
0 Österå 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-03-10 
Dnr KS 2014/021 I 

Svar på medborgarförslag nr 6/2014 - Parkour i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 24 juni 2014 förslås att en 
parkourpark eller hall anläggs för att utöva Parkour i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad med att det egentligen 
inte förutsätter någon speciell utrustning träna Parkour, utan att detta kan ske i stadsmiljön eller 
kommunala anläggningar där det finns utrustning i form av mattor, plintar och dylikt. 

Bakgrund 
Kultur- och fritids förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande " Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour 
i Österåkers kommun går ut på en önskan om att det anläggs en parkourpark eller hall med 
anpassade redskap är remiterat till Kultur- och utbildningsnämnden, nu överfört till Kultur- och 
fritidsnämnden, för att slutligen beslutas i Kommunstyrelsen enligt delegation från 
Kommunfullmäktige. 

Medborgarförslaget anses besvarad utifrån att det egendigen inte förutsätter någon speciell 
utrustning träna Parkour, utan att detta kan ske i stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det 
finns utrustning i form av mattor, plintar och dylikt. Det finns inte heller med i budget 2015 att 
anlägga en specifik parkourpark eller anläggning för att utöva parkour/freerunning och tricking. 

Dock är medborgarförslaget intressant eftersom det pekar på en trend som är ökande och är något 
kommunen kan ta med sig i utveckling av parker och anläggningar. Att kunna fånga in både ett ökat 
behov samt även kunskap om utformning förutsätter en dialog med ungdomar i kommunen samt 
föreningar. 

Parkour är en träning, eller utövande, som går ut på att ta sig fram över hinder i olika miljöer, ofta 
stadsmiljöer. De ursprungliga tio grunderna, som härrör från 80-talet, är gå, springa, gå fyrbensgäng, 
klättra, balansera, kasta, lyfta, öva, självförsvara och att simma. Det här sättet att se på träning blev 
senare standard inom den Franska militären som "Parcours du combattant", alltså det som 
motsvarar hinderbana på svenska. Den civila utvecklingen har präglats av urbanitet - dvs 
människors, främst ungdomars, interakdon i det offentliga rummet.". 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde 2015-03-12. 
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-24. 

Bilagor 
1. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-24. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-02-24 
Dnr KFN15 2015/0017 

Svar på remiss - Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers 
kommun 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 24 juni 2014 förslås att en 
parkourpark eller hall anläggs för att utöva Parkour i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad. 

Bakgrund 
Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun går ut på en önskan om att det anläggs 
en parkourpark eller hall med anpassade redskap är remiterat till Kultur- och utbildningsnämnden, 
nu överfört till Kultur- och fritidsnämnden, för att sludigen beslutas i Kommunstyrelsen enligt 
delegation från Kommunfullmäktige. 

Förvaltningens slutsatser 
Medborgarförslaget anses besvarad utifrån att det egentligen inte förutsätter någon speciell 
utrustning träna Parkour, utan att detta kan ske i stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det 
finns utrustning i form av mattor, plintar och dylikt. Det finns inte heller med i budget 2015 att 
anlägga en specifik parkourpark eller anläggning för att utöva parkour/frcerunning och tricking. 

Dock är medborgarförslaget intressant eftersom det pekar på en trend som är ökande och är något 
kommunen kan ta med sig i utveckling av parker och anläggningar. Att kunna fånga in både ett ökat 
behov samt även kunskap om utformning förutsätter en dialog med ungdomar i kommunen samt 
föreningar. 

Parkour är en träning, eller utövande, som går ut på att ta sig fram över hinder i olika miljöer, ofta 
stadsmiljöer. De ursprungliga tio grunderna, som härrör från 80-talet, är gå, springa, gå fyrbensgång, 
klättra, balansera, kasta, lyfta, öva, självförsvara och att simma. Det här sättet att se på träning blev 
senare standard inom den Franska militären som "Parcours du combattant", alltså det som 
motsvarar hinderbana på svenska. Den civila utvecklingen har präglats av urbanitet - dvs 
människors, främst ungdomars, interaktion i det offentliga rummet. Från början har det inte varit i 
organiserad form men detta har kommit att förändras. Bland annat har Svenska gymnastikförbundet 
tagit in Parkour som en gren där det benämns parkour/freerunning och tricking. Parallellt med detta 
finns också grupper och föreningar som inte är anslutna till något förbund. 1 takt med ökad 
organisering ökar också önskemålen om mer ordnade förhållanden för träning. Svenska 
gymnastikförbundet har målet att parkour/freerunning och tricking ska få samma villkor som andra 
sporter i form av stöd, bidrag, tillgång till hallar och annat som utövare och föreningar behöver för 
att kunna utöva idrotten. 

österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidium Dnt* KS 2014/0211-00 

Bilagor 
Kommunfullmäktiges presidium Dnr KS 2014/0211-00, 2014-08-19 

Björn Moe 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

atti Bauer 
Sakkunnig Idrott- och fritid 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

0 Österåker 
M V/b 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

20l<t -06- 2 4 
D.nr: , . 

10O fl l 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Beskrivning* 
Hej Jag sRulle helst vilja ha en parkour park eller en hall där man kan köra 
parkour som det ska finnas en matta som heter air floor och en andra 
massa redskap, så behöver jag och minna kompisar inte åka till Lidingö för 
att träna parkour 

Namn * Marcus 

1^ Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 


