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Medborgarförslag: Padelbanor vid Kärrtorps IP
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Ärendet expedieras till Idrottsnämnden för vidare hantering
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-09-02 anmäldes ett
medborgarförslag om padelbanor på Kärrtorps IP. I medborgarförslaget föreslås att en eller flera padelbanor anläggs på Kärrtorps
IP.
Förslagsställaren menar att padel är Sveriges och Stockholms
snabbast växande sport med ett stort och växande antal utövare
samtidigt som det råder brist på banor och det är därmed svårt och
kostsamt att utöva sporten för de som vill. En eller flera padelbanor
på Kärrtorps idrottsplats där det bör finnas plats för en sådan
etablering skulle leda till att staden bidrar till folkhälsa och att
mindre kapitalstarka hushåll har möjlighet att spela. Dessutom
saknas banor i stadens sydöstra delar så banor på Kärrtorps IP
skulle vara ett bra komplement för att möta efterfrågan.
Stadsdelsförvaltningen anser ur drift- och underhållssynpunkt att
padelbanor bäst placeras på idrottsplatser. Detta också med tanken
på spridningsrisk av mikroplaster från padelbanorna som beläggs
med konstgräs.
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Idrottsnämnden ansvarar för verksamheten på Kärrtorps IP och
medborgarförslaget föreslås vidarebefordras dit för fortsatt
hantering.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2021/316
Sida 2 (3)

Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-09-02 anmäldes ett
medborgarförslag om padelbanor på Kärrtorps IP.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-10-21
Ärendet
Förslagsställaren menar att padel är Sveriges och Stockholms
snabbast växande sport med ett stort och växande antal utövare
samtidigt som det råder brist på banor och det är därmed svårt och
kostsamt att utöva sporten för de som vill.
I Vinterviken har Stockholms stad uppfört 3 padelbanor där man
kan spela padel utan kostnad.
Medborgarförslaget är att Stockholms stad kompletterar banorna i
Vinterviken med en eller flera padelbanor på Kärrtorps idrottsplats
där det bör finnas plats för en sådan etablering. Detta skulle leda till
att staden bidrar till bättre folkhälsa och att mindre kapitalstarka
hushåll får möjlighet att spela. Dessutom saknas banor i stadens
sydöstra delar så banor på Kärrtorps IP skulle vara ett bra
komplement för att möta efterfrågan.
Synpunkter och förslag
En padelbana kräver en installationsyta på 21x11m vilket gör den
relativt svårplacerad på parkmark då den tar stor yta i anspråk.
Beläggningen består av konstgräs med sand och utsätts för stort
slitage med risk för spridning av mikroplaster till omkringliggande
ytor, varför en lämplig placering är på en idrottsplats där det finns
brunnar m.m. som kan förses med lämpliga åtgärder för att
förhindra spridning av farliga ämnen och partiklar.
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Stadsdelsförvaltningen anser ur drift- och underhållssynpunkt att
padelbanor bäst placeras på idrottsplatser då de kräver
skötselintensiva åtgärder och utsätts för ett hårt slitage. De
padelbanor i Vinterviken som tas upp i medborgarförslaget ligger
vid Vintervikshallen på idrottsmark.
Idrottsnämnden ansvarar för verksamheten på Kärrtorps IP och
medborgarförslaget föreslås vidarebefordras dit för fortsatt
hantering.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget
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