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Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Motion av David Perez (SD) om att anlägga ett utomhusgym i 

Stadsträdgården 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

David Perez (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

9 oktober 2017 att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för införandet av 

ett utomhusgym i Stadsträdgården. 

 

Motionen återges som bilaga. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. I 

beredningen av ärendet har barn- och jämställdhetsperspektivet beaktats. 

 

Föredragning 

Uppsala kommun lägger betydande resurser på att ge kommuninvånarna förutsättningar att 

ägna sig åt spontanidrott och egenorganiserad träning, bl.a. genom att utveckla fler platser 

med utomhusgym. Exempelvis är de utegym som finns i Tullgarnsparken, Stadsskogen och 

Librobäck uppskattade och väl använda. 

 

Stadsträdgården har under en tioårsperiod fått allt fler besökare, inte minst mot bakgrund av 

Kungsängens utbyggnad och anläggandet av Hamnspången. Detta har medfört ett ökat slitage 

på ytorna. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar därför sedan 2014 med upprustningar i 

Stadsträdgården enligt en utvecklingsplan. För att Stadsträdgården ska vara öppen för alla 

besökare är det i sammanhanget viktigt att det finns fria ytor som inte är programmerade med 

aktiviteter. 

 



Stadsträdgården ingår i planprogrammet för Södra åstråket som plan- och byggnadsnämnden 

antog 2015. Stadsträdgården är således en del av ett större utvecklingsområde. Programmet 

omfattar området från Svandammen till Kungsängsleden och ska visa kommunens 

viljeriktning och mål för utvecklingen av området. Enligt planen ska rekreationsområdet runt 

Stadsträdgården vidgas. Ett av de huvudsakliga förbättringsområdena som pekas ut i 

programmet är idrott och rekreation. 

 

Det finns redan i dag ett utegym på andra sidan ån, i Tullgarnsparken. I anslutning till 

Stadsträdgården pågår också bygget av Studenternas idrottsplats, vilket kommer att ytterligare 

bidra till möjligheterna att utöva idrott och träning i området. 

 

Med hänvisning till att det redan pågår arbete i Södra åstråket för att utveckla möjligheterna 

till idrott och rekreation anser gatu- och samhällsmiljönämnden att de frågor som motionären 

lyfter redan är omhändertagna. 

 

Motionen är därmed besvarad. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 

Mats Norrbom 

stadsbyggnadsdirektör 



 

1:19eredemokraärka 

Motion om att anlägga ett utomhusgym 
Stadsträdgården 

En av vår tids största hälsoproblem och som leder till ohälsa bland medborgarna är fetma och övervikt. 

Flera kommuner och städer runt om i Sverige jobbar aktivt mot detta och har bland annat införskaffat ett 
utomhusgym på en central och välbesökt del av staden. Även Uppsala slår ett slag för detta och har flera 
utomhusgym. Dock består de ofta av ett fåtal maskiner och är belagda på platser som få besöker. Ett 
exempel på detta vore utomhusgymmet vid Tullgarnsparken eller det i Stadsskogen. 

Ett exempel på ett välbesökt sådant vore utomhusgymrnet vid Pildammsparken i Malmö. Ett gym som är 
beläget på en central plats i staden och som också bidragit till att ge liv och mer rörelse i parken. 

Tidigare fanns det en motionsanläggning som angränsade till Studenternas men i och med 
ombyggnationen togs anläggningen bort. 

Stadsträdgården i Uppsala har på kort tid fått ett dåligt rykte och uppfattas som en otrygg plats efter 
mörkrets inbrott. Ett utomhusgym i parken skulle bidra till att fler besöker den och till en större 
genomströmning av personers som söker motion. I närheten finns Akademiska sjukhuset och patienter, 
personal eller besökande skulle ha möjlighet att använda anläggningen för att hålla igång muskulaturen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för införandet av ett utomhusgym i 
Stadsträdgården. 

Uppsala 2017-10-09 

David Perez 
Ledamot (SD) 
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