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§ 14
Medborgarförslag om beachvolleyplan och boulebanor i
Rosenlundsparken
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/491

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
beachvolleyplan och/eller boulebanor anläggs på den plats där
dansbanan tidigare var placerad i Rosenlundsparken.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
det innebär att den aktuella ytan aktiveras.
Enligt förvaltningen är dock den föreslagna beachvolleyplanen inte
möjlig att anlägga på den föreslagna platsen av utrymmesskäl.
Förvaltningen anser vidare att platsen är olämplig då det finns
trafikerade gator i närheten vilket innebär risk för att bollar kan
komma ut i trafiken.
Förvaltningen anser däremot att förslaget att anlägga boulebanor på
grusytan är möjligt att genomföra och att det dessutom skulle utgöra
ett trevligt tillskott till området. Av utrymmes- och
framkomlighetsskäl gör förvaltningen bedömningen att platsen inte
rymmer fler än en boulebana.
Med anledning av redogörelsen ovan föreslår förvaltningen att
stadsdelsnämnden beslutar att anlägga en boulebana på den aktuella
grusytan under år 2021, detta under förutsättning att det finns
budgetmässiga förutsättningar för det.
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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/491-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
beachvolleyplan och boulebanor i Rosenlundsparken.
 SÖD 2020/491-4.1 Medborgarförslag SÖD 2020-491

Bilaga § 14 – särskilt uttalande majoriteten
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Ärende 14
Medborgarförslag om
beachvolleyplan och
boulebanor i Rosenlundsparken

Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Anna-Klara Müntzing (Mp)
Lars Rottem Krangnes (C)
Frida Bondesson (KD)

Särskilt uttalande
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att anlägga beachvolleyplan eller
boulebana i den östra delen av Rosenlundsparken, och på så sätt möjliggöra för fler aktiviteter
i närområdet.
Vi håller med förslagsställaren om att en boulebana kommer utgöra ett trevligt tillskott till
området. Den kommer också främja fysisk aktivitet, och aktiveringen av den aktuella grusytan
bidrar till en levande och trygg stadsmiljö.
Vi tycker också det är viktigt at boulebanan kan användas av alla och att den främjar
inkluderande aktiviteter. Enligt Svenska Bouleförbundets hemsida tar det tio minuter att lära
seg spela boule, och det är en idrott ”där alla lyckas” men som ändå ”ger ständiga
adrenalinkickar på banan”. Den kräver inte mycket eller kostbar utrustning och kan spelas året
om. Funktionshinder är inget hinder i boule. Även i tävlingssammanhang spelar tjejer och
killar eller kvinnor och män på samma lag.
För oss är det viktigt att skapa fler möjligheter för inkluderande utomhusaktiviteter på
Södermalm. Det är särskilt viktigt nu när pandemin innebär att vi alla behöver undvika
trängsel eller att samlas inomhus. Då erbjuder Södermalms parker och aktiviteter som boule
en möjlighet till frisk luft, att röra på sig och att umgås med andra på ett tryggt sätt.
Förslaget är ett av många exempel på medborgarförslag som blir verklighet på Södermalm.
Möjligheten att lämna in medborgarförslag om de helt lokala frågorna är en viktig del av
demokratin, inte minst i en storstad. Det är också en möjlighet för politiker och förvaltning att
ta till vara engagemang och lokalkunskap hos stadsdelens invånare.
Vi välkomnar fler goda idéer till hur stadsdelen kan bidra till trygga och inkluderande
utomhusaktiviteter framöver, och ser gärna att förvaltningen ofta använder stadsdelens sociala
kanaler till att påminna södermalmsborna om möjligheten att lämna medborgarförslag.
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