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Sammanfattning
Under december 2017 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd som handlar om att förbättra och
expandera utegymmet i Rålambshovsparken. Enligt
förslagsställaren är det nuvarande gymmet undermåligt med
utrustning som är svår att använda.
Utomhusgymmet i Rålambshovsparken är utformat så att den som
tränar använder sin egen kropp som motstånd samt att redskapen
kan användas på flera olika sätt, med syfte att så många som möjligt
ska kunna använda det. På redskapen finns skyltar med tips på hur
de kan användas.
Förvaltningens bedömning utifrån egna observationer är att
utomhusgymmet är väl använt och uppskattat av många. Enligt
förvaltningen är det inte motiverat att göra investeringar i att byta ut
ett fungerande och relativt nyanlagt gym. Förvaltningen tar med sig
önskemålet om ett utomhusgym i trä till kommande
parkupprustningar och eventuellt nya anläggningar för
utomhusgym.
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Bakgrund
Under december 2017 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd som handlar om att förbättra
utegymmet i Rålambshovsparken. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sitt sammanträde den 15 mars 2018 att överlämna förslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Medborgarförslaget handlar om att utegymmet i
Rålambshovsparken bör förbättras och expanderas. Enligt
förslagsställaren är det nuvarande gymmet undermåligt med
utrustning som är svår att använda. I medborgarförslaget står att
samtliga gym på Kungsholmen är likadana och att de oftast står
tomma eller används som lekplats av barn. Förslagsställaren anser
att det i Rålambshovsparken finns utrymme för ett stort gym i trä,
likt det vid Eriksdalsbadet på Södermalm. Enligt förslagsställaren är
redskapen i trä enkla att förstå sig på och enkla att använda. Att
erbjuda ett gym i trä gör träning tillgängligt för fler och utökar
ytterligare möjligheten att röra på sig, anser förslagsställaren.
Förslagsställaren anser att ett ordentligt utegym, tillsammans med
övriga aktivitetsytor, kan förvandla Rålambshovsparken till ett
föredöme för stadens parker, där motion och hälsa står i fokus.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2018-04-12, i
pensionärsrådet 2018-04-16 och i rådet för funktionshinderfrågor
2018-04-12. Synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska parker och grönområden
möjliggöra en mångfald av fritidsaktiviteter. Målet följs upp bland
annat genom Stockholms stads medborgarundersökning. Resultatet
från medborgarundersökningen 2017 visar att 82 procent av
Kungsholmsborna är nöjda med möjligheterna att spontanidrotta,
vilket är högre än för staden i genomsnitt.
Förvaltningen ser att intresset för att träna utomhus i våra parker har
vuxit och på senare år har många utomhusgym anlagts runt om i
staden. Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns idag fem
utomhusgym. Flera av dem liknar det i Rålambshovsparken men vid
Hornsbergs strand finns ett i trä likt det vid Eriksdalsbadet, dock
med färre redskap. Förvaltningens bedömning utifrån egna
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observationer är att utomhusgymmen är uppskattade och väl
använda.
Utomhusgymmet i Rålambshovsparken förnyades 2013 som ett
resultat av ett medborgarförslag. Det nya gymmet stals kort efter
anläggandet vilket medförde att gymmet fick köpas in på nytt under
våren 2014. Mot bakgrund av ett annat medborgarförslag
utvidgades gymmet 2017 med en så kallad street pole för poledance
och polefitness. Samtidigt fick gymmet också ett nytt volträcke i två
nivåer samt en yta med konstgräs för att underlätta för till exempel
stretching. Samtliga åtta redskap kan användas på olika sätt efter
varje människas egna förutsättningar. Gemensamt för redskapen är
att den som tränar använder sin egen kropp som motstånd. Flera av
redskapen är flexibla och kan användas på många olika sätt. På
redskapen finns skyltar med tips på hur de kan användas.
Jämställdhetsanalys
Eftersom ärendet berör kvinnor och män samt flickor och pojkar är
jämställdhetsperspektivet relevant och därför ska en analys göras.
Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsplan ska parker och
grönområden utvecklas för att skapa aktiviteter för både pojkar och
flickor, kvinnor och män. Det är viktigt att utforma parkerna så att
de ger förutsättningar för ett jämställt nyttjande för alla åldrar.
Utomhusgymmet i Rålambshovsparken är utformat så att den som
tränar använder sin egen kropp som motstånd samt att de kan
användas på flera olika sätt, med syfte att så många som möjligt ska
kunna använda det. När stången för street pole monterades vid
gymmet så var det mot bakgrund av ett medborgarförslag där 270
personer skrivit under att de önskade detta redskap, merparten av de
som skrev under var kvinnor. Tillägget innebär att utomhusgymmet
blivit tillgängligt för fler.
Slutsats
Förvaltningens bedömning är att utomhusgymmet i
Rålambshovsparken är väl använt och uppskattat av många. Enligt
förvaltningen är det inte motiverat att göra investeringar i att byta ut
ett fungerande gym som är så pass nyanlagt som det i
Rålambshovsparken. Förvaltningen tar med sig önskemålet om ett
utomhusgym i trä till kommande parkupprustningar och eventuellt
nya anläggningar för utomhusgym.
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