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§ 114 Dnr 2017/00292  

Svar på medborgarförslag: Utomhusgym i Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget under förutsättning att 

Slottsskogens samfällighet ställer sig positiv till anläggandet av ett 

utomhusgym och tar på sig att sköta gymmet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av ett eventuellt 

utomhusgym hanteras inom ramen för investeringsbudgeten 2018.  

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med 

Slottsskogens samfällighet om anläggandet av ett utomhusgym.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att ett utomhusgym ska anläggas i Skokloster. 

Förvaltningen konstaterar att detta är en god idé men att medel för ett sådant 

saknas. Vidare är det Slottsskogens samfällighet som sköter alla 

gemensamma ytor i Skokloster. Detta innebär att samfälligheten måste 

godkänna placeringen av ett utomhusgym och också ta på sig ansvaret för 

att sköta det.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att påbörja diskussioner med Slottsskogens samfällighet om 

anläggandet av ett utomhusgym. Om samfälligheten ställer sig positiv får 

frågan om finansiering hanteras i kommande års budgetarbetet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16 § 198 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förvaltningens bedömning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 198 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-10-02 § 65 

Tjänsteskrivelse 2017-08-17 

Medborgarförslag 2017-04-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt två ändras enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av ett eventuellt utomhusgym 

hanteras inom ramen för investeringsbudgeten 2018 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Owe Fröjds förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att ett förslag till beslut föreligger 

avseende beslutspunkterna 1 och 3, samt att två förslag till beslut föreligger 

när det gäller beslutspunkt 2.  

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag avseende beslutspunkt 1 och 3 och finner att så sker. 

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 2 eller om 

kommunfullmäktige bifaller Owe Fröjds (Båp) förslag avseende 

beslutspunkt 2. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Owe 

Fröjds (Båp) förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren – för kännedom 

Gatu- och parkenheten – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli – för uppföljning och till hemsidan 

 

 

 


