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Medborgarförslag om dansbanor
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Den 11 april 2022 kom det in ett medborgarförslag om dansbanor
till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Enligt medborgarförslaget har
Kungsholmen för få dansbanor. I förslaget anges att en dansbana är
ett utmärkt sätt att fysiskt aktivera många personer på liten yta på ett
kostnadseffektivt sätt. I medborgarförslaget föreslås en dansbana på
Smedsudden, på amfiteatern i Rålambshovsparken, vid
basketplanen under lilla Västerbron eller på gräsytan mellan Ryska
ambassaden och scoutstugan i Mariebergsparken.
Enligt nämndens verksamhetsmål ska parkerna på Kungsholmen
erbjuda en mångfald av aktiviteter och där ska finnas plats för alla. I
parkerna ska det finnas plats för lek och motion såväl som
avkoppling, lugn och ro. Förvaltningen är således positiv till
åtgärder som främjar motion och rörelse. Att skapa möjlighet för
dans är ett sätt att skapa variation i utbudet av fritidsaktiviteter i
parkerna. Förvaltningen håller med förslagsställaren om att
dansbanor är anläggningar som kan ordnas för ett flexibelt nyttjande
så att de kan användas till annat än dans.
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Enligt förvaltningen finns potential att skapa möjligheter för dans i
Rålambshovsparken och på gräsytan mellan Ryska ambassaden och
scoutstugan i Mariebergsparken. Det skulle dock behöva utredas
vidare om det är möjligt och lämpligt att anlägga en dansbana på
någon av dessa platser. Förvaltningen har i dagsläget ingen budget
för en eventuell dansbana men avser att ta med sig
medborgarförslaget som ett underlag till nämndens långsiktiga
investeringsplanering. Tillsvidare ser förvaltningen att det finns
möjlighet för tillfälliga dansevenemang på amfiteatern i
Rålambshovsparken samt att ytan under Lilla Västerbron kan
användas för dans.
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Bakgrund
Den 11 april 2022 kom det in ett medborgarförslag om dansbanor
till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sitt sammanträde den 9 juni 2022 att överlämna
förslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Enligt medborgarförslaget har staden, och Kungsholmen i
synnerhet, för få dansbanor. I förslaget anges att en dansbana är ett
utmärkt sätt att fysiskt aktivera många personer på liten yta på ett
kostnadseffektivt sätt. I medborgarförslaget anges följande fördelar
med dansbanor:
 Bra motion.
 Aktiverar många personer.
 Kräver liten yta (mycket mer utrymmeseffektivt än
sportplaner).
 Billigare än att bygga sporthallar, fotbollsplaner och
tennisplaner där enbart ett fåtal personer kan utöva sporten.
 Mer flexibelt då en dansbana även kan användas till annat än
att dansa på, till skillnad från till exempel en padelbana.
Enligt medborgarförslaget bör en dansbana ligga plant och ha ett
underlag av till exempel behandlat trä eller finslipad betong. I
förslaget anges att dansbanan gärna får ha lampor och ett tak för att
den ska kunna nyttjas på kvällar och regniga dagar. Platsen för
dansbanan måste ligga relativt långt från närmsta granne för att
musiken inte ska störa. Om närmsta boendehus ligger nära kan
bygget kompletteras med en ljudvall, anser förslagsställaren.
Följande placeringar föreslås som lämpliga för en dansbana:
 Udden vid Smedsuddsbadet
 Amfiteatern, Rålambshovsparken
 Vid basketplanen under lilla Västerbron
 Långholmen
 Gräsplätten mellan Ryska ambassaden och scoutstugan i
Mariebergsparken
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Stadsdelsnämndens pensionärsråd och rådet för
funktionshinderfrågor har beretts möjlighet att lämna sina
synpunkter i ärendet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska parkerna på Kungsholmen
erbjuda en mångfald av aktiviteter och där ska finnas plats för alla. I
parkerna ska det finnas plats för lek och motion såväl som
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avkoppling, lugn och ro. Förvaltningen är således positiv till
åtgärder som främjar motion och rörelse.
Samtidigt har innerstaden begränsad andel parkmark och det är en
utmaning att möta alla målgruppers behov och i stadens parker
måste flera olika aktiviteter och intressen samsas om utrymmet.
Förvaltningen behöver ha en helhetssyn på funktionerna i parkerna
och detta ökar i takt med att staden byggs tätare. Detta ställer också
krav på att skapa mångfunktionella ytor som kan användas för
många olika aktiviteter. Förvaltningen håller med förslagsställaren
om att dansbanor är anläggningar som kan ordnas för ett flexibelt
nyttjande så att de kan användas till annat än dans.
Kommentarer kring föreslagna platser
Förvaltningen ser att det finns potential för dans i
Rålambshovsparken som är en uttalad plats för aktivitet, lek, kultur
och evenemang. Amfiteatern är en av Rålambshovsparkens två
utpekade evenemangsplatser och förvaltningen ser gärna att ytan
används mer för olika typer av aktiviteter. Ytan på amfiteatern
består idag av grus men här finns möjlighet att för tillfälliga
evenemang bygga en tillfällig dansbana. På längre sikt finns
eventuellt möjlighet att utveckla ytan med annat underlag, vilket
skulle kräva vidare utredning. Ytan under Lilla Västerbron i
Rålambshovsparken innehåller idag ytor för basket, skate och
friidrott. Förvaltningen ser positivt på samnyttjan av platsen och
anser att dans gärna får utföras där.
Gräsytan mellan Ryska ambassaden och scoutstugan i
Mariebergsparken har utvecklingsmöjligheter och en aktivering av
platsen skulle kunna verka trygghetsskapande. I och med
scoutstugan finns också en intilliggande verksamhet som eventuellt
har behov av en dansbana eller scen och de skulle också kunna
bidra till att platsen fylls med aktivitet.
Vidare har stadsdelsnämnden inte rådighet över Smedsudden som är
planlagd som idrottsmark. Inte heller Långholmen har nämnden
rådighet över då platsen tillhör Södermalms stadsdelsområde.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen arbetar utifrån nämndens verksamhetsmål om att
parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter
och att de ska utvecklas för ett jämställt, jämlikt och tillgängligt
nyttjande året om. Att skapa möjlighet för dans är ett sätt att skapa
variation i utbudet av fritidsaktiviteter i parkerna. För att uppnå ett
jämlikt och jämställt nyttjande lägger förvaltningen stor vikt på att
se över vilka ytor som anläggs, hur de utformas och var de förläggs.
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Vidare har förvaltningen tagit del av riksidrottsförbundets siffror
över idrottsutövande och ser att dans är en sport där kvinnor står för
66 procent av utövandet1. Detta innebär att en satsning på
dansbanor skulle kunna gynna ett jämställt utbud av spontanidrott.
I idrottsförvaltningens rapport Spontanidrott för vilka?2
framkommer det dock att de flickor som är med i annars relativt
jämställda idrotter, i liten grad spontant utövar dessa idrotter på
spontanidrottsanläggningar. För att nyttjandet ska bli jämställt
krävs det insatser på olika nivåer och från olika instanser i
samhället för att även flickor ska vilja, våga och kunna ta plats på
våra spontanidrottsytor.
Slutsats
Enligt förvaltningen finns potential att skapa möjligheter för dans i
Rålambshovsparken och på gräsytan mellan Ryska ambassaden och
scoutstugan i Mariebergsparken. Det skulle dock behöva utredas
vidare om det är möjligt och lämpligt att anlägga en dansbana på
någon av dessa platser. Förvaltningen har i dagsläget ingen budget
för en eventuell dansbana men avser att ta med sig
medborgarförslaget som ett underlag till nämndens långsiktiga
investeringsplanering. Tillsvidare ser förvaltningen att det finns
möjlighet för tillfälliga dansevenemang på amfiteatern i
Rålambshovsparken samt att ytan under Lilla Västerbron kan
användas för dans.
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Spontanidrott för vilka? Rapport utgiven av idrottsförvaltningen Stockholms
stad och Stockholms universitet, 2012.
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