Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Strategi-och internservice

Handläggare
Solveig Nilsson
Telefon: 0850804052

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2019/606
Sida 1 (3)
2019-12-04

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2019-12-19

Medborgarförslag om samverkansgrupp mellan
myndigheterna för skateboardsparker i
Hässelby-Vällingby.
Svar på medborgarförslag, dnr H-V 2019/606.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
idrottsnämnden för vidare hantering.
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om bättre
möjligheter till skateboardutövning i Västerort. I förslaget hänvisas
till en ojämn fördelning avseende lokaliseringen av stadens
skateparker. Förslagsställaren har därför under ett antal år kontaktat
stadsdelsförvaltningarna i Västerort och argumenterat för
iordningsställande av fler skateparker, men anser inte att detta har
medfört önskvärt resultat. För att råda bot på denna snedfördelning
föreslås bättre samverkan mellan olika instanser och aktörer.
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Förvaltningen har förståelse för inkomna synpunkter och kan
informera om att det kontinuerligt sker en organiserad samverkan
mellan stadsdelsförvaltningen och stadens fackförvaltningar och
bolag i frågor som gäller markanvändning och stadsutveckling.
Förvaltningen har inte några planer på att uppföra en skatepark
inom stadsdelsområdet. Förutom höga kostnader är den främsta
anledningen att det är svårt att hitta lämplig parkmark där en
skatepark inte utsätter boendemiljöer för ljudstörningar eller är i
målkonflikt med annan verksamhet. I takt med att stadsdelsområdet
förtätas och fler bostäder uppförs, kommer befintliga grönområden
att minska i volym samtidigt som det måste rymmas fler funktioner
för sociala möten, fysisk aktivitet samt även
klimatanpassningsåtgärder.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för strategi och
internservice.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om bättre
möjligheter till skateboardutövning i Västerort. I förslaget hänvisas
till en ojämn fördelning avseende lokaliseringen av stadens
skateparker. Förslagsställaren hävdar att av totalt cirka tjugo
anläggningar finns cirka fem innanför tullarna, cirka tio i Söderort
men ingen i Västerort. Vidare framförs att motsvarande
snedfördelning för lokalisering av fotbollsplaner inte skulle
accepteras.
Förslagsställaren har därför under ett antal år kontaktat
stadsdelsförvaltningarna i Västerort och argumenterat för
iordningsställande av fler skateparker, men anser inte att detta har
medfört önskvärt resultat. För att råda bot på denna snedfördelning
föreslås bättre samverkan mellan olika instanser och aktörer.
Förslagsställaren hävdar att det är svårt att som enskild medborgare
framföra och argumentera för förändring och föreslår därför att det
måste ske ett samverkansmöte mellan de olika aktörerna i staden,
där även representanter från utövarna av sporten får samtala på ett
effektivare sätt än via telefonsamtal och mail.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för inkomna synpunkter och kan
informera om att det kontinuerligt sker en organiserad samverkan
mellan stadsdelsförvaltningen och stadens fackförvaltningar och
bolag i frågor som gäller markanvändning och stadsutveckling.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Strategi-och internservice
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Samverkan sker tidigt i planeringsprocessen av nya stadsbyggnadsprojekt bland annat med syfte att invånarnas behov av park- och
naturområden samt ytor för motion, spontanidrott, lek och
rekreation ska tillgodoses när nya bostäder färdigställs. Inom
Stockholms stad är det idrottsnämnden som har det övergripande
ansvaret för att utveckla arbetet med att få fler stockholmare fysiskt
aktiva. Idrottsnämnden ansvarar också för den långsiktiga
investeringsplaneringen för stadens idrotts-, frilufts- och
motionsanläggningar och tar fram underlag för beställningar av
nybyggnation och renoveringar.
Idrottsnämnden ansvarar för mark som är detaljplanelagd som
idrottsmark och stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel och
utveckling av park- och naturområden. Inför större upprustningar
och vid utveckling av parker- och naturområden genomförs
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medborgardialoger där invånarna har möjlighet att framföra sina
synpunkter, inkomna medborgarförslag behandlas av
stadsdelsnämnden.
Ett exempel på önskemål från invånare som genomförts är den
bikepark med pumptrack och skateramper som under 2018
iordningsställdes inom Gulsippans parklek. Ganska snart efter
installationen inkom klagomål på bullerstörningar från
anläggningen. Bullerstörningarna anmäldes också till
miljöförvaltningen som ställde krav på bullerdämpande åtgärder.
Förvaltningen lät genomföra en bullerutredning som visade att
bullerstörningarna överskred gällande riktvärden för buller i
bostadsmiljö och att enda lösningen för att eliminera
ljudstörningarna på ett godtagbart sätt var att flytta hela
anläggningen. Anläggningen är nedmonterad och förvaltningen
utreder i samarbete med idrottsförvaltningen möjligheten till
omplacering inom stadsdelsområdet alternativt annan lämplig
placering inom staden.
Förvaltningen har inte några planer på att uppföra en skatepark
inom stadsdelsområdet. Förutom höga kostnader är den främsta
anledningen att det är svårt att hitta lämplig parkmark där en
skatepark inte utsätter boendemiljöer för ljudstörningar eller är i
målkonflikt med annan verksamhet. Det finns för närvarande ett
antal skateramper främst inom stadsdelsområdets parklekar samt en
anläggning för parkour inom Nälstastråket.
https://motionera.stockholm/hitta-skatepark-och-parkour/
De många anspråken på stadsdelsområdets grönområden innebär
svåra avvägningar mellan olika intressen. I takt med att
stadsdelsområdet förtätas och fler bostäder uppförs, kommer
befintliga grönområden att minska i volym samtidigt som det måste
rymmas fler funktioner för sociala möten, fysisk aktivitet samt även
klimatanpassningsåtgärder. Vid planering och utveckling av
stadsdelsområdets park- och naturområden arbetar förvaltningen
enligt stadens mål för att kunna möta ett ökat besökstryck samt
tillgodose behovet av multifunktionella ytor.
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