
0Österå 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-03-10 
Dnr KS 2014/0236 

Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 30 juli 2014 föreslås att ett 
utegym ska upprättas i kommunen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers kommun anses besvarad men i framtida 
investeringar kan till exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsområde beaktas eftersom 
detta område ligger mycket centralt samt ligger i anslutning till Sporthallen och kommande 
friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår från med sin träning. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Medborgarförslaget går ut på att 
inrätta utegym i kommunen i exempelvis anslutning till ishallarna är remitterat till Kultur- och 
utbildningsnämnden, nu Kultur- och fritidsnämnden, för att slutligen beslutas i Kommunstyrelsen 
enligt delegation från Kommunfullmäktige. 

Utegym får ses som positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Inga nya utegym budgeterade inför 2015 men 
i framtida investeringar kan till exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsområde beaktas. 
Detta område ligger mycket centralt, ligger i anslutning till Sporthallen och kommande 
friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår från med sin träning. Det är i 
dagsläget mycket enkelt och något föråldrat i sin utformning. 

Ytterligare något man kan ta i beaktande är att man i många städer och kommuner också har 
installerat utegym som är lite mer anpassade för dem som vill träna mer intensivt - man har alltså 
tillgodosett den växande målgruppen av triathlon- och crossfitutövare. Utegymen i Österåkers 
kommun är väl anpassade för lite enklare träning men i dagsläget finns inte något som är anpassat 
för den lite mer träningsinriktade målgruppen.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 
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Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningen behandlar ärendet vid sammanträdet 2015-03-12. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-02-24. 

Bilagor 
1. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-24. 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-02-24 
Dnr KFN15 2015/0016 

Svar på remiss - Medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers 
kommun 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 30 juli 2014 föreslås att ett 
utegym ska upprättas i kommunen. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers kommun anses besvarad. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget går ut på att inrätta utegym i kommunen i exempelvis anslutning till ishallarna är 
remitterat till Kultur- och utbildningsnämnden, nu Kultur- och fritidsnämnden, för att slutligen 
beslutas i Kommunstyrelsen enligt delegation från Kommunfullmäktige. 

Förvaltningens slutsatser 
Motionen anses besvarad utifrån att det i kommunen redan finns ett antal utegym - på Domarudden, 
i Åkerstorp, i Hacksta friluftsområde samt ett som färdigställdes under 2014 på Lillbroången. 

Utegym får ses som positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Inga nya utegym budgeterade inför 2015 men 
i framtida investeringar kan till exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsoråde beaktas. 
Detta område ligger mycket centralt, ligger i anslutning till Sporthallen och kommande 
friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår från med sin träning. Det är i 
dagsläget mycket enkelt och något föråldrat i sin utformning. 

Ytterligare något man kan ta i beaktande är att man i många städer och kommuner också har 
installerat utegym som är lite mer anpassade för dem som vill träna mer intensivt - man har alltså 
tillgodosett den växande målgruppen av triathlon- och crossfitutövare. Utegymen i Österåkers 
kommun är väl anpassade för lite enklare träning men i dagsläget finns inte något som är anpassat 
för den lite mer träningsinriktade målgruppen. 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | T el 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS 2014/0236-100(3) 

Bilagor 
1. Inkomna medborgarförslag, Kommunfullmäktiges beslut KS 2014/0236-100(3) 
2. Medborgarförslag - Utegym, KS 2014/0236-100(1) 

Ka t ti Baucr 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritids förvaltningen 

Sakkunnig idrott- och fritid 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

0 Österåker 
Mi£ 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

20W -07- 3 0 
D.nr: I KS tm huwo 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Utegym 
Beskrivning* 

Min fråga gäller utegym. Kommer det att upprättas en sådan i kommunen? 
Tycker att det saknas samt att många andra kommuner har utegym och 
man vill ju gärna slippa åka till grannkommunen för att gymma ute. 
Ett enkelt sätt att få sina kommuninvånare att motionera mera tror jag. 
Om det byggs ett så tycker jag att det bör ligga centralt typ vid ishallen för 
att så många som möjligt ska kunna utnyttja det. 


