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Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Ärendet expedieras till Idrottsnämnden för kännedom

Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om Beachhandbollsplaner. Medborgarförslaget
föreslår att planer för Beachhandboll skapas inom
stadsdelsnämndsområdet förslagsvis vid Skarpnäcks IP eller
Kärrtorps IP.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har under sommaren anlagt en
beachhandbollsplan och en beachvolleybollplan på den stora
gräsytan vid Skarpaby lekplats. Förvaltningen har på platsen under
sommaren anordnat aktiviteter för ungdomar i samarbete med
handbollsföreningen Årsta AIK.
En beachhandbollsplan är relativt svårplacerad på parkmark då den
tar stor yta i anspråk. Förvaltningen planerar i dagsläget ingen
ytterligare beachhandbollsplan.
Idrottsförvaltningen ansvarar för både Skarpnäcks IP och Kärrtorps
IP och medborgarförslaget föreslås vidarebefordras dit för
kännedom.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Staben
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
start.stockholm

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om Beachhandbollsplaner. Stadsdelsnämnden
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beslutade att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-09-16.
Ärendet
Medborgarförslaget föreslår att planer för Beachhandboll skapas
inom stadsdelsnämndsområdet förslagsvis vid Skarpnäcks IP eller
Kärrtorps IP.
Detta för att:
• De handbollsföreningar som är aktiva i området lättare skulle
kunna skapa meningsfull träning för barn och ungdom även när
hallar är stängda.
• Barn och ungdomar som är hemma mycket under sommarlovet
skulle få en lättillgänglig aktivitet.
• Få fler barn och ungdomar att röra på sig i form av handboll.
• Spontana aktiviteter som gynnar folkhälsan
Synpunkter och förslag
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har under sommaren anlagt en
beachhandbollsplan och en beachvolleybollplan på den stora
gräsytan vid Skarpaby lekplats. Förvaltningen har på platsen under
sommaren anordnat aktiviteter för ungdomar i samarbete med
handbollsföreningen Årsta AIK.
En beachhandbollsplan har spelmåtten 27x12 meter vilket gör den
relativt svårplacerad på parkmark då den tar stor yta i anspråk.
Förvaltningen planerar i dagsläget ingen ytterligare
beachhandbollsplan.
Idrottsförvaltningen ansvarar för både Skarpnäcks IP och Kärrtorps
IP och medborgarförslaget föreslås vidarebefordras dit för
kännedom.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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