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Medborgarförslag rörande skateboardramp i
Drakenbergs skatepark
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga en skateboardramp i trä, en så kallad miniramp, vid
Drakenbergs skatepark i Drakenbergsparken. En miniramp skulle
enligt förslagsställarna fungera som ett komplement till befintlig
anläggning som är "street-orienterad”.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget då det uppmuntrar till
rörelse och kan bidra till att skapa gemenskap i parken.
Södermalms stadsdelsnämnd behandlade ett liknande
medborgarförslag vid nämndsammanträdet den 12 december 2019. I
detta förslag föreslogs att en träramp, av liknande modell som
föreslås i det nu aktuella medborgarförslaget, skulle anläggas vid
den befintliga skateboardanläggningen i Drakenbergsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade i enlighet med stadsdelsförvaltningens
förslag till beslut och lyder: ”Behoven av åtgärder i parkerna är
stora och inom de närmsta åren anser förvaltningen att mer
angelägna projekt behöver prioriteras. Förvaltningen uppskattar
förslaget och tar det med sig till sin idébank. Förvaltningen kommer
också att ha det i åtanke i samband med stora
parkinvesteringsprojekt.”
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Stadsdelsförvaltningen anser att nämndens beslut från den 12
december 2019 fortsatt ska gälla. Tills vidare hänvisar förvaltningen
till skatepoolerna i Björns trädgård och stadens andra skateparker
med ramper och pooler. Exempelvis minirampen i
Rålambshovsparken, miniramperna i Humlegården på Östermalm
och skatepoolerna i Kristineberg.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga en skateboardramp i trä vid Drakenbergs skatepark.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 27
augusti 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 16 november 2020 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 november 2020.
Ärendet
I medborgarförslaget lämnas förslag om att en skateboardramp i trä,
en så kallad miniramp, anläggs som ett tillägg till Drakenbergs
skateboardpark i Drakenbergsparken. Förslaget är inlämnat av
representanter från den ideella föreningen ”Stockholm Skateboard
Collective” som arbetar för att Stockholm ska bli en mer
skateboardvänlig stad.
I medborgarförslaget beskrivs att Drakenbergs skateboardpark är
mycket uppskattad men att den tyvärr blir snabbt full av
skateboardåkare. En miniramp skulle fungera som ett komplement
till befintlig anläggning som är "street-orienterad”.
Enligt förslagsställarna utgör miniramper perfekta åkytor för en
bred grupp människor som åker skateboard, såväl för nybörjare som
för proffs.
Enligt förslagsställarna skulle minirampen inte bara komplettera
den befintliga anläggningen utan även fylla ett hål på Stockholms
skateboard-scen. Idag saknar Stockholm en träramp som kan mäta
sig med de miniramper som finns i exempelvis Uppsala, Malmö,
Göteborg och Köpenhamn.
Utan en riktig miniramp kan Stockholm, enligt förslagsställarna,
varken husera event som SM i miniramp eller erbjuda en likvärdig
plats att träna i.
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Slutligen anges i förslaget att kostnaden att anlägga en träramp är
mycket lägre än att anlägga en skateboardramp i betong. Enligt
förslagsställarna är detta ett argument för att anläggandet av
populära åkytor inte behöver vara särskilt kostsamma.

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2020/586
Sida 3 (3)

Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget då det uppmuntrar till
rörelse och kan bidra till att skapa gemenskap i parken.
Södermalms stadsdelsnämnd behandlade ett liknande
medborgarförslag vid nämndsammanträdet den 12 december 2019. I
detta förslag, ”Skateramp i Tanto” Dnr SÖD 2019/930, föreslogs att
en träramp, av liknande modell som föreslås i det nu aktuella
medborgarförslaget, skulle anläggas vid den befintliga
skateboardanläggningen i Drakenbergsparken. Stadsdelsnämnden
beslutade i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag till beslut
och lyder: ”Behoven av åtgärder i parkerna är stora och inom de
närmsta åren anser förvaltningen att mer angelägna projekt behöver
prioriteras. Förvaltningen uppskattar förslaget och tar det med sig
till sin idébank. Förvaltningen kommer också att ha det i åtanke i
samband med stora parkinvesteringsprojekt.”.
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och stadsdelsnämndens
beslut finns att läsa i bilagorna 2 och 3.
Stadsdelsförvaltningen anser att nämndens beslut från den 12
december 2019 fortsatt ska gälla.
Tills vidare hänvisar förvaltningen till skatepoolerna i Björns
trädgård och stadens andra skateparker med ramper och pooler.
Exempelvis minirampen i Rålambshovsparken, miniramperna i
Humlegården på Östermalm och skatepoolerna i Kristineberg.
Beträffande skatepoolerna i Björns trädgård ser förvaltningen nu
över upprustningsbehovet av dessa där ett av
upprustningsalternativen innebär att anläggningen blir mer
användarvänlig för en bredare grupp skateboardåkare.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
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Avdelningschef
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1. Medborgarförslaget.
2. Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, ” Skateramp i
Tanto”, SÖD 2019/930.
3. Stadsdelsnämndens beslut 2019-12-12.
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