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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2016/38
Skatepark - förslag till politiker
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati och fritidsförvaltningens skrivelse överlämnas till
förslagsställaren som nämndens egen.
Ärendet i korthet

Förslagsställaren föreslår att det byggs en skateboardvänlig skatepark i Järfälla som
kan locka till sig skateboardåkare i alla åldrar. Förvaltningen redovisar i sitt yttrande
framtida planer för en aktivitetspark i området Vibbla ängar/Kvarnområdet/
Cirkusplatsen.
Handlingar

1
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-08.
Förslag till politiker från Björn Berglund.

Bakgrund

Förslagsställaren föreslår att det byggs en skateboardvänlig skatepark i Järfälla som
kan locka till sig skateboardåkare i alla åldrar. Som ett gott exempel nämns en
skatepark i Åva i Täby kommun som samlar åldrar från sex år upp till 50.
Överväganden

Efterfrågan på platser i kommunen som ger möjligheter för åkande med skateboard
har gradvis ökat de senaste åren. Idag finns ett fåtal mindre platser som ger den
möjligheten, oftast åstadkomna genom ideella insatser. Kommunen har ett antal
ramper i sin ägo som idag finns på Jakobsbergsskolans skolgård, i korsningen
Järfälla-/Mälarvägen. Det är dock slitna och omoderna ramper av typ ”Rhino” som
förslagsställaren i sin skrivning benämner som ”skateboardovänliga”. De
skateboardanläggningar som anläggs idag är i regel större samlade skateboardmiljöer
och då med ramper i betong.
Förvaltningen håller med förslagsställaren att Järfälla är eftersatt på detta område. I
investeringsbudgeten för 2017 och 2018 finns dock medel avsatta för en upprustning
och utveckling av parkområdet kallat Vibbla ängar/Kvarnområdet/Cirkusplatsen.
För 2017 finns 8 mnkr för tekniska nämnden och för 2018 5 mnkr för kultur-,
demokrati- och fritidsnämnden att användas till investeringar i nämnda område. De
två nämnderna kommer ”slå ihop” dessa ekonomiska resurser och arbeta
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tillsammans. Delar av investeringen/utvecklingen av området kommer att
genomföras som medborgarbudgetprojekt, det vill säga att de framtida användarna
kommer engageras i framtagandet.
Förutom skateboard finns förslag från främst ungdomar, som vanligen hört av sig till
förvaltningen via mejl, om cykelaktiviteter (BMX, free-ride, dirt, mountainbike med
mera), parkour, inlines och liknande. Om detta samt förutsättningar för att genomföra
kulturaktiviteter kan samlas i något som kan liknas vid en aktivitetspark i området
ska prövas i projektet.
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, i framtiden i och med att barn och unga sannolikt kommer engageras i
medborgarbudgetprojektet och även vara aktiva besökare i en framtida aktivitetspark.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, barn och unga ges möjlighet att engagera sig från ”idéstadie” till färdigställande.
De blir även användare i en miljö de varit med att arbeta fram.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Det nämnda investeringsförslaget har tagits fram mot bakgrund av att många barn
och unga hört av sig till de två förvaltningarna och uttryckt behov av ytor för
skateboard, cykelaktiviteter med mera.
Ekonomiska konsekvenser

Anläggandet av en större yta för skateboard avses rymmas inom den föreslagna
investeringsbudgeten för 2017 och 2018.
Slutsatser

Förvaltningens skrivelse överlämnas till förslagsställaren.
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