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§ 155 Dnr 2021-00377  
 
Karlskogaförslag ID5322 Utegym 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detta Karlskogaförslag registrerades den 2 januari.2021.  
Förslagsställaren föreslår att ett utegym anläggs i anslutning till 
Djerfstugan på Fuxboudden. Syftet är att utveckla och öka 
attraktionskraften för det relativt nybildade naturreservatet på 
Fuxboudden. Totalt har 70 personer röstat för förslaget vilket innebär att 
det ska behandlas i kommunfullmäktige. Fem har röstat mot förslaget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden såväl som kultur- och föreningsnämnden har 
yttrat sig över Karlskogaförslaget och båda förordar avslag med 
hänvisning till att resurser för att anlägga, underhålla och drifta 
ytterligare ett utegym saknas.  
 
Förslagsställaren har inbjudits till kultur- och föreningsnämndens 
sammanträde när förslaget behandlades men avböjt. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor delar de båda nämndernas bedömning 
men vill också tillägga att om medel för ytterligare ett utegym skulle 
tillföras i framtiden så bör platser i Karlskoga som är enklare att nå för 
fler kommuninvånare, helst genom att gå, springa eller cykla, prioriteras. 
 
Kommunstyrelsens ledingskontor föreslår att Karlskogaförslaget ska 
avslås.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 8 augusti 2021 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 13 april 2021 § 41  
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2021  
Protokollsutdrag från kultur- och föreningsnämnden den 21 april 2021 § 
21 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2021 
Karlskogaförslag om att anlägga ett utegym vid Fuxboudden  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå 
Karlskogaförslaget. 
 
 
 



 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Expedieras till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och föreningsnämnden  
 
 
 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Bosse Björk 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 
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Kommunstyrelsen 
 

Svar på Karlskogaförslag om utegym vid 
Fuxboudden 
Sammanfattning 
Detta Karlskogaförslag registrerades den 2 januari.2021.  
Förslagsställaren föreslår att ett utegym anläggs i anslutning till 
Djerfstugan på Fuxboudden. Syftet är att utveckla och öka 
attraktionskraften för det relativt nybildade naturreservatet på 
Fuxboudden. Totalt har 70 personer röstat för förslaget vilket innebär att 
det ska behandlas i kommunfullmäktige. Fem har röstat mot förslaget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden såväl som kultur- och föreningsnämnden har 
yttrat sig över Karlskogaförslaget och båda förordar avslag med 
hänvisning till att resurser för att anlägga, underhålla och drifta 
ytterligare ett utegym saknas.  
 
Förslagsställaren har inbjudits till kultur- och föreningsnämndens 
sammanträde när förslaget behandlades men avböjt. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor delar de båda nämndernas bedömning 
men vill också tillägga att om medel för ytterligare ett utegym skulle 
tillföras i framtiden så bör platser i Karlskoga som är enklare att nå för 
fler kommuninvånare, helst genom att gå, springa eller cykla, prioriteras. 
 
Kommunstyrelsens ledingskontor föreslår att Karlskogaförslaget ska 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse, 8 augusti 2021. 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över Karlskogaförslaget, 13 april 
2021.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse över 
Karlskogaförslaget, 25 mars 2021.  
Kultur- och föreningsnämndens yttrande över Karlskogaförslaget, 21 
april 2021. 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse över 
Karlskogaförslaget, 30 mars 2021.  
Karlskogaförslag om att anlägga ett utegym vid Fuxboudden, 2 januari 
2021. 
 



 

Tjänsteskrivelse 

 

2 (2) 

KS 2021-00377  

 

 

 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
Karlskogaförslaget. 
 
 
 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Bosse Björk  

Samhällsplaneringschef 
    
 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och föreningsnämnden 



 
Kultur- och föreningsnämnden 

Protokollsutdrag 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21 Dnr 2021-00046  
 
Karlskogaförslag [5322] - Utegym på Fuxboudden 
 

Sammanfattning av ärendet 
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.  

 

Kultur- och föreningsnämndens beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget med hänvisning till bristande resurser. 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

 

 



 

 
 

 
Kultur- och föreningsförvaltningen 
Handläggare 

Niclas Tjernström 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-03-30 KFN 2021-00046 

  

 

 

 

 

 

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.  



 

Tjänsteskrivelse 

2021-03-30 

2(2) 

KFN 2021-00046  

 

 

 

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 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr 2021-00026  
 
Karlskogaförslag för yttrande Fuxboudden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag har lämnats avseende att anlägga utegym i 

anslutning till Djerfstugan på Fuxboudden. Syftet, enligt 

förslagsställaren, ämnas vara att utveckla och öka attraktionskraften på 

Karlskogas naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och 

Föreningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. 

 

Förslagsställaren har bjudits in till samhällsbyggnadsnämndens 

beredning den 31 mars, men har tackat nej.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse den 25 mars 2021 

Karlskogaförslag daterat den 22 januari 2021   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget.   

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Handläggare 

Oscar Säwström 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-03-25 SBN AL 2021-00026 

  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Yttrande Karlskogaförslag angående utegym 
Fuxboudden/Djerfstugan 
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag har lämnats avseende att anlägga utegym i 

anslutning till Djerfstugan på Fuxboudden. Syftet, enligt 

förslagsställaren, ämnas vara att utveckla och öka attraktionskraften på 

Karlskogas naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och 

Föreningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. 

 

Förslagsställaren har bjudits in till samhällsbyggnadsnämndens 

beredning den 31 mars, men har tackat nej.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse den 25 mars 2021 

Karlskogaförslag daterat den 22 januari 2021  

 
Bakgrund  
Förslagsställaren har under pandemin noterat att antalet besökare ökat i 

motionsspåren. Vid Djerfstugan finns gillplatser, bastu och bad som 

används flitigt. Att utveckla området, som är ett kommunalt 

naturreservat, inbjuder till många naturupplevelser. Ett sätt att utveckla 

vore, enligt förslagsställaren, att anlägga ett utegym längst någon av 

motionsslingorna i anslutning till Djerfstugan på Fuxboudden. 

 

Beskrivning av förslag  
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. 

Det finns led – och spårsystem i området. Det finns två spår med mer 

fokus på löpträning och en vandringsslinga. Alla leder/spår i området 

passerar Djerfstugan, som är en bra start/mål-punkt för besökare. Vid 

Djerfstugan finns badbrygga, omklädningsrum, bastu etcetera. 

 

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. 

 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-03-25 

2(2) 

SBN 2021-00026  

 

 

Dock, det finns inte resurser avsatta för att projektera, anlägga eller sköta 

drift av ytterligare ett utegym. Varken kortsiktigt utifrån investeringen 

eller långsiktigt utifrån drift och underhåll. Det gör att ytterligare medel 

till investeringen och drift i så fall måste tillskapas. I dagsläget har inte 

samhällsbyggnadsförvaltningen kraft att hantera ett ytterligare utegym. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige avslår 

Karlskogaförslaget med hänvisning till att kommunen inte har resurser 

avsatta för att projektera, anlägga eller sköta drift av ytterligare ett 

utegym.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget.   

 

Oscar Säwström 

Kommunbiolog 

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 
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