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Svar på Karlskogaförslag [5322] - Utegym på 
Fuxboudden 

Sammanfattning 

Kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående 

ett Karlskogaförslag gällande ett utegym på Fuxboudden. Syftet, enligt 

förslagsställaren, är att utveckla och öka attraktionskraften för 

Karlskogas naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 

föreningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. 

 

Samråd har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. I nuläget finns  

inga resurser avsatta för att projektera och anlägga ytterligare ett utegym. 
 

Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens 

beredning den 12 april, men har tackat nej.  

 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

Karlskogaförslaget med hänvisning till bristande resurser.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2021. 

Karlskogaförslag [5322] - Utegym på Fuxboudden den 21 januari 2021.   

 

Bakgrund  
Att utveckla Fuxboudden, som är ett kommunalt naturreservat, inbjuder 

till många naturupplevelser. Ett sätt att utveckla vore, enligt förslags-

ställaren, att anlägga ett utegym längst någon av motionsslingorna i 

anslutning till Djerfstugan på Fuxboudden Syftet med att skapa 

naturreservat, är att bevara biologisk mångfald, skyddsvärda arter, 

inklusive att vårda, bevara, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer 

kopplade till skogsmiljön. Ett annat syfte är att tillgodose behov av 

områden för friluftsliv. 

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Under pandemin har antalet besökare ökat i motionsspåren. Fuxboudden 

med Djerfstugan är ett välbesökt område för alla åldrar. I området finns 

också grillplatser, bastu och bad som används flitigt.  
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Ekologiska konsekvenser  
Det finns lagar och föreskrifter vid beslut om naturreservat som gör att 

frågan om att utöka befintligt friluftsområde med utegym är tveksamt. 

Frågan om tillåtlighet är inte utredd. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget finns inga resurser till att projektera och anlägga ett utegym. 

 

Överväganden  
Samråd har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. I nuläget finns  

inga resurser avsatta för att projektera och anlägga ytterligare ett utegym. 

Ett utegym skulle säkerligen nyttjas av många som använder området. En 

framtida plan kan vara att via en förening undersöka möjligheter till 

externa medel för att anlägga ett utegym i området. Även om medel till 

en anläggning skulle finnas behövs driftpengar för underhåll och tillsyn.  

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget med hänvisning till bristande resurser.  

 

Niclas Tjernström                                         Maria Motin 

Enhetschef                                                    Tf förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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