medborgarförslag om att främja hälsa
och barnidrott. Förslagsställaren efterfrågar särskilt platser att spela
basket på och föreslår att gräsplätten mellan konstgräsplanen och
tennishallen i Kristineberg förses med möjlighet för basketspel.
Ytan som förslagsställaren vill kunna spela basket på är en del av
Kristinebergs strandpark och är parkmark som stadsdelsnämnden
ansvarar för. Syftet med den omnämnda gräsytan är att det ska vara
en öppen gräsyta som inte är programmerad för en särskild aktivitet,
utan är till för olika typer av spontan lek och rörelse.
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att lek- och
rörelsemöjligheter för äldre barn är något som behöver prioriteras.
Förvaltningen ser också ett stort besökstryck i de parker som finns
vilket motiverar att kontinuerligt värna och utveckla de befintliga
parkerna. Förvaltningen avser att ta med sig förslagsställarens
förslag till prioriteringsdiskussioner inför nämndens långsiktiga
investeringsplan för parkutveckling.
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Bakgrund
I september 2020 inkom ett medborgarförslag om att främja hälsa
och barnidrott genom att skapa möjlighet för basketspel i
Kristineberg. Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den
27 augusti 2020 att medborgarförslaget skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet
Förslagsställaren anser att inte bara bostäder ska prioriteras i
stadsutvecklingen och anser att det även behövs plats för barn och
vuxna att röra på sig. Enligt medborgarförslaget ökar antalet boende
på Kungsholmen, inte minst barn och ungdomar, men
rekreationsytor följer inte med i utvecklingen. Vidare nämner
förslagsställaren att det finns studier som visar på försämrad hälsa
bland barn och unga som bekräftar behovet av plats för rörelse.
Enligt medborgarförslaget saknas ytor för aktivitet och rörelse, till
exempel lekplatser för större barn, simhallar, skridskobanor och
fotbollsplaner.
Förslagsställaren efterfrågar särskilt platser att spela basket på och
föreslår att gräsplätten mellan konstgräsplanen och tennishallen i
Kristineberg förses med möjlighet för basketspel.
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Röd ring markerar plats där förslagsställaren vill ha möjlighet att spela basket.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden ansvarar för parker och grönområden inom
Kungsholmens stadsdelsområde. Enligt nämndens verksamhetsplan
ska parker och grönområden utvecklas till en gemensam resurs för
allt fler invånare. Här ska finnas plats för lek, spontant spel och
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motion såväl som avkoppling, lugn och ro. Förvaltningen arbetar
också utifrån målet om att parker och grönområde ska erbjuda en
mångfald av fritidsaktiviteter.
Främjandet av möjligheter till motion och rörelse berör flera
nämnder inom Stockholms stad. Stadsdelsnämnderna ansvarar för
mindre spontanidrottsytor på parkmark som till exempel mindre
platser för bollspel, skridsko, utegym och skate. Idrottsnämnden
ansvarar för bland annat idrottshallar, simhallar och större
idrottsanläggningar med bollplaner och skridskoisar. Det är också
idrottsförvaltningen som analyserar behov av nya
idrottsanläggningar genom en långsiktig investeringsplan. I större
stadsutvecklingsprojekt är det stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden som i dialog med övriga nämnder planerar
hur markanvändningen ska fördelas och vad som ska prioriteras.
Ytan som förslagsställaren vill kunna spela basket på är en del av
Kristinebergs strandpark och är parkmark som stadsdelsnämnden
ansvarar för. I parken ska möjligheten finnas för olika målgrupper
att vistas för att sporta, leka eller koppla av. Syftet med den
omnämnda gräsytan är att det ska vara en öppen gräsyta som inte är
programmerad för en särskild aktivitet, utan är till för olika typer av
spontan lek och rörelse. När tennishallen, enligt gällande detaljplan
antagen 2008, i framtiden flyttas1 kommer parken på ett annat sätt
öppna upp sig mot vattnet i ett sammanhängande grönt parkrum.
Aktuell plats blir då ljusare och mer attraktiv för även picknick och
avkoppling, ytor som det finns behov av att utöka i det populära
parkområdet.
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Stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen omfattar
stadsdelarna Kristineberg, Hornsberg och Stadshagen i Nordvästra
Kungsholmen och genomgår en omfattande förändring från tidigare
industriområde till ett bostads- och kontorsområde. Utbyggnad av
idrottsytor, idrottshallar och parker för rekreation och aktivitet är en
del av denna stadsutveckling. En framtagen detaljplan för
Hornsbergskvarteren innehåller, förutom bostäder, kontor och
service även tre fullstora idrottshallar samt att idrottsplatsen bevaras
och utvecklas.2 Under förutsättning att detaljplanen vinner laga
kraft kan den påbörjas efter att Trafikförvaltningen planerar att
lämna bussdepån och flytta från området. Inom detaljplanen för
1

I dagsläget är planen att tennishallen flyttas till Stadshagen i samband med att
det området byggs ut med nya bostäder. Läs mer på
https://vaxer.stockholm/projekt/stadshagen/
2 Läs mer om Hornsbergskvarteren på
https://vaxer.stockholm/projekt/hornsbergskvarteren/
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Hornsbergskvarteren planeras också en ny park med aktivitetstema
och bland annat lek och ett utegym. Den omnämns Ekparken och
ligger mellan Kristinebergs idrottsplats och den planerade
idrottshallen, som binder ihop parken med det aktivitetsstråk som
löper längs hela Elersvägen.
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att lek- och
rörelsemöjligheter för äldre barn är något som behöver prioriteras.
Förvaltningen ser också ett stort besökstryck i de parker som finns
vilket motiverar att kontinuerligt värna och utveckla de befintliga
parkerna. Enligt förvaltningen kan det inom Kristinebergs
strandpark vara lämpligt att utveckla ytor för äldre barn, men även
Kristinebergsparken vid Onkel Adams Väg har potential att
utvecklas med aktivitetsmöjligheter för denna målgrupp.
Förvaltningen avser att ta med sig förslagsställarens förslag till
prioriteringsdiskussioner inför nämndens långsiktiga
investeringsplan för parkutveckling.
Jämställdhetsanalys
Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsplan ska parker och
grönområden utvecklas för att alla ska vilja och ha möjlighet att
nyttja parkerna. Samtidigt som förvaltningen ser att olika typer av
aktivitetsytor ökar möjligheten för fler att använda parkerna, anser
förvaltningen att parkernas öppna gräsytor har en viktig roll då de
kan användas på flera olika sätt av flera olika målgrupper. Genom
att inte programmera alla parkytor skapas utrymme för fler att
använda platsen och på så sätt kan ett jämställt nyttjande gynnas.
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Vidare har förvaltningen tagit del av riksidrottsförbundets siffror
över idrottsutövande och ser att basket är en sport där utövandet är
fördelat relativt jämt mellan könen.3 I idrottsförvaltningens rapport
Spontanidrott för vilka?4 framkommer det dock att de flickor som är
med i annars relativt jämställda idrotter som till exempel basket, i
liten grad spontant utövar dessa idrotter på
spontanidrottsanläggningar. Förvaltningen anser trots allt att det ur
ett jämställdhetsperspektiv är relevant att fortsätta att erbjuda
basketmöjligheter i våra parker, då basket ändå är en sport som
attraherar både flickor och pojkar. För att nyttjandet ska bli jämställt
krävs dock insatser på olika nivåer och från olika instanser i
samhället för att även flickor ska vilja, våga och kunna ta plats på
våra spontanidrottsytor.

Riksidrottsförbundet finns på www.rf.se
Spontanidrott för vilka? Rapport utgiven av idrottsförvaltningen Stockholms
stad och Stockholms universitet, 2012.
3
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I arbetet med att skapa nya aktivitetsytor är det av stor vikt att se
över vilka ytor som anläggs, hur de utformas och var de förläggs.
En ny aktivitet i en park kan ha en trygghetsskapande funktion då
det kan göra att en plats befolkas. Samtidigt som det är angeläget att
gestalta en plats så att den inte blir enslig, kan det på vissa
anläggningar vara av betydelse att se över möjligheterna att kunna
träna och vara fysiskt aktiv utan att behöva vara i allas blickfång.

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Therese Rosen
avdelningschef
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