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Svar på medborgarförlag - Bygg en skatepark
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att under 2017 genomföra en
förstudie om utomhusmiljö för skate, inlines, kick-bike och BMX.
3. Godkänna bilaga 1 för utskick till förslagsställaren.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en skatepark i Eskilstuna har lämnats in till
kommunfullmäktige den 17 augusti 2016. Kommunledningskontorets granskning
visar att förslaget uppfyller de formella krav som ställs på medborgarförslag och att
det därmed ska behandlas av kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
(KSKF/2016:434)
Förslagsställaren Oscar Eriksson föreslår att en skatepark ska byggas i Eskilstuna för
att det är roligt att åka skatebord och för att kompisar skulle kunna träffas och röra på
sig utomhus tillsammans i skateparken. Det vore bra att slippa resa långt för att åka
skatebord. I skateparken skulle det gå att ordna tävlingar. Han föreslår att skateparken
ska byggas i Munktellstaden och att det ska vara gratis att åka där.

Yttrande
En skatepark kan även användas för andra aktiviteter än skateboard. Även BMX,
inlines och kick-bikeåkning har användning av miljöer som är anpassade för
skateboardåkning. De olika utövningsformerna har delvis olika behov när det kommer
till utformandet av anläggningar.
Skateboardåkning sker fritt på egen hand och tillsammans med andra i stadsmiljö och i
skateparker. Skateboardåkning skiljer sig något från andra idrottsaktiviter då det inte
utövas i föreningsform på samma sätt som traditionella idrotter. Skateboardrörelsen
börjar dock bli mer och mer föreningsansluten då föreningsformen är en förutsättning
för att kunna ta del av offentliga stödsystem.
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Svenska Skateboardförbundet medlemskap i Riksidrottsförbundets godkändes 2013
och Svenska Skateboardförbundet hade då cirka 12 000 medlemar utspridda över hela
landet, och uppskattade att det fanns runt 100 000 skateboardåkare i Sverige.
I Eskilstuna kommun finns det idag en skatepark inomhus som drivs av KFUM
Eskilstuna och föreningen Zero One Six som har 1 522 medlemmar varav 268 är
pojkar/män och 254 är flickor/kvinnor. I föreningen ryms disciplinerna skateboard,
inlines och BMX, men även kick-bike är tillåtet.
Föreningen får olika typer av stöd från kultur-och fritidsnämnden. De får ett
aktivitetsmedlemsbidrag och lokalsubventioner för anläggningen.
Det finns även en nystartad förening med skateboardfokus, Eskilstuna
skateboardförening som godkändes som stödberättigad förening under 2016.
Föreningen har i nuläget inget stöd från kultur- och fritidsnämnden. Bägge
föreningarna är anslutna till RF.
Utöver medborgarförslaget har det inkommit skrivelser till Kultur-och fritidsnämnden
och dess förvaltning från flera aktörer som lyfter fram önskemålet om en
utomhusmiljö som är lämpad för skate.
Kultur-och fritidsnämnden ser att det finns ett behov att fortsätta arbetet för att möta
upp det önskemål och behov som uttrycks i både medborgarförslaget och de inkomna
skrivelserna. För att gå vidare i frågan och ta fram en nulägesbild får förvaltningen i
uppdrag att genomföra en förstudie om utemiljöer för skate (alla disciplinerna) i
Eskilstuna kommun. Förstudien ska genomföras under 2017 så att eventuella
investeringsbehov för 2019 och framåt kan synliggöras i kommunens budgetprocess.
Inriktningen för förstudien är pojkar och flickor i kommunen ska vara delaktiga i
processen. Förvaltning ska undersöka möjligheterna för att i samverkan med näringsoch föreningsliv skapa utemiljöer för skate. Utifrån den statistik som finnas att tillgå1
är majoriteten av utövare pojkar/män, därför ska förstudien även se hur ett
jämställdhetsperspektiv kan integreras i en utemiljö för skate.
Förvaltningen ska återkomma till nämnden med resultatet av förstudien senast den
31/11 2017.
Förslagsställaren Oscar Eriksson är 9 år gammal och i bilaga 1 lämnas ett förslag till
förenklad text som skickas till honom efter att beslut av nämnden har fattats.
Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget och plan finns det inte medel avsatta
för en skatepark. Det finns en däremot 1,5 miljoner avsatta för allaktivitetsytor under
perioden 2017-2021. En allaktivitetsyta eller park beskrevs tidigare som en
spontanidrottsplats. Kultur- och fritidsnämnden bytte inriktning för sina investeringar
i spontanidrottsplatser i anslutning till olika forskningsrapporter som visade att det var
en övervägande del pojkar och män som nyttjade spontanidrottsplatser. För att göra
1

Medlemmar på Zero One Six och Riksidrottsförbundets medlemsstatistik, idrotten i siffror 2015
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platsen eller ytan mer tillgänglig för olika typ av aktiviteter, inte endast bollsporter, och
för att stimulera en god folkhälsa för både flickor/kvinnor och pojkar/män är
inriktningen allaktivitetsytor.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens föreslås avslå medborgarförslaget utifrån att det i nuläget
inte finns investeringsmedel för att anlägga en skatepark eller att placering i
Munktellstaden är förankrad inom kommunkoncernen.
Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 genomföra en förstudie om utomhusmiljö
för skate, inlines, kick-bike och BMX
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En förstudie där flickor och pojkar är delaktiga i processen skapar goda
förutsättningar för att viktiga perspektiv inte förbises. Att undersöka hur nya
utemiljöer kan skapas är bra för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.
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