
Yttrande angående yrkande från D och S angående 
förutsättning för flytt av skateboardrampen vid 
Frihamnen till Röda Sten 
 

Vi rödgrönrosa delar åsikten att skateboardrampen är viktig för staden att bevara – i Frihamnen eller 
på annan lämplig plats. 
 
Däremot finns det, enligt både Älvstranden Utveckling AB (som äger marken där rampen står) och 
Park och Naturförvaltningen (som för stadens räkning ansvarar för rampen och för Jubileumsparken 
strax intill), inga behov av att flytta rampen inom överskådlig tid. 
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Avslagsyrkande – Yrkande från D angående 
förutsättning för flytt av skateboardrampen 
vid Frihamnen till Röda Sten 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

- Avslå yrkandet från Demokraterna 

Yrkandet 
Både Demokraterna och Sverigedemokraterna har skickat in yrkanden gällande 

skaterampen som tidigare stod vid Operan, nu i Frihamnen och som riskerar att plockas 

ner. Rampen uppfördes ursprungligen till en kostnad av 500 000: - och finansierades av 

Göteborg Stad. Staden har också bekostat viss upprustning under årens lopp. Rampen är 

mycket populär och ses av många som en av Sveriges främsta ramper. Det är en liten 

kostnad för staden att bevara, flytta och sätta upp rampen på ny plats – samtidigt som det 

ger en inkluderande och kostnadsfri idrottsaktivitet för såväl barn, ungdomar och vuxna 

från alla delar av staden.  

Det pågår redan nu samtal mellan berörd skateboardförening och ansvariga nämnder, 

idrotts- och föreningsnämnden och park- och naturnämnden samt Älvstranden Utveckling 

AB, gällande finansiering av flytt och förslag på ny placering. Vi anser att den processen 

måste få ha sin gång inom gängse riktlinjer och regelverk, men vill skicka med från 

politiskt håll att det självklara målet ska vara att bevara och hitta en ny plats för 

skaterampen. 

 
 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2020-05-15 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
 
2.2.7 

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzIwNzYyMzcmYy0tZG9jdW1lbnQvZTI3YzIzOWYtM2U3Ni00YWRkLTljYjYtZWQ1OGFkNGNkOWE3JmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzIwNzYyMzcmYy0tZG9jdW1lbnQvZTI3YzIzOWYtM2U3Ni00YWRkLTljYjYtZWQ1OGFkNGNkOWE3JmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzIwNzYyMzcmYy0tZG9jdW1lbnQvZTI3YzIzOWYtM2U3Ni00YWRkLTljYjYtZWQ1OGFkNGNkOWE3JmQmMQ==


 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 

  

   

Yrkande angående förutsättning för flytt av 
skateboardrampen vid Frihamnen till Röda 
Sten eller annan lämplig plats.  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för kommunen 

att ge tillstånd till uppställande av skateboardrampen vid Röda Sten eller annan 

lämplig plats.  

 

Yrkandet 
Skateboardrampen i Frihamnen är ansedd som en av Sveriges främsta ramper och är 

mycket populär för såväl professionella åkare som hos nybörjare. Motsvarande ramper 

finns i Humlegården i Stockholm samt i Folkets Park i Malmö.  

Göteborgs Skateboardförening har vid rampen arrangerat aktiviteter såsom 

skatebordskolor, satsningar för tjejer samt integrationsprojekt för nyanlända barn och 

ungdomar. Skateboard är en inkluderande, jämlik och kostnadsfri idrott och aktivitet. 

Rampen uppfördes ursprungligen vid området runt Operan år 2012, till en kostnad av ca 

500 000. Staden har senare också finansierat upprustning av rampen.  

Marken vid Operan löstes med kort varsel in då byggnationen av Västlänken startade i 

området. Med hjälp av Göteborgs Skateboardförening samt ideella krafter kunde rampen 

senare uppföras i Frihamnen. På grund av den byggnation som nu startar i Frihamnen 

måste rampen återigen rivas. Detta ska ske under augusti månad 

Röda sten är ur många aspekter en idealisk och långsiktigt hållbar plats för rampen. 

Svenska skateboardförbundet har nyligen också fått tillstånd till en mindre ramp i 

området och dessa skulle på ett bra sätt komplettera varandra för utövarna.  

Det vore en stor förlust för staden om rampen går förlorad – inte minst för stadens unga 

invånare.  
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