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Medborgarförslag om att anlägga utegym i
Anders Franzéns lekpark
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som omfattar belysning till
trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga ett utegym bakom fotbollsplanen i Anders Franzéns lekpark
samt tillföra området belysning. Syftet med förslaget är att
åtgärderna ska bidra till en tryggare miljö i området.
Stadsdelsnämnden behandlade i samband med nämndsammanträdet
2016-08-25 ett medborgarförslag med samma inriktning.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget att tillföra
Anders Franzéns lekpark en aktivitet som gynnar folkhälsan och är
trygghetsskapande i sig är ett positivt förslag.
Förvaltningen anser att nämndens beslut om det tidigare
medborgarförslaget med samma inriktning som det nu aktuella
fortsatt bör gälla. Beslutet innebär att platsen bakom fotbollsplanen
inte lämpar sig för ett utegym då det skulle innebära att grönyta tas i
anspråk.
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Förvaltningen anser däremot att det kan finnas behov av ett utegym
i närområdet till Anders Franzéns lekpark då den närmaste
anläggningen är placerat nedanför Hammarbybacken. Förvaltningen
bedömer dock att det förnärvarande inte finns några budgetmässiga
förutsättningar att anlägga ytterligare ett utegym i området då det
finns flera befintliga parkanläggningar inom stadsdelsområdet som
har stora underhållsbehov vilka måste prioriteras. Ett nytt utegym

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2020/510
Sida 2 (4)

kan däremot utredas i samband med en framtida exploatering i
området.
För att öka tryggheten i området bakom fotbollsplanen planerar
förvaltningen att under kommande vintersäsong, 2020/2021, se över
vegetationen i området, detta för att få in mer ljus på platsen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som omfattar belysning till trafiknämnden för
vidare hantering.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga ett utegym i Anders Franzéns lekpark. Stadsdelsnämnden
beslutade vid nämndsammanträdet den 27 augusti 2020 att ge
förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 16 november 2020 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 november 2020.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs att förslagsställaren för några år
sedan lämnade ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i
Anders Franzéns lekpark med syftet att få fler vuxna att uppehålla
sig i parken kvällstid. I förslaget beskrivs att stadsdelsnämnden då
beslutade att inte anlägga det föreslagna utegymmet vilket
förslagsställaren menar var ett dåligt beslut eftersom det sker
narkotikamissbruk och narkotikaförsäljning i parken.
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Förslagsställaren beskriver att hen varit i kontakt med
södermalmspolisen och av dem erhållit statistik över hur många
brott som begåtts i parken. Vidare anges i förslaget att
förslagsställaren vid ett flertal tillfällen ringt polisen då
drogmissbruk och drogförsäljning skett i parken. Förslagsställaren
har även gjort envarsgripande1 av ungdomar som utfört
skadegörelse i parken.
Med anledning av redogörelsen ovan framförs att området norr om
fotbollsplanen skulle kunna tillföras ett utegym då det ofta är i detta
Vem som helst har rätt att, i vissa speciella situationer, gripa personer som har
begått brott som har fängelse i straffskalan. Den som grips ska påträffas på bar
gärning eller på flyende fot. Källa: Åklagarmyndigheten.
1
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område det sker narkotikamissbruk. I förslaget anges även att
området behöver tillföras belysning.
Enligt förslagsställaren kommer ett genomförande av förslaget
innebära att vuxna och barn kommer att vistas i parken kvällstid och
därigenom bidra till att skapa en tryggare miljö.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget att tillföra
Anders Franzéns lekpark en aktivitet som gynnar folkhälsan och är
trygghetsskapande i sig är ett positivt förslag.
Stadsdelsnämnden behandlade i samband med nämndsammanträdet
2016-08-25 ett medborgarförslag att tillföra parken ett utegym
bakom fotbollsplanen, ”Svar på medborgarförslag om att anlägga
ett utomhusgym i Franzéns park”, Dnr 250-2016-1.2.4.
Stadsdelsnämnden beslutade att platsen inte är lämplig att ta i
anspråk för ett utomhusgym då grönytan behövs som vistelseyta i
den i övrigt hårdgjorda delen av parken. Stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande med bilaga samt stadsdelsnämndens beslut finns att
läsa i bilagorna 2 och 3.
Stadsdelsförvaltningen har varit i kontakt med kommunpolisen för
att ta reda på deras syn på Anders Franzéns park ur ett ordningsoch trygghetsperspektiv. Enligt polisen lockar lekparken till sig
ungdomar när det är fint väder och det har uppdagats att vissa av
dessa ungdomar utövat skadegörelse i form av klotter och använder
narkotika. Områdespoliserna och ingripandeenheterna har under
vissa perioder haft tätare patrullering i området med anledning av
klagomål från boende. Kommunpolisen menar att parken trots
beskrivningen ovan inte utgör något så kallat problemområde.
När det gäller det aktuella medborgarförslaget att anlägga ett
utegym i parken anser förvaltningen att nämndens tidigare beslut
fortsatt bör gälla, det vill säga att platsen bakom fotbollsplanen inte
lämpar sig för ett utegym då det skulle innebära att grönyta tas i
anspråk.
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Förvaltningen anser däremot att det kan finnas behov av ett utegym
i närområdet till Anders Franzéns lekpark då den närmaste
anläggningen är placerat nedanför Hammarbybacken, cirka 1,4
kilometer från parken. Förvaltningen bedömer dock att det
förnärvarande inte finns några budgetmässiga förutsättningar att
anlägga ytterligare ett utegym i området då det finns flera befintliga
parkanläggningar inom stadsdelsområdet som har stora
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underhållsbehov vilka måste prioriteras. Ett nytt utegym kan
däremot utredas i samband med en framtida exploatering i området.
För att öka tryggheten i området bakom fotbollsplanen planerar
förvaltningen att under kommande vintersäsong, 2020/2021, se över
vegetationen i området, detta för att få in mer ljus på platsen.
Eftersom ansvaret för bland annat parkbelysning ligger hos
trafiknämnden föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden
överlämnar den del av medborgarförslaget som omfattar belysning
till trafiknämnden för vidare hantering.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef

Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, ”Svar på
medborgarförslag om att anlägga ett utomhusgym i Franzéns
park”, Dnr 250-2016-1.2.4
3. Stadsdelsnämndens beslut 2016-08-25.
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