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Remissvar på medborgarförslag nr I5/20I9 - Utveckla/bygg ny

skatepark

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommit till Österåkers kommun den 19 mars 2019, föreslås att en befintlig

skatepark vid sporthallen utvecklas alternativt att det anläggs en ny skatepark i anslutning till

Österåkers gymnasium.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

Kommunstyrelsen
Anse Medborgarförslag nr '15 /2019- Utveckla/bygg ny skatepark besvarad genom att kostnader för

utredning beaktas i budget 2020.

Bakgrund
Medborgarförslaget '15 /2019 - utveckla/bygg ny skatepark behandlades av Kommunfullmäktige

den 29 april 2019 och remitterades till Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Förvaltningens slutsatser

Med den utveckling som sker i centrala Åkersberga kan en alternativ placering av en skatepark

främja möjligheter för unga att träffas på en attraktiv plats mer centralt i Åkersberga. För att kunna

ta beslut om vad som är bästa alternativet bör en projektgrupp bestående av representanter från

kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsföwaltningen utreda placering, kostnader,

utformning, tidsperspektiv, byggmöjligheter inom eller utanför befintlig detaljplan.

Under 2020-2021 kan förvaltningarna ta fram förslag på upprustning alternativt placering av en

nybyggnation med en bakomliggande analys och motivering av bästa alternativet. Det behövs även

ett skissförslag på utformning som är kostnadsberäknat. Denna utredning bedöms kunna

genomföras inom ramen för de medel som föreslås i 2020 års investeringsbudget.
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