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Lundaförslag angående en skatepark i Södra Sandby
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt ett lundaförslag från Simon Jemarson
angående en skatepark i Södra Sandby till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning och direkt besvarande.
Förslagsställaren föreslår att det ska byggas en liten skatepark i
Södra Sandby alternativt att initiativtagare ges förutsättningar att på
egen hand bygga en mindre ramp i trä på orten. I förslaget framförs
att unga har svårt att själva ta sig till befintliga skateparker som finns
i Lunds stad och i Dalby. Närheten till en egen skatepark eller ramp
på orten skulle göra fritidsaktiviteten mer tillgänglig och bidrar till
ökad trygghet då ungdomar ska transportera sig till och från sin
fritidssysselsättning.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att
undersöka möjligheterna till en liten skatepark alternativt en ramp i
Södra Sandby. Vidare föreslås att förvaltningen ska få i uppdrag att
undersöka möjligheterna till privata initiativ, markförutsättningar på
orten samt tillkommande kostnader för drift och underhåll av en
liten skatepark. Utöver detta föreslås att återrapportering till
nämnden ska ske vid sammanträde under februari 2020.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober
2019 (denna skrivelse)
Lundaförslag angående en skatepark i Södra Sandby, inkommet den
14 oktober 2019

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter barnkonventionens
artikel 3 avseende barnets bästa och artikel 26 beträffande social
trygghet och bedömer att lundaförslagets intentioner avseende barn
och unga kan uppnås genom att bygga en skatebana i närområdet.
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Ärendet
Kommunkontoret har översänt ett lundaförslag från Simon Jemarson
angående en skatepark i Södra Sandby till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning och direkt besvarande.
Förslagsställaren föreslår att det ska byggas en liten skatepark i
Södra Sandby alternativt att ortens ungdomar ska ges
förutsättningar att på egen hand bygga en mindre ramp i trä. I
förslaget framförs att unga från Södra Sandby har svårt att själva ta
sig till befintliga skateparker som finns i Lunds stad och i Dalby.
Närheten till en egen skatepark eller ramp på orten skulle göra
fritidsaktiviteten mer tillgänglig och bidra till ökad trygghet, då
ungdomar ska transportera sig till och från sin fritidssysselsättning.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att
undersöka möjligheterna till en liten skatepark alternativt en ramp i
Södra Sandby. Vidare föreslås att förvaltningen ska få i uppdrag att
undersöka möjligheterna till privata initiativ, markförutsättningar på
orten samt tillkommande kostnader för drift och underhåll av en
liten skatepark. Utöver detta föreslås att återrapportering till
nämnden ska ske vid sammanträde under februari 2020.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att undersöka
möjligheten till en skateanläggning alternativt en skateramp i
Södra Sandby

att

uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna till privata
initiativ

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka
markförutsättningarna

att

utreda tillkommande kostnader för drift och underhåll

att

förvaltningen ska återrapportera ärendet till nämndens
februarisammanträde

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Simon Jemarson
Akten

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

