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Anlägga utomhusgym
-

svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
 Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar
på medborgarförslaget.

Ann-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör

Göran Sjödin
Tillförordnad administrativ chef

Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller önskemål om att anlägga ett
utomhusgym i Älvsjö, till exempel i Långbro park och/eller vid
Långsjön. Förvaltningen är positiv till fler utegym men i årets
budget finns det inte utrymme för att investera i en sådan
anläggning. Förvaltningen tar med önskemålet i fortsatt planering
och ser över lämpliga placeringar av utegym i Älvsjö
stadsdelsområde.
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Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 16 maj 2017 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Det innehåller
förslag om att anlägga ett utomhusgym i Älvsjö, till exempel i
Långbro park och/eller vid Långsjön.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service,
som även har gjort en bedömning ur jämställdhetsperspektiv.
Förslag till beslut bedöms vara neutralt ur jämställdhetsperspektiv.
Ärendet behandlas i funktionshinderrådet 16 augusti 2017 samt i
pensionärsrådet och förvaltningsgruppen 17 augusti 2017.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom Älvsjö stadsdelsområde finns ett utegym, vilket ligger i
Älvsjöskogens naturreservat, vid Älvsjö gamla bollplan intill
motionsspåret.
Stadsdelsnämnden har tidigare fått in flera medborgarförslag om
ytterligare utegym. De platser som föreslagits är i Långbro park, i
närheten av Långsjön, samt i Solberga. Förvaltningen är positiv till
att anlägga fler utegym i stadsdelsområdet, men det har hittills inte
funnits utrymme i investeringsbudgeten. Inte heller i år finns det
möjlighet att iordningställa en sådan anläggning.
Förvaltningen tar med önskemålet i fortsatt planering och när ett
investeringsutrymme finns, ser förvaltningen över lämpliga
placeringar av utegym i Älvsjö stadsdelsområde.
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