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Medborgarförslag om basket
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
april 2021. Förslagsställaren önskar en asfalterad och stängslad
basketplan i Fredhällsparken i anslutning till den befintliga
tennisplanen. Förslaget innefattar även att anlägga en boulebana
samt ett utegym i närheten. Förslagsställaren menar på att detta
skulle skapa liv i en del av parken som idag mest brukas som en
genomfartsväg och som störs av den omgivande trafiken.
Förvaltningen är positiv till åtgärder som kan gynna motion och
rörelse men anser att de anläggningar som föreslås skulle
programmera en allt för stor del av de öppna gräsytorna. Stora
öppna gräsytor är idag en bristvara inom stadsdelen. En av
grundidéerna då Fredhällsparken anlades var att skapa stora
sammanhängande grönytor och förvaltningen ser både ett
kulturhistoriskt och funktionellt värde i att bevara dessa i så stor
utsträckning som möjligt. Öppna gräsytor är bland de mest
mångfunktionella ytorna vi kan erbjuda och kan användas av alla
målgrupper. Förvaltningen anser därför inte att det är motiverat att
anlägga ytterligare spel- och bollplaner i Fredhällsparken.
Förvaltningen vill istället arbeta för att utveckla mer grönskande
kantzoner i parken för att skapa en avskärmning mot de omgivande
bilvägarna. Efter att tre stora almar tagits ned planeras därför
ersättning och ytterligare nyplantering av träd i denna del av parken.
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Bakgrund
I april 2021 inkom det ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd om att anlägga en basketplan samt andra
aktivitetsytor i Fredhällsparken. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sitt sammanträde den 29 april att överlämna förslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden
Ärendet
Förslagsställaren vill skapa en ”rekreationsyta för aktiv fritid” i
östra delen av Fredhällsparken, i anslutning till den befintliga
tennisplanen. Förslagsställaren menar att denna del av parken, som
ligger nära tungt trafikerade vägar, inte används för annat än att ta
sig mot lugnare områden. Förslaget består av att anlägga en
basketplan med asfalt och stängsel runt. Förslagsställaren vill också
ha en boulebana intill basketplanen samt ett utegym vid den plats
där tre stora almar nyligen tagits ned. Förslagsställaren påpekar att
åtgärderna skulle bidra till mer liv i området och därmed trygghet.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar motion och rörelse
då nämndens verksamhetsmål bland annat beskriver att
Kungsholmens parker ska utvecklas till gemensamma resurser för
alla invånare. Samtidigt är stora öppna gräsytor en bristvara inom
stadsdelsområdet. Förvaltningen vill främja dessa eftersom de är
bland de mest mångfunktionella ytorna vi kan erbjuda. Eftersom
förslaget innebär att en stor del av den öppna gräsytan tas i anspråk
ställer sig förvaltningen negativ till förslaget om att anlägga en
asfalterad och stängslad basketplan i Fredhällsparken.
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Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns idag basketplaner vid
Vängåvan på stora Essingen, två stycken i Kronobergsparken och i
Spårvägsparken som ligger mycket nära Fredhällsparken. I
Rålambshovsparken finns även två mindre ytor för basketspel. En
nyanlagd boulebana finns i Sankt Göransparken och ytterligare i
exempelvis i Mariebergsparken. Utegym finns spritt över stadsdelen
med lite större anläggningar i Rålambshovsparken,
Kronobergsparken och längs Kungsholms strandstig. Förvaltningen
får ofta in önskemål om att anlägga olika slags lek- och
idrottsanläggningar i parkerna och måste vikta popularitet och
användningsgrad mot de värden som de öppna ytorna erbjuder. I
detta fall menar förvaltningen att den öppna gräsytan i
Fredhällsparken har ett större värde eftersom den ger utrymme för
rekreation, picknick och tillfälliga evenemang bland annat.
Förvaltningen har dock fått uppdrag från nämnden att ta med sig
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behovet av ytor för basket i kommande prioriteringsdiskussioner
inför nämndens långsiktiga investeringsplan för parkutveckling.
Detta beslutades av nämnden i ett sammanträde den 26 november
2020, då ett liknande medborgarförslag (dnr 2020/334) behandlades
där platser för basketspel i området kring Kristinebergs strandpark
efterfrågades.
Som förslagsställaren påpekar är närheten till de tungt trafikerade
vägarna Drottningholmsvägen och Essingeleden påtaglig i denna
del av parken. Tre stora gamla almar har nyligen tagits ned till
högstubbar i området till följd av almsjukan. Stor grönvolym har
därmed försvunnit som hjälpt till att avskärma parken från
Drottningholmsvägen. Förvaltningen planerar i dagsläget ersättning
och nyplantering av träd i området för att minska intrycket av de
tungt trafikerade vägarna bland annat. Förvaltningen vill fokusera
på att utveckla denna del av parken som en grön oas med träd och
buskar i kantzonerna och öppna grönytor i mitten. I Kungsholmens
parkplan beskrivs hur idéen med Fredhällsparken från början varit
att bevara de öppna sammanhängande gräsytorna, i enighet med den
så kallade Stockholmsskolan. Förvaltningen ser därför också ett
kulturhistoriskt värde i att i största möjliga mån bibehålla den öppna
och flexibla gräsytan i Fredhällsparken.
Jämställdhetsanalys
En jämställdhetsanalys är relevant i ärendet eftersom de föreslagna
tilläggen i parken berör både kvinnor och män samt flickor och
pojkar. Basketplaner, boulebanor och utegym kan nyttjas av både
kvinnor och män och är inslag i parkerna som därmed gynnar både
flickor och pojkar. Eftersom det redan finns basketplaner,
boulebanor och utegym bland annat i närbelägna
Kronobergsparken, Rålambshovsparken och Spårvägsparken ser
förvaltningen inte att ett jämställt nyttjande skulle gynnas av
ytterlige anläggningar just här. Genom att inte programmera fler
ytor i Fredhällsparken, skapas dock utrymme för fler att använda
parken och på så sätt kan ett jämställt nyttjande av parken gynnas.
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