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Svar på medborgarförslag -Skatepark i Ransta eller Ransta by

Richard Thygesen inkom den 23 december 2015 med ett medborgarförslag gällande
möjligheten av byggnation av en skatepark i Ransta eller Ransta by.

Förslagsställaren skriver att det inte finns speciellt många aktivitetsmöjligheter i
Ransta eller Ransta by för ungdomar i dagsläget. Han hävdar att mer aktiviteter

sannolikt gör att Ransta och Ransta by blir mer attraktiva för barnfamiljer vilket bör
vara viktigt för kommunen. En skatepark vore bra för sammanhållningen bland

ungdomar om den byggdes på någon av föreslagna platserna. En annan fördel är att
den kan locka ungdomar som annars blir stillasittande på grund av ointresse för de

mer etablerade idrotterna. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun undersöker
möjligheten att bygga en skatepark i Ransta eller Ransta by. i Ransta by skulle ett

lämpligt område vara i anslutning till byagården, där kommunen äger marken.

Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt svar att det är nämndens strategi att ge

invånarna möjlighet till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva
upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur-och fritidssektorn. Detta gäller i

synnerhet barn och ungdomar. Det är av utomordentligt stor betydelse att
människors välbefinnande ökar för att ge dem kraft och ork att klara omvärldens

högre krav och detta utan att livskvaliteten minskar. För att nå målet att alla som så
önskar ska kunna leva och verka i Sala kommun är det angeläget att beakta

landsbygdsfrågori den strategiska planeringen för kommunen som helhet.

Frågor gällande investeringar behandlas i budgetberedningen där många hänsyn
och prioriteringar måste göras. Nämnden konstaterar att det i dagsläget inte finns

några budgeterade investeringar gällande skatepark i Ransta eller Ransta by.

Som förslagsställaren skriver gör fier aktiviteter sannolikt att Ransta och Ransta by
blir ännu mer attraktivt för barnfamiljer. jag vill därför speciellt uppmärksamma det
framgångsrika arbete som Ransta Nästa bygdegårdsförening gör för att anordna och

skapa förutsättningar för aktiviteter även för barn och unga.

Det är också glädjande att Sala kommun nu kan göra en av de större satsningar som

gjorts under senare tid genom att bygga en ny förskola och skola i Ransta.
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l det pågående detaljplanearbetet för skolområdet skapas också utrymme för att, om
så beslutas, även kunna bygga en idrottshall eller motsvarande. Diskussionerna om
att ytterligare kunna utveckla fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna i Ransta
med omnejd kommer att fortsätta.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

  Carola Gunnarsson (C
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Medborgarförslag -Skatepark i Ransta eller Ransta by

INLEDNING

Richard Thygesen inkom den 23 december 2015 in med ett medborgarförslag

gällande möjligheten av byggnation av en skateparki Ransta eller Ransta by.

Beredning

Bilaga KFN 2016/34, medborgarförslag samt yttrande från Roger Nilsson, kultur-

och fritidschef

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef

Yrkande

Per Larsson [SBA] yrkar

att knltur- och fritidsnämnden beslutar
a_ttantar yttrandet som sitt eget, bilaga KFN 2016/34

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

fiantar yttrandet som sitt eget, bilaga KFN 2016/34
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Medborgarförslag ang skatepark i Ransta eller Ransta by

Richard Thygesen förslår att Sala kommun undersöker möjligheten att bygga en

skatepark i Ransta eller i Ransta by. Lämpligt område i Ransta by kan vara i
anslutning till Byagârden, där kommunen äger mark.

Kultur- och fritidsnämndens strategi är att ge invånarna möjligheter till idrott,
motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar

inom kultur- och fritidssektorn. Detta gäller isynnerhet barn och ungdom. Det är av
utomordentlig stor betydelse att människors välbefinnande ökar för att ge dem kraft
och ork att klara omvärldens allt högre krav och detta utan att livskvaliteten
minskar. För att nå målet att alla som så önskar ska kunna leva och verka i Sala
kommun är det angeläget att beakta lan dsbygdsfrågor i den strategiska planeringen
för kommunen som helhet.

Frågor gällande investeringar behandlas i budgetberedning där många hänsyn och
prioriteringar måste göras. l dagsläget finns det inga budgeterade investeringar
gällande skatepark i Ransta eller Ransta by.
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Medborgarförslag

Datum: 2015-12-16

Namn: RichardThygesen

Gatuadress:KumlaVad117

Postnummer,ort: 73398RANSTA

Telefon: 0224-12127

Försiagetswbnk: SkateparkiRanstaeller RanstaBY

Beskrivoch motivera dittförslag(fortsättskrivai baksidansskrivfältom du behövermerutrymme):

Det finns inte speciellt mycket aktivitetsmöjligheteri Ransta och Ransta By för ungdommar i dagsläget.
Det bör kommunen fundera över och försöka åtgärda. Mer aktiviteter gör sannolikt Ransta och Ransta By mer
attraktiva för barnfamiljer vilket, jag anser, bör vara viktigt för kommunen. Inte minst för att få ett
levande samhälle på landsbygden men också för att i förlängningen ha ett bra barnunderlag till den nya
skolan som skall byggas i Ransta. En skatepark skulle vara bra för sammanhållningenbland ungdommar om
den byggdes på något av de föreslagna platserna. En annan fördel är att den kan locka ungdommar som
annars blir stillasittande pga ointresse för de mer etablerade idrotterna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunen undersöker möjligheten att bygga en skatepark i
Ransta eller Ransta By. I Ransta By skulle ett lämpligt område vara i anslutning till Byagárden där
kommunen äger marken. I Ransta By finns en livskraftig fritidsföreningsom kan kontaktas för diskussion
om möjliga sammarbeten gällande en skatepark.

JaggodkännerattSalakommunlagrarochbehandlardepersonuppgifterjaglämnatenligtPersonuppgiftslagen(1998:204).
Jaggodkännerävenattmittärendepubliceraspåkommunenshemsida.
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