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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden ser positivt på markupplåtelse av Örnatorget avseende uppförandet av
en skatepark.

Beskrivning av ärendet
Den nybildade föreningen Hylte Skateparkförening har lämnat in en skrivelse om att föreningen
efterfrågar ett samarbete med Hylte kommun gällande etablering av skatepark i Hyltebruk. Föreningen
föreslår att parken ska anläggas på Örnatorget i Hyltebruk. Föreningen önskar ett beslut om
markupplåtelse för parken och ett bidrag på 1 500 000 kr för genomförande av projektet. Föreningen
ansöker även om 80 000 kr för uppstartskostnader initialt i projektet. ANN har fått i uppdrag av
Kommunstyrelsen att ge ett utlåtande i ärendet. Örnatorget har i nuläget en stor parkering som används
i begränsad omfattning. Att förlägga en skatepark här tror vi skulle vara mycket fördelaktigt av flera
anledningar bland annat närheten till fritidsgård, hälsocenter, högstadieskola och goda
bussförbindelser. Möjligheten att stänga av Torggatan mellan Örnatorget och fritidsgården kommer att
diskuteras med Samhällsbyggnadskontoret. Det kommer också att estetiskt och trivselmässigt bli ett
stort lyft för området. Vår bedömning efter kontakterna med Hylte Skateparkförening är att de har
goda möjligheter att ro det här projektet i hamn. Som exempel kan nämnas att Allmänna arvsfonden
har bidragit med stor del av finansieringen av liknande projekt i andra kommuner. Föreningen har
även undersökt andra möjligheter till delfinansiering som verkar lovande. De för en också en dialog
med en mycket meriterad konsultfirma inom området. På det hela taget kan detta vara en möjlighet att
för Hylte kommun få väldigt mycket mervärde för en begränsad kostnad.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse markupplåtelse skatepark
 Skrivelse till Hylte Kommun - Hylte Skateparkförening
 §324 KSAU Ansökan om markupplåtelse och bidrag till skatepark

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden ser positivt på markupplåtelse av Örnatorget avseende uppförandet av
en skatepark.
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