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Svar på medborgarförslag om skatepark i Bollebygd
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Förslagsställaren
uppmanas att driva frågan vidare i samarbete med föreningslivet i kommunen.
Ärendet
Peter Kohlström har den 23 september 2019 lämnat in ett medborgarförslag om en skatepark i
Bollebygd. Kommunfullmäktige har den 17 oktober 2019 skickat förslaget vidare till
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut.
Förslaget att anlägga en skatepark har inkommit vid flera tidigare tillfällen under åren och har
senast besvarats under hösten 2019. Man har gjort några tidigare försök att hålla en
skateboardpark bredvid ungdomsgården. Den är dock byggd i trä och har med tiden slitits ut.
Den skulle kunna renoveras, men ungdomsgården ligger under socialnämndens ansvar och den
frågan kan därmed inte beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.
Bollebygds kommun har vidare satsat på en multiarena vid Bollebygdskolorna. Där ingår dock
inte en skateboardpark. Vid ungdomsgården (Krafthuset) är det för lite utrymme för en
skateboardpark, annars hade det varit ett alternativ då där finns personal del av veckan. Hinder
för detta är att delar av ytan runt ungdomsgården är privatägt.
Vid en byggnation av en skateboardpark ska man vara medveten om att det blir en samlingsplats.
Tillsynen och närvaron av vuxna behöver beaktas. Det behövs en rörelse av vuxna för att skapa
trygghet.
Ekonomiska förutsättningar
Att bygga en skatepark innebär kostnader både i anläggningsskedet och för fortsatt drift och
skötsel. Samhällsbyggnadsnämnden har inga medel avsatta för vare sig anläggning eller drift av en
sådan anläggning.
I det fall det lokala föreningslivet skulle driva frågan finns däremot möjligheter att ansöka om
föreningsstöd från kommunen, liksom att söka bidrag och sponsring från näringsliv och andra
föreningar.
Att anlägga an skatepark är en utgift i mångmiljonklassen. Kostnaderna kan hållas lägre genom
inköp av flyttbara moduler.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att medborgarförslaget skulle innebära att ungdomar
ges förutsättningar för en aktiv fritid, och håller med förslagsställaren om att det är en god idé
som skulle ge mervärden för kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock att
anläggande och drift av en skatepark inte är en kommunalt prioriterad angelägenhet.
Det är svårt att hitta en god lokalisering som ligger centralt och som borgar för en god social
kontroll, utan att samtidigt skapa störningar för närboende. Det är också en mycket stor
ekonomisk investering. Förvaltningen ser däremot möjligheter för det lokala föreningslivet att
driva frågan vidare, och då kunna ansöka om anläggningsbidrag och driftsbidrag hos kommunen,
liksom andra typer av stöd, bidrag och sponsring för projektet. Förvaltningen vill därför uppmana
förslagsställaren att driva projektet vidare i samarbete med föreningslivet.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Förslagsställaren
uppmanas att driva frågan vidare i samarbete med föreningslivet i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts och föredragits av nämndsekreterare Sara Berg.
Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om skatepark i Bollebygd
 Medborgarförslag om skatepark i Bollebygd
 §132 Kf Inkommet medborgarförslag_ Medborgarförslag om skatepark i Bollebygd
Skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige (meddelande)
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