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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2018-10-03 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2018/246 
Utveckla Fastebolparken samt lägga till ramp – förslag till politiker 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Skateutrustning anläggs i Fastebolparken under förutsättning att investeringsmedel
för insatsen sätts av i budgeten för 2019.

Ärendet i korthet 

Ett förslag till politiker inkom till tekniska nämnden 2018-04-06. Förslagsställaren 
efterlyser en större rampanordning som komplement till den befintliga utrustningen i 
den så kallade Grodparken i Viksjö. Bygg- och miljöförvaltningen ställer sig positiva 
till förslaget och föreslår att det finansieras via 2019 års investeringsbudget.   

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-03
2. Utveckla Fastebolparken samt lägga till rampen – förslag till politiker 

Bakgrund 

Förslaget inkom till tekniska nämnden 2018-04-06. Förslagställaren efterlyser en 
större rampanordning som komplement till den befintliga utrustningen i den så 
kallade Grodparken i Viksjö. Den efterfrågade utrustningen, en så kallad half-pipe, 
finns i flera andra parker i länet med skatetema och bedöms kosta cirka 500 000 
kronor att anlägga. 

Analys 

Fastebolparken, även kallad Grodparken av ortsborna, ligger i Viksjö i närheten av 
Fastebolskolan. Parken har identifierats i kommunens lek- och aktivitetsplan som en 
lek- och aktivitetsplats som även fungerar som närlekplats. Enligt planens 
framtidsbild planeras Fastebolparken att fortsätta vara en traditionell lek- och 
aktivitetsplats som dessutom ska ha särskilt anpassat utbud för att inkludera alla 
åldrar. Vidare presenterar lek- och aktivitetsplanen siffror som visar att antalet barn 
och unga i Viksjö i åldrarna 10–18 år beräknas öka från 2083 till 2389 till år 2024.  

Nya och ombyggda lek- och aktivitetsplatser har många gånger blivit målpunkter 
med besökare från olika delar av kommunen. En attraktiv lek- och aktivitetsplats kan 
fungera som ett demokratiskt stadsrum där möten sker på lika villkor och en ny 
gemenskap får chans att uppstå. 
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Parken har i dagsläget en del ramper för skateutövning och av den anledningen skulle 
en större rampanordning passa bra ihop med befintliga temat. 

Barnkonsekvensanalys 

Det är av stor vikt för barn mellan 0-18 år att ha tillgång till inkluderande och 
glädjefyllda lek- och aktivitetsplatser. Genom lek utvecklar barn sin kognitiva, 
kommunikativa, motoriska och emotionella förmåga. Det aktuella förslaget bedöms 
kunna tillföra fler lek- och utvecklingsmöjligheter till barn och unga i området. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ny skateutrustning kan anläggas under förutsättning att medel tillsätts för ändamålet. 
De cirka 500 000 kr som investeringen kommer att kosta föreslås finansieras via 
2019 års investeringsbudget. 

Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att anlägga en half-pipe i Fastebolparken under förutsättning att medel kan 
anslås för insatsen i 2019 års investeringsbudget. 

Johan Bergman 
Bygg- och miljödirektör Hans Enelius 

Avdelningschef för Park och gata 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Förslagsställaren 
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