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2021-10-22

KS 2021/33

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Inomhus
skateboardhall
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att det byggs en inomhus skateboardhall i Trelleborg.
Behovet av en inomhus skateboardhall är en fråga för kultur- och fritidsnämnden
att bedöma. Om det skulle finnas ett behov av en skateboardhall behöver en
lämplig lokal för ändamålet ställas iordning.
För att kommunen ska kunna hantera och prioritera mellan olika lokalbehov finns
an fastlagd lokalförsörjningsprocess. För att kommunen över tid ska kunna ha
styrning på lokaler, lokalbehov och kostnader är det av yttersta vikt att lokalfrågor
följer lokalförsörjningsprocessen.
Enligt lokalförsörjningsprocessen är det respektive nämnd som sammanställer sina
lokalbehov årligen i en lokalrevision. Alla nämnders lokalrevisioner sammanställs
och behoven prioriteras sedan i lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen
är sedan ett underlag till budgetprocessen och investeringsbeslut.
Frågan om en inomhus skatebordhall ska hanteras i den ordinarie
lokalförsörjningsprocessen och inte som en åtgärd kopplat till ett
medborgarförslag. Medborgarförslaget bör därför avslås.
Eftersom att detta svar på medborgarförslaget inte tar ställning till behovet av en
skateboardhall bör kultur- och fritidsförvaltningen informeras om
medborgarförslaget. Därefter får nämnden bedöma behovet och i så fall lyfta
lokalfrågan i kommunens ordinarie lokalförsörjningsprocess.
Ytterligare information återfinns under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag –
inomhus skateboardhall, dnr KS 2021/33, 2021-10-22
KF beslut 2021-01-25 § 24
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att avslå medborgarförslag ifråga om att i närtid skapa en inomhus skateboardhall
att informera kultur- och fritidsnämnden om medborgarförslaget och överlåta till
nämnden att avgöra om behovet finns och i så fall lyfta lokalfrågan i kommunens
ordinarie lokalförsörjningsprocess.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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Ärendet
Medborgarförslaget lyder:
Mitt namn är [Förslagsställarens namn]och jag älskar att skejta. 2020 har det
blivit populärt att åka skateboard. Så jag och många andra vill att ni ska bygga en
inomhus skatepark i Trelleborg. Det blir fullt i skateparken vi har nu ganska
snabbt när det är fin väder och när det är dåligt väder kan man inte skejta för det
är blöt och isigt.
Behovet av en inomhus skateboardhall är en fråga för kultur- och fritidsnämnden
att bedöma. Om det skulle finnas ett behov av en skateboardhall behöver en
lämplig lokal för ändamålet ställas iordning.
För att kommunen ska kunna hantera och prioritera mellan olika lokalbehov finns
an fastlagd lokalförsörjningsprocess. För att kommunen över tid ska kunna ha
styrning på lokaler, lokalbehov och kostnader är det av yttersta vikt att lokalfrågor
följer lokalförsörjningsprocessen.
Enligt lokalförsörjningsprocessen är det respektive nämnd som sammanställer sina
lokalbehov årligen i en lokalrevision. Alla nämnders lokalrevisioner sammanställs
och behoven prioriteras sedan i lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen
är sedan ett underlag till budgetprocessen och investeringsbeslut.
Frågan om en inomhus skatebordhall ska hanteras i den ordinarie
lokalförsörjningsprocessen och inte som en åtgärd kopplat till ett
medborgarförslag. Medborgarförslaget bör därför avslås.
Eftersom att detta svar på medborgarförslaget inte tar ställning till behovet av en
skateboardhall bör kultur- och fritidsförvaltningen informeras om
medborgarförslaget. Därefter får nämnden bedöma behovet och i så fall lyfta
lokalfrågan i kommunens ordinarie lokalförsörjningsprocess.

