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Upplevelseförvaltningen 
Lina Stolpe 
0171-62 63 75 
Lina.stolpe@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet 4 

Förslag till beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 11 augusti inkom ett medborgarförslag om att återuppföra det tillfälliga utegym 
som stod utanför pepparrotsbadet under sommaren 2021. Förslagsställaren anser 
att gymmets maskiner höll en bra klass och var användarvänliga. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat.  

Under sex veckor sommaren 2021 stod ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. 

Barnrättsperspektivet 
Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. I den fortsatta planeringen av 
Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn ska trivas i området. 

Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög kvalitet och 
tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt Vision Korsängen ska vara 
en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym av mer avancerat 
slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 och tanken är att detta 
ska placeras på Korsängsfältet.  
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Jonas Nyström  Christopher Hoerschelmann 

Förvaltningschef  Verksamhetschef Idrott & fritid 

Enköpings kommun  Enköpings kommun 

 

Kopia till:  

Kommunledningskontoret  
Förslagsställaren
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 11 augusti 2021 15:03
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
Enköping 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Nytt utegym vid pepparrotsbadet 

Motivering 
Hej,  
Önskar att få tillbaka ett utegym vid pepparrotsbadet. Blev så glad i början av sommaren när vi 
upptäckte det nya gymmet. Maskinerna var i framkant och användarvänliga, riktigt bra klass! Ofta 
upplevs utegym ha oanvändbara maskiner men dessa utanför badet var verkligen bra! Detta gjorde att 
man fick upp hoppet för kommunen och att pengar lagts på en vettig investering. 



 Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2021-09-20  

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 114 Ärendenummer KS2021/574 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget lämnas över till upplevelsenämnden för beredning och beslut.  

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag om nytt utegym vid pepparotsbadet har inkommit den 11 
augusti 2021.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-08-11 

__________ 
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