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Svar på medborgarförslag: Skateboardhall inomhus
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till förvaltningens bedömning nedan.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag, där en inomhushall för skateboard föreslås uppföras
permanent i IP-gallerian. Skateboardverksamheten erbjudits möjlighet att
låna dessa lokaler under innevarande vinter, men lokalerna bör, enligt förslagsställaren, permanent vigas för ändamålet. Detta bör gärna ske i samarbete med fritidsgårdarnas verksamhet.
Förvaltningen konstaterar inledningsvis att lokalerna i IP-gallerian inte ägs
av Håbo kommun, utan att kommunen hyr dessa av en extern fastighetsägare. Nuvarande hyresavtal för lokalen går ut år 2019. Om avtalet inte sägs
upp så förlängs det automatiskt i ytterligare tre år.
För närvarande arbetar förvaltningen därför med att utveckla lokalerna i IPgallerian för de lokalbehov som finns i kommunen. Förvaltningen har, i
detta arbete, bedömt att det är viktigt att prioritera skateboardverksamheten,
då den är väsentlig för många ungdomar och skapar såväl sysselsättning
som en mötesplats. Tanken är därför att skateboardverksamheten ska få
disponera delar av lokalen, i enlighet med de önskemål som framförs i medborgarförslaget. Nu pågår därför reparationer av golvet i lokalen så att det
ska gå att åka skateboard där på ett bättre sätt och därefter ska också en
ramp byggas. Övriga delar av lokalen ska kopplas till fritidsgårdarnas verksamhet och kunna disponeras mer flexibelt med bokningar vid behov och
för att unga själva ska kunna skapa aktiviteter. I dagsläget saknar kommunen lokaler av denna flexibla karaktär.
Det går, med hänvisning till att förvaltningen inte äger lokalerna i IPgallerian, inte att utlova en permanent skateboardhall. Istället måste kommunen göra en utvärdering av behovet av lokalerna i samband med att avtalet löper ut 2019. Under förutsättning att kommunen väljer att låta avtalet
löpa vidare på ytterligare tre år finns i dagsläget ingenting som tyder på att
lokalerna inte kommer att kunna användas för skateboardändamål även efter
2019.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att fullmäktige anser
medborgarförslaget besvarat.
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