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Svar på medborgarförslag om ett modernt utegym mellan 
dammarna och Åkraområdet 
INLEDNING 
Ett medborgarförslag inkom den 11 november 2020. 
Förslagsställaren anser att Sala borde ha ett modernt utegym som kan användas 
privat och för gruppträning med hänvisning till att träning ska ske utomhus under 
pågående coronapandemi. Förslagsställaren föreslår att gymmet ska ligga centralt 
och hänvisar till området mellan dammarna och Åkraområdet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.1067, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande 
Bilaga KS 2020.8178, medborgarförslag 
Bilaga KS 2021.378, yttrande från stadsträdgårdsmästare 
Bilaga KS 2021.4 73, yttrande från kultur-och fritidskontoret 
Bilaga KS 2021.474, protokollsutdrag KFN § 34, 2021-03-18 

Ledningsutskottets beslut 2021-08-25, § 158 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Dl RIENR: 2020/1499 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på medborgarförslag om ett modernt utegym mellan 
dammarna och Åkraområdet 
Lena Vanberg inkom den 11 november 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställaren anser att Sala borde ha ett modernt utegym som kan användas 
privat och för gruppträning med hänvisning till att träning ska ske utom hus under 
pågående coronapandemi. Förslagsställaren föres lår att gymmet ska ligga centralt 
och hänvisar till området mellan dammarna och Åkraområdet. 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrande hänvisas till en motion om utegym som inkom och behandlades 2017 och 
bifölls. I det yttrande fördes ett resonemang om placeri ngen och att det lämpade sig 
bättre att förlägga gymmet där motion redan bedrivs, vid elljusspår och 
motionsslingor. Där är man mindre exponerad för förbipasserande än vad man blir i 
stadsparken. Resonemanget gäller även för detta medborgarförslag. 

Förslag till beslut från Samhällsbyggnadskontoret är att medborgarförslaget avslås 
men att Kultur och Fritid arbetar vidare med den redan bifallna motionen om att 
anordna ett utegym vid befintligt motionsspår eller elljusspår. 

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för de olika utomhusanläggningar för idrott 
och motion som ägs och underhålls av kommunen, och nämnden lägger stor vikt vid 
att främja spontanidrott för alla invånare. 

De kommande åren kommer fler investeringar i ytor och anläggningar för 
spontanidrott att planeras och genomföras. Under hösten 2021 pågår arbetet med 
att, tillsammans med Sala bostäder anlägga ett utegym på Bryggeriet- och flera 
utegym finns planerade framgent. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föres lå r att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

edborgarförslaget besvarat 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyre lsens ordförande 

2021-08-19 

SALA KOMMUN 
Kom munstyrelsen 
Box304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224- 188 50 

kommun.info@sa la.se 
www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 
Komm unstyrelsens ordföra nde 

ande rs.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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Medborgarförslag till kommunen 

Sala Kommun SALA KOMMUN 
Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontaktperson 

römamn L c:./) a 
Efternamn Val) 'tJ e / 
Utdelnlngsadr~s 

Postnummer 

IPostort 

I Telefon (även riktnummer: _ 

I E-~ostadress 

_Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är {I.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

lnk. 2020 -11- 1 1 
Dlarienr 

Dpb: 

/aq lycte1--- a a a ;wr: e /2ti- 0 mo c:;-/J tJ ;f Jm J "om Cr? C/IJVti-- raJ 

rpf/ vei,I ol h /er f:°!t lr"t:/nt''!/_- / cle✓Ja, corona//de,1 d't'?i. v//U 
V/J fa_..r uloM/> UJ och 1'rJle. -0:?iayaJ / lrc..f?1'r'iJbf~/er_ 11/ef;imme-l 

det.... vurti ce/J lrti,//. CJ/YJrt/del 111e/lc;r7 da/YJIY}u//Ja a 6 
/Jl/u{JIY)1Cidel (),;-reo r/-jetl ,J>l'acer//)J', 2)c)- ph/Ju /Juji-~ 
a!cl,c //-ul)1'yJ?Cdift4-f> c1ö0 tqQ c1LFt1lc✓ . 

Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

□ Förslag 
D Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Underskrift 
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YTTRANDE 

Utegym i stadsparken 
Två medborgarförslag har inkommit om att uppföra ett utegym i stadsparken. 
Tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig över förslagen. En dialog har förts 
internt med Kultur och fritid. 

Förslagsställarna hänvisar till pandemin och det positiva med att träna utomhus. 
Även efter pandemin är det såklart bra att främja motion och rörelse. En motion om 
utegym inkom och behandlades 2017 och bifalldes då (Dnr 2017 /575). I den fanns 
ett resonemang om placeringen och att det lämpade sig bättre att förlägga gymmet 
där motion bedrivs, vid elljusspår eller motionsslingor där man är mindre 
exponerad för förbipasserande som man blir i stadsparken. Nuvarande 
tjänstepersoner anser att samma resonemang gäller även idag. 

Kontorets förslag till beslut 

att avslå motionen, men att Kultur och fritid jobbar vidare med den redan bifallna 
motionen om att ordna ett utegym vid befintligt motionsspår eller elljusspår. 

Kristin Hedman 

Stadsträdgårdsmästare 

SK 2020/1499 
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2021 .:8il802-12 
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KUL TUR- OCH FRITIDS KONTORET 
Daniel Watkinson 

YTTRANDE 

Angående medborgarförslag om utomhusgym i Sala stadspark. 

Sammanfattning av ärendet 

Två medborgarförslag har inkommit om utegym. 
Detta medborgarförslag efterfrågar en placering i stadsparken och att 
medborgarförslaget refererar till Dalens utegym i Slottsskogen, Göteborg som ett 
bra utegym. 

Tjänstepersons yttrande 

Aktivitetsytor utomhus, ser vi ett tydligt behov av under och förmodligen efter 
pandemins spår. 

De positiva effekterna av fysisk aktivitet och träning är i princip detsamma för äldre 
personer som för yngre och det finns ingen övre åldersgräns för träningseffekt. 
Fysisk aktivitet kan förbättra fysisk funktion hos äldre, exempelvis gånghastighet, 
styrka och balans. Det ökar möjligheten till hälsosamt åldrande och att bibehålla 
självständighet i vardagslivet. 

Utegym skulle kunna vara bra komplement till de inomhusgym som finns och kan 
med fördel placeras nära motionsspår för att erbjuda möjlighet att träna på flera 
olika sätt. 

En motion om utegym inkom och behandlades 2017 och fick bifall (dnr 2017 /575). 
I den fanns ett resonemang om placeringen och att det lämpade sig bättre att 
förlägga gymmet där motion bedrivs, vid elljusspår eller motionsslingor där man är 
mindre exponerad för förbipasserande som man blir i stadsparken. 
I yttrande kring den motionen föreslogs ett förslag på plats vara Bråsta backe. 
I dialog mellan Kultur- och fritidskontoret och Tekniska kontoret anser nuvarande 
tjänstepersoner att samma resonemang gäller även idag. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till fler aktivitetsytor som tex; utegym 
och ser att arbetet med utegym pågår från den redan behandlande motionen (dnr 
2017 /575). 

SK 2020/1åi9 
2O21.4if13-03-09 

2021-00JMJ'JDE 

SALA KOMMUN 
Kom munstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esp lanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun .info@sa1a.se 
www .sala.se 

Daniel Watkinson 
Frit idsutvecklare 

Kultur- och fr itidskontoret 
dan iel.watkinson@sala.se 

Dire kt : 0224-747830 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Konsekvenser för landsbygden 

Yttrandet behandlar medborgarförslagen om utegym i stadsparken och anses inte få 
särskilda konsekvenser för landsbygden 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett utegym, i storleken 800m2 som medborgarförslaget lyfter som exempel, Dalens 
utegym vid Slottsskogen Göteborg, kostar ca 500 tkr. 

Till investeringskostnader tillkommer driftkostnader, som underhåll av utrustning 
samt städning av ytan. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda negativa konsekvenser för barn- och 
ungdomar, nu eller i framtiden. 
Barn- och ungdomar bör vid eventuellt framtagande tas i beaktande och tillåtas vara 
delaktiga i utformningen. 

Förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att ge Kultur- och fri tidskontoret i uppdrag tillsammans med Tekniska kontoret att 
arbeta vidare med redan bifallen motion om utegym vid befintligt motionsspår, 
elljusspår eller annan plats som bedöms lämplig. 

Kultur- och fritidskontoret 

Daniel Watkinson 
Fri tidsutvecklare 
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YTTRANDE 
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§ 34 Yttrande - Medborgarförslag om ett modernt utegym mellan 
dammarna och Åkraområdet 

INLEDNING 
Aktivitetsytor utomhus, ser vi ett tydligt behov av under och förmodligen efter 
pandemins spår. 
De positiva effekterna av fysisk aktivitet och träning är i princip detsamma för äldre 
personer som för yngre och det finns ingen övre åldersgräns för träningseffekt. 
Fysisk aktivitet kan förbättra fysisk funktion hos äldre, exempelvis gånghastighet, 
styrka och balans. 
Utegym skulle kunna vara bra komplement till de inomhusgym som finns och kan 
med fördel placeras nära motionsspår. 

En motion om utegym inkom och behandlades 2017 och fick bifall ( dnr 2017 /575). 
I den fanns ett resonemang om placeringen och att det lämpade sig bättre att 
förlägga gymmet där motion bedrivs, vid elljusspår eller motionsslingor där man är 
mindre exponerad för förbipasserande som man blir i stadsparken. 
I yttrande kring den motionen föreslogs ett förslag på plats vara Bråsta backe. 
I dialog mellan Kultur- och fritidskontoret och Tekniska kontoret anser nuvarande 
tjänstepersoner att samma resonemang gäller även idag. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2020.8178 - Medborgarförslag om ett modernt utegym mellan dammarna 
och Åkraområdet 
Bilaga SK 2021.473 ·Yttrande· Medborgarförslag om ett modernt utegym mellan 
dammarna och Åkraområdet 
Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att ge Kultur- och fri tidskontoret i uppdrag tillsammans med Tekniska kontoret att 
arbeta vidare med redan bifallen motion om utegym vid befintligt motionsspår, 
elljusspår eller annan plats som bedöms lämplig. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att ge Kultur- och fri tidskontoret i uppdrag tillsammans med Tekniska kontoret att 
arbeta vidare med redan bifallen motion om utegym vid befintligt motionsspår, 
elljusspår eller annan plats som bedöms lämplig. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Jw ·1J 
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