Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2021-05-06
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2021/7

Medborgarförslag om Skatepark i Älta
Inkom den 5 maj 2021
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar att det pågår ett arbete som uppfyller intentionen i
medborgarförslaget inom Natur- och trafiknämndens ansvarsområde.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget är att kommunen ska anlägga en skatepark i Älta, antingen på
Älta IP i Älta centrum. Enheten har tidigare föreslagit en yta för skejt på Älta IP,
något som fotbollssektionen i Älta IF motsatte sig. Fritidsnämnden
återremitterade ärendet med uppdraget att hitta en annan plats i Älta för skejt.
Kultur- och fritidsenheten har undersökt andra platser men konstaterar att det
inte finns någon annan idrottsmark i Älta där det är möjligt för fritidsnämnden att
anlägga en yta för skejt. Kultur- och fritidsenheten har varit i kontakt med
enheten för offentlig utemiljö i frågan då även de har fått in förslag om skejtytor i
Älta som de utreder. Två ytor i Älta är identifierade och kommer att hanteras
vidare inom Natur- och trafiknämndens mål- och budgetprocess.
Kultur- och fritidsenheten föreslår fritidsnämnden, mot bakgrund av det arbete
som görs inom Natur och trafiknämnden, att notera att det pågår ett arbete som
uppfyller intentionerna i medborgarförslaget.

Förslagen i medborgarförslaget
Medborgaren föreslår Nacka kommun att uppföra en skatepark i Älta, vid
parkeringen på Älta IP.

Enhetens utredning och bedömning
Att skejta, köra BMX eller kickbike är en fritidsaktivitet som är populär bland
barn och ungdomar i alla åldrar. I Nacka finns idag en skejtpark på Nacka IP och
en betongpark på Myrsjö IP. I Älta finns idag en skejtboardramp i den nya
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Hedvigslundsparken för skatebord, bmx och kickbikes men det saknas ytor för
trix med rails, boxar och quarterpipes.
Kultur och fritidsenheten har tittat på möjligheten att anlägga en yta för skate på
Älta IP och föreslog detta för fritidsnämnden. Efter dialog med Älta IF som
bedriver verksamhet på idrottsplatsen beslutade fritidsnämnden istället att ge
Kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att titta på andra möjliga ytor i Älta.
Fritidsnämnden återremitterade då ärendet med uppdraget att undersöka
alternativa platser för skate och kickbike i Älta i stället för på Älta IP. §58 26 maj
2021.
Även enheten för offentlig utemiljö har fått in ett medborgarförslag om att
anlägga en yta för skate i Kolarängen i Älta. Ytan ligger intill en 5-spelarplan med
konstgräs. Kultur- och fritidsenheten har samarbetat med enheten för offentlig
utemiljö i frågan. Just nu pågår arbetet med att sammanställa de svar som
offentlig utemiljö skickat ut till boenden i närområdet. En övervägande del av de
inkomna svaren är positiva till platsen den det förekommer också förslag på
andra platser i Älta. Dessa platser ska

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser för fritidsnämnden.

Konsekvenser för barn
Att åka skejtboard är en populär fritidsaktivitet och det finns idag en skejtpark på
Järlahöjden och en betongpark vid Myrsjö IP. I Älta finns en mindre
skejtboardramp i den nya Hedvigslundsparken för skatebord, bmx och kickbikes.
Förslag till beslut visar på att ytterligare ytor för barn och unga att åka skejt på,
utreds i Älta.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2021-01-19

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Anna Kristiansson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

2 (2)

