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Medborgarförslag om åldersgräns för
användningen av fotbollsplanen i Tessinparken
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till stadsdelsnämnden i september
2020. Förslagsställaren föreslår att fotbollsplanen i Tessinparken
endast får användas av barn och ungdomar under 18 år. Tanken med
stadsdelsområdets obokningsbara bollplaner är att de ska vara
öppna för alla. Att utestänga vissa grupper menar förvaltningen inte
är den rätta vägen för att lösa problemet. Istället för förbud föreslår
förvaltningen att de trivselregler som finns för bollplanen i
Tessinparken utvecklas.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till stadsdelsnämnden i september
2020. Förslagsställaren föreslår att fotbollsplanen i Tessinparken
endast får användas av barn och ungdomar under 18 år.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
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Ärendet
Förslagsställaren menar att fotbollsplanen i Tessinparken används
kvällstid från ca kl. 18.00 företrädesvis av vuxna män i åldrarna 2530 år. Detta medför att barn som bor i området blir utestängda från
bollspel under dessa tider. Incidenter har förkommit mellan
föräldrar till bollspelande barn och vuxna män.
I ett tillägg till medborgarförslaget vill förslagsställaren
uppmärksamma stadsdelsnämnden på att Engelska skolan vid Erik
Dahlbergsgatan använder bollplanen i Tessinparken för schemalagd
undervisning då skolan saknar idrottshall.
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Synpunkter och förslag
Inom Östermalms stadsdelsområde finns sex stycken bollplaner
som stadsdelsnämnden ansvarar för. Dessa bollplaner är avsedda för
spontanidrott och kan inte bokas. Förutom dessa bollplaner finns
fyra stycken bokningsbara planer i stadsdelsområdet. Planer som
kan bokas och som Idrottsnämnden ansvarar för.
De obokningsbara bollplanerna är öppna för alla. Att utestänga
vissa grupper menar förvaltningen inte är den rätta vägen för att
lösa problemet
Förvaltningen ser också att en åldersregel skulle omöjliggöra
bollspel mellan vuxna och barn och att vårdnadshavare inte tillåts
att spela fotboll med sina barn. Förvaltningen menar att det är svårt
att kontrollera att regeln om åldersgräns efterlevs.
I stället för förbud föreslår förvaltningen att de trivselregler som
finns för bollplanen i Tessinparken utvecklas så att en dialog kan
föras med de som använder bollplanen.
Förvaltningen kommer att ta kontakt med Engelska skolan och föra
en dialog kring skolans användning av bollplanen.
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