
 
 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

 Solna den 4 april 2022 

 
Motion om skatepark i Solna 

Skateboardåkning ökar och blir alltmer populärt bland barn och ungdomar. Under OS 2020 i 

Tokyo tävlades det i tre olika skateboardgrenar, vilket ytterligare har satt skateboard som 

sport i fokus. I Solna saknas en skatepark som kan tillvara ta det stora intresse som finns. 

Idag finns bara en skatebowl i Industriviadukten och en liten ramp vid Sockerbiten i Ritorp. 

Många medborgare, aktörer och företrädare för olika politiska partier har uttryckt sig positiva 

till att anlägga en skatepark i Solna. Vänsterpartiet, delar ur den politiska ledningen samt 

berörda förvaltningar har träffat aktörer i staden som gärna vill vara med och utveckla en 

skatepark i Solna och diskuterat potentiella platser och finansiering.  

 

Vi i Vänsterpartiet vill tillvara ta detta stora intresse i planeringen av skateparken. Vi vill se en 

skatepark som utvecklas i nära samarbete med aktiva åkare som har perspektiv som vi tror 

kan berika utvecklingen av skateparken. Skateparken bör utformas på ett sätt som lämpar 

sig väl för åkare av olika åldrar, kön och förmågor, för att locka fler än de redan frälsta. 

Skateparken har då potential att bli en social knytpunkt i området, likväl som en plats för 

glädje och spontan fysisk aktivitet.   

 

I februari 2021 lämnade Vänsterpartiet in en interpellation om att anlägga en skatepark och 

fick då till svar att en investering skulle kunna vara möjlig först under 2022, om intresse för 

investeringen finns hos majoriteten. Trots att staden har gått med rekordstort överskott har 

ingen investering i en skatepark planerats in i majoritetens verksamhetsplan och budget för 

2022. Vänsterpartiet har å andra sidan haft anläggandet av en skatepark inlagd i vår budget 

under flera år, och hoppas att en majoritet i fullmäktige kan ställa sig bakom förslaget nu när 

det finns en motion att ta ställning till.  

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

att Solna stad anlägger en skatepark på lämplig plats i Solna.  
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