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Bygg allmänna padelbanor – ställningstagande över
Huddingeförslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Med hänvisning till vad som anges i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 5 augusti 2020, avslås Huddingeförslaget Bygg
allmänna paddelbanor.

Sammanfattning
Igor Gonzalez har den 26 september 2019 inkommit med ett Huddingeförslag där
vederbörande föreslår att byta ut de slitna tennisbanorna vid Huddinge
gymnasium till moderna padelbanor.
Huddingeförslaget har remitterats till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och
till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är bra om det finns ytor för
spontanidrott som är tillgängliga för alla.
Platsen vid Huddingegymnasiet kan inte bli aktuell för padelbanor då
kommunfullmäktige den 30 september 2019 beslutade att tillfälliga paviljonger
ska placeras på den föreslagna ytan. De tillfälliga paviljongerna behövs för
evakuering av Utsäljeskolan och för att tillskapa ytterligare skolplatser i avvaktan
på att en ny skola i Storängen kan färdigställas. Nyttjandeperioden för
uppställning av paviljongerna är tio år.
Med hänvisning till detta föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
Huddingeförslaget ska avslås.

Beskrivning av ärendet
Igor Gonzalez har den 26 september 2019 inkommit med ett Huddingeförslag där
vederbörande föreslår att byta ut de slitna tennisbanorna vid Huddinge
gymnasium till moderna padelbanor. Förslagsställaren framhåller att de nuvarande
tennisbanorna är mycket slitna och sällan används. Padelbanor skulle skapa mer
aktivitet för alla på aktuell plats (bilaga 1).
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Huddingeförslaget har remitterats till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och
till kultur- och fritidsnämnden.

Vad är padel och var kan det utövas?
Padel är en relativt ny sport men den växer fort i hela landet. Padel utövas oftast
inomhus i Sverige. Huddinge kommun har i dagsläget inga utomhuspadelbanor
Det finns en kommunal padelbana i Skogås Racketcenter samt en privat aktör i
Flemingsberg. Anläggningen i Flemingsberg inhyser även en padelförening.
Allmänna utomhusbanor för padel, som efterfrågas i Huddingeförslaget, finns i
Vinterviken i Stockholm. Där är det kostnadsfritt att spela och anläggningen är
tillgänglig för alla medborgare.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens synpunkter
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anger i sitt remissvar att nuvarande
tennisbanor inte används inom ramen för nämndens verksamhet. Nämnden har
därför inte någon åsikt avseende det lämnade förslaget (bilaga 2).

Kultur- och fritidsnämndens synpunkter
Nämnden välkomnar förslaget om padelbanor i Huddinge kommun och framhåller
att padelbanor generellt är kostnadseffektiva anläggningar som bidrar till att stärka
folkhälsan (bilaga 3).
Nämnden uppskattar att en padelbana, exklusive markarbete, kostar ca 300 000 –
650 000 kr.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning anser generellt att det är bra om det finns ytor för
spontanidrott som är tillgängliga för alla. Dock är det för kommunen förenat med
en rad kostnader att tillhandahålla allmänna ytor för spontanidrott. Genomförande
av sådana projekt som är förenade med kostnader behöver vägas mot andra
projekt och prioriteringar, vilket görs i det årliga arbetet med Mål och budget.
Platsen vid Huddingegymnasiet kan inte bli aktuell för padelbanor då
kommunfullmäktige den 30 september 2019 beslutade att tillfälliga paviljonger
ska placeras på den föreslagna ytan. De tillfälliga paviljongerna behövs för
evakuering av Utsäljeskolan och för att tillskapa ytterligare skolplatser i avvaktan
på att en ny skola i Storängen kan färdigställas. Nyttjandeperioden för
uppställning av paviljongerna är tio år.
Med hänvisning till ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
Huddingeförslaget ska avslås.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inte några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.
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Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.

Huddingeförslag Bygg allmänna paddelbanor (med publicerade
kommentarer)
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens remissvar
Kultur- och fritidsnämndensremissvar

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
Remissinstanserna

