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Kultur- och fritidsnämnden

Utegym i Balingsnäs - Huddingeförslag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänsteutlåtande
daterat den 10 juni 2019 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått ett Huddingeförslag om
att anlägga utegym i Balingsnäs för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att förslaget om ett nytt utegym i
Balingsnäs är bra.
Förvaltningen konstaterar att ansvaret mellan berörda nämnder för planering,
investering, drift och underhåll av kommunens utegym och liknande anläggningar
är fördelad mellan olika nämnder och välkomnar resultatet av den utredning som
ska klargöra gränsdragningar mellan dessa nämnders ansvarsområden.
Utredningen förväntas vara klar under 2019.
Om ett nytt utegym ska planeras bör hänsyn tas till pågående utredning och om
driftansvar för ett nytt utegym skulle falla på kultur- och fritidsförvaltningen bör
samråd genomföras med förvaltningen. Vidare bör nya anläggningar och drift av
dessa tas med i kommunens arbete med Mål och budget.
Förvaltningen vill även framhålla att det är extra viktigt för kommande satsningar
att säkra ett jämlikhets- och genusperspektiv vad gäller placering och utformning
av utegym och i det hänseendet kan förvaltningen bidra med kunskap. Slutligen
vill förvaltningen framhålla att det är viktigt att ta hänsyn till tillgänglighetsperspektivet vid utformningen av ett nytt utegym.

Beskrivning av ärendet
I remitterat Huddingeförslag föreslås att Huddinge kommun ska bygga utegym i
Balingsnäsområdet då det är väldigt långt till de andra gymmen i området. I
förslaget anges sjön Trehörningen som exempel på plats där ett utegym skulle
kunna anläggas. Det är ett ställe där många promenerar och där finns det tomma
ytor.
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Huddinge kommun har de senaste åren genomfört flera satsningar på utegym i
samband med parkupprustningar. Ett antal utegym finns i kommunen, bland annat
vid Sjöängsparken, Visättra Sportcenter, Rådsparken, Skeppsmyreparken,
Tranparken och Källbrinks IP. I anslutning till Gladö lekplats, på väg ned mot
Nyboviksbadet, finns även ett mindre utegym i trä. Flera av dessa utegym lämpar
sig bra att kombinera med löprundor då de ligger intill motionsspår eller parker.

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar förslaget om ett nytt utegym då dessa
är tillgängliga året om och är avgiftsfria. Förvaltningen menar att utomhusgym
generellt är kostnadseffektiva anläggningar som bidrar till att stärka folkhälsan.
Förvaltningen är även positiv till att utveckla park- och naturområden så att de får
ökad attraktivitet och användning genom att till exempel anlägga utegym.
Gällande utegymmen i kommunen ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för
drift och underhåll av utegymmet vid Visättra sportcenter. Miljö- och
bygglovsförvaltningen ansvarar för driften av kommunens utegym i
Sjöängsparken, Nytorps mosse, Rådsparken, Skeppsmyreparken, Källbrinks IP,
vid Gladö lekplats och Tranparken. Utegymmet vid Ågesta friluftsområde
ansvarar Stockholms stad för.
Miljö- och bygglovsförvaltningen har beräknat att drift och underhåll av ett
utegym kostar ungefär 30 000 kronor per år. Kultur- och fritidsförvaltningen anser
att utegym ska byggas av material som kräver så lite underhåll som möjligt.
Förvaltningen konstaterar att ansvaret mellan berörda nämnder för planering,
investering, drift och underhåll av kommunens utegym och liknande anläggningar
är fördelad mellan olika nämnder. Det har startats en utredning som ska klargöra
gränsdragningar mellan dessa nämnders ansvarsområden.
Om ett nytt utegym ska planeras bör hänsyn tas till pågående utredning och om
driftansvar för ett nytt utegym skulle falla på kultur- och fritidsförvaltningen bör
samråd genomföras med förvaltningen. Vidare bör nya anläggningar och drift av
dessa tas med i kommunens arbete med Mål och budget. Utredningen syftar till att
se över hur driften för utemiljöer hanteras idag. En tydligare och effektivare
samordning eftersträvas för att få bästa möjliga samhällsnytta.
Förvaltningen vill framhålla att det är extra viktigt för kommande satsningar att
säkra ett jämlikhets- och genusperspektiv vad gäller placering och utformning av
utegym. Förvaltningen kan bidra med kunskap om lämpliga platser för ökad
trygghet ur ett genusperspektiv, tex i anslutning till parker och upplysta områden
vid vilka alla utövare ska kunna känna sig trygga. Vidare bör en placering även ta
hänsyn till framkomlighet för personer med funktionsvariation. Slutligen vill
förvaltningen framhålla att det är viktigt att ta hänsyn till tillgänglighetsperspektivet vid utformningen av ett nytt utegym. Utegymmet bör vara tillgängligt
för alla grupper. Både aspekten att det finns lätta och tydliga instruktioner för
ovana användare liksom aspekten att det finns redskap som passar nybörjare och
äldre användare bör tas i beaktande.
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