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Bygg allmänna padelbanor - Huddingeförslag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänsteutlåtande
daterat den 5 februari och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen tilldelats Huddingeförslag
om att anlägga en padelbana på tennisbanorna bakom Huddingehallen.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget om paddelbanor utomhus är
bra.
Padelbanor är mycket populära och den stora gruppen som nyttjar denna
anläggningstyp är till största del vuxna personer. Antalet föreningar har ökat med
från 25 st till 75 st mellan åren 2014 och 2019 (enligt Svenska padelförbundet).
Padel är en relativt dyr sport då det är en kommersiellt uppbyggd sport, vilket kan
liknas vid minigolf. Ska sporten växa behöver ytor tillskapas där barn kan
spontan- och föreningsidrotta och att kostnaden minskar för den enskilde
individen.
Förvaltningen vill även framhålla att det är extra viktigt för kommande satsningar
att säkra ett jämlikhets- och genusperspektiv samt ta hänsyn till barnkonventionen
vad gäller placering och utformning av padelbanor och i det hänseendet kan
förvaltningen bidra med kunskap.

Beskrivning av ärendet
I remitterat Huddingeförslag föreslås att Huddinge kommun ska bygga en
padelbana vid Huddinge gymnasium där både vuxna och barn kan spela padel och
ha roligt.
Padel är en relativt ny sport men växer fort i hela landet. Padel utövas oftast
inomhus i Sverige. Huddinge kommun har i dagsläget inga utomhuspadelbanor
Det finns en kommunal padelbana Skogås Racketcenter samt att det finns en
privat aktör i Flemingsberg. Anläggningen i Flemingsberg inhyser även en
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padelförening. Liknande banor som efterfrågas i Huddingeförslaget finns i
Vinterviken i Stockholm. Där är det kostnadsfritt att spela och anläggningen är
byggd för alla medborgare.

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar förslaget om padelbanor i Huddinge
kommun, då dessa ökar folkhälsan. Utifrån ett barnkonventionsperspektiv anser
förvaltningen att det vore önskvärt att det vore kostnadsfritt för barn och
ungdomar, liknande andra spontanidrottsanläggningar i kommunen. Förvaltningen
menar att padelbanor generellt är kostnadseffektiva anläggningar som bidrar till
att stärka folkhälsan.
Ytan bakom Huddingehallen tillhör GAF, gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen rådighet
över den ytan och kan inte fatta beslut om den.
En padelbanan exklusive markarbete kostar ca 300.000 - 650.000 kr.
Förvaltningen konstaterar att ansvaret mellan berörda nämnder för planering,
investering, drift och underhåll av kommunens spontanidrottsplatser och liknande
anläggningar är fördelad mellan olika nämnder. Det har startats en utredning som
ska klargöra gränsdragningar mellan dessa nämnders ansvarsområden.
Om en ny padelanläggning ska planeras bör hänsyn tas till pågående utredning om
gränsdragningar mellan nämnders ansvarsområden.
Slutligen vill förvaltningen framhålla att det är extra viktigt för kommande
satsningar att säkra ett jämlikhets- och genusperspektiv samt ta hänsyn till
barnkonventionen vad gäller placering och utformning av spontanidrottsytor.
Padel är en relativt dyr sport att utöva. Utifrån barnperspektivet kan det begränsa
många barns möjlighet att delta i sporten. Förvaltningen kan bidra med kunskap
om lämpliga platser för ökad trygghet ur ett genusperspektiv, t.ex. i anslutning till
parker och upplysta områden vid vilka alla utövare ska kunna känna sig trygga.
Vidare bör en placering även ta hänsyn till framkomlighet för personer med
funktionsvariation.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte för tennisbanorna vid Huddingehallen.
Ansvaret för tennisbanorna och Huddingegymnasiets ytor ligger under gymnasieoch arbetsmarknadsförvaltningen, därför finns det ingen ekonomisk konsekvens
för kultur- och fritidsförvaltningen.
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