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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Genomförande av utomhusgym på Kungsholmen
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fattar beslut om genomförande i enlighet med förvaltningens
tjänstutlåtande.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndes sammanträde den 27 oktober 2011 fattade nämnden beslut
om att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Etor AB och i
samarbete med berörda förvaltningar pröva möjligheterna att anlägga
utomhusgym på Smedsuddsbadet och Kungsholmens strandstig under år 2012.
Vidare fick förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med underlag för
genomförandebeslut.
Företaget Etor AB arbetar med att utforma utomhusgym på offentlig parkmark
som finansieras med sponsormedel. Ett avtal ska tecknas mellan staden och Etor
AB som medger Etor AB rätt att uppföra anläggningarna på allmän parkmark..
Efter det att anläggningarna är färdigställda övergår de i stadens ägo, utan kostnad
för staden.
Förvaltningen har förankrat med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret
att konceptet är förenligt med Lag om offentlig upphandling (LOU).
Planeringen av utomhusgymmen har skett i samråd med idrottsförvaltningen som
är positiva till placeringarna vid Smedsuddsbadet och vid Kungsholms strandstig.
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Bakgrund
Vid stadsdelnämndens sammanträde den 27 oktober 2011 fattade nämnden beslut
om att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Etor AB och i samarbete med
berörda förvaltningar pröva möjligheterna att anlägga utomhusgym på
Smedsuddsbadet och vid Kungsholmens strandstig under år 2012.
Vidare fick förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med underlag för
genomförandebeslut.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden i samråd med
idrottsförvaltningen och stadsledningskontorets juridiska avdelning.
Ärendet
Företaget Etor AB arbetar med att utforma utomhusgym på offentlig parkmark
som finansieras med sponsormedel. Företaget har erbjudit Kungsholmens
stadsdelsnämnd att uppföra två anläggningar. Ett avtal ska tecknas mellan staden
och Etor AB som medger Etor AB rätt att uppföra anläggningarna på allmän
parkmark. Efter anläggningarnas färdigställande och godkännande övergår de i
stadens ägo utan kostnad för staden.
Då anläggningen finansieras genom sponsring kommer namnen på sponsorerna
finnas på de informationsskyltar som beskriver anläggningen och hur redskapen
ska användas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Planeringen av utomhusgymmen har skett i samråd med idrottsförvaltningen som
är positiva till placeringarna vid Smedsuddsbadet och vid Kungsholms strandstig.
Förvaltningen har prövat frågan om sponsrade utomhusgym på allmän parkmark
med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret utifrån Lag om offentlig
upphandlig (LOU). Juridiska avdelningens uppfattning är att konceptet inte strider
mot LOU, om exponeringen av sponsornamnet kan göras på ett diskret sätt.
Stadsdelsförvaltningen kommer framgent i detta ärende samarbeta med juridiska
avdelningen för att utarbeta ett avtal förenligt med LOU.
Etor AB har idag en muntlig bekräftelse från tre separata företag om en gemensam
sponsring av utomhusgymmen. Företagen är verksamma inom hälsa,
träningskläder och inom offentlig verksamhet. Företagens åtaganden förutsätter att
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de får en täckning och bredd i Stockholm, vilket inkluderar stadsdelarna
Östermalm, Södermalm och Kungsholmen.
Förvaltningen föreslår att avtal tecknas med Etor AB om uppförande av
anläggningar för utomhusgym på Smedsuddsbadet och vid Kungsholms strandstig
under förutsättning att avtalet godkänns av juridiska avdelningen på
stadsledningskontoret.
Bilaga
Anläggande av utomhusgym – inriktningsbeslut, Kungsholmens SDN, 2011-10-27
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