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Yttrande angående yrkande om att rädda 
skateparken i Plaskis 
Yttrandet 
Socialdemokraterna delar yrkandet intention och har redan lagt ett gemensamt 
yrkande med bland annat rödgrönrosa i Park- och naturnämnden vilket är den 
nämnd där ärendet hör hemma.  

Vi anser att staden är till för alla och tycker det är bra om stadens anläggningar 
kan användas av medborgarna året runt, på ett spontant sätt, i enlighet med de 
rekreationsintressen som olika människor har. I grund och botten handlar det 
aktuella fallet om att ge barn och ungdomar tillgången till en meningsfull fritid, 
där barn med olika bakgrund kan mötas och leka tillsammans. Just därför är det 
särskilt lämpligt att en offentlig badanläggning som inte kan användas året runt 
också kan användas för andra ändamål. Om det krävs ljuddämpande åtgärder får 
dessa naturligtvis vidtas, men i det direkta närområdet finns spårvagnar, krogliv 
och bad (på sommaren). Skejtåkningen har dessutom pågått under mycket lång 
tid, vilket innebär att detta varit en del i den kalkyl som alla som valt att flytta till 
området måsta ta i med i sin beräkning.  

I en tät blandstad är det alltid många intressen som måste avvägas mot varandra. 
Vi anser dock att det finns plats för skejtning i Majorna även i framtiden.  

Det är viktigt att partierna, som besitter ansenliga resurser för ärendeberedning 
och politiskt initiativtagande, anstränger sig för att framlägga sina förslag i rätt 
instans. För kommunstyrelsen skapar ärendet bara onödig administration och ett 
splittrat fokus, då det är en helt annan nämnd som har kompetensen i frågan. 
Kommunstyrelsen kan inte vara ett forum för allmänpolitisk debatt. Yrkandet bör 
därför avslås.  
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Kommunstyrelsen 2021-09-15 
Yttrande Miljöpartiet 

Yttrande angående V-yrkande om att rädda skateparken i 
Plaskis 

Vi delar åsikten om att den situation som nu uppstått kring skateverksamheten 
i Plaskis är mycket olycklig. Vi ser dock inte att detta är en fråga för 
stadsledningskontoret att lösa. 

Enligt den bullermätning som genomförts så överskrids riktvärden hos vissa 
boende. Därmed behövs någon form av åtgärder, men att stoppa hela 
verksamheten menar vi inte är rimligt. Här behövs ett omtag med mer 
ansvarstagande och dialog både mellan stadens olika förvaltningar, boende 
och den aktiva skateföreningen, för att hitta lösningar. Vi är övertygade om 
att det finns åtgärder som kan fungera både för skateare och närboende samt 
att dessa borde kunna ske inom nuvarande ramar. 

Tillgång till fysisk aktivitet och att unga har en meningsfull fritid är positivt 
både för den enskilde individen och för folkhälsan. I området är Plaskis en 
samlingsplats där personer med olika bakgrunder möts och skateverkamheten 
är betydelsefull för många unga Göteborgare. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser1 så kan till 
exempel materialval och konstruktionen av ramper påverka ljudsituationen, 
ihåliga ramper och räcken låter generellt mer än solida. Det finns också 
möjligheten att begränsa tiden för olika aktiviteter. Omfattningen bör utgå 
ifrån en avvägning mellan graden av störning och de inskränkningar som 
begränsningarna får för idrotten. Vi är övertygade om att den konflikt som 
finns kring Plaskis går att lösa när alla parter kan delta i konstruktiva samtal 
rörande varje parts ansvar, så att området kan fortsätta vara den mötesplats 
full av liv som så många uppskattar. 

Miljöpartiet har tillsammans med S, V och Fi har lagt ett yrkande i Park- och 
naturnämnden som vi menar är de som äger frågan och som därmed bör agera 
för att finna en lösning. 

 
1 https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-
idrottsplatser/vagledning-om-buller-fran-idrottsplatser-
210324.pdf?fbclid=IwAR2Y_WSK6o5vkarHKDeyrbcwkKptxQvb31YlcGwsw8IOLEmrZkL
7DAtmqtQ 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-idrottsplatser/vagledning-om-buller-fran-idrottsplatser-210324.pdf?fbclid=IwAR2Y_WSK6o5vkarHKDeyrbcwkKptxQvb31YlcGwsw8IOLEmrZkL7DAtmqtQ
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-idrottsplatser/vagledning-om-buller-fran-idrottsplatser-210324.pdf?fbclid=IwAR2Y_WSK6o5vkarHKDeyrbcwkKptxQvb31YlcGwsw8IOLEmrZkL7DAtmqtQ
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-idrottsplatser/vagledning-om-buller-fran-idrottsplatser-210324.pdf?fbclid=IwAR2Y_WSK6o5vkarHKDeyrbcwkKptxQvb31YlcGwsw8IOLEmrZkL7DAtmqtQ
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-idrottsplatser/vagledning-om-buller-fran-idrottsplatser-210324.pdf?fbclid=IwAR2Y_WSK6o5vkarHKDeyrbcwkKptxQvb31YlcGwsw8IOLEmrZkL7DAtmqtQ
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Yrkande om att rädda skateparken i Plaskis 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i dialog med Park- och naturförvaltningen, 
fritidsverksamheten i Socialförvaltningen centrum och berörda skateföreningar 
skyndsamt återställa möjligheten att använda Plaskis som skatepark under de 
månader som dammen är tomställd.  

Yrkandet 
Plaskis i Majorna är en av de mest välbesökta platserna i Göteborg för både barn, 
ungdomar och vuxna. Sommartid är det en välbesökt svalkande oas för barnfamiljer att 
kunna bada i sitt närområde. Merparten av året står dock plaskdammen utan vatten och 
förvandlas istället till en skatepark för både unga och vuxna skateintresserade. Plaskis är 
en viktig öppen och kostnadsfri mötesplats för fritid och rekreation året om, och lockar 
inte bara ungdomarna i Majorna, utan människor i alla åldrar från hela staden.  

Det finns en utbredd skatekultur i Göteborg och inte minst i Majorna, där ramperna vid 
Plaskis har skapat en positiv mötesplats för ungdomar och vuxna att utöva sitt 
fritidsintresse och växa som utövare av denna sport. I närområdet finns väldigt få andra 
öppna och kostnadsfria mötesplatser, särskilt för minderåriga. Efter dammens årliga 
tömning inför hösten, har skyltar som beskriver skateramper som nedskräpning satts upp 
utan någon fördjupad information om bakgrunden till detta. Att stänga av möjligheten till 
enkla och relativt billiga fritidsaktiviteter kan skapa stor oro och otrygghet för invånarna 
och försämrar tillgången till en meningsfull fritid för göteborgarna.  

Stadsledningskontoret bör därför skyndsamt, i dialog med Park- och naturförvaltningen, 
fritidsverksamheten inom Socialförvaltningen centrum och de skateföreningar som har 
bistått med ramper och aktiviteter, återställa möjligheten att använda Plaskis som 
skatepark under de månader som den inte är vattenfylld.  
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