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Svar på medborgarförslag angående utegym i Herrljunga Stadspark
Sammanfattning
2020-06-05 inkom medborgarförslag från Jonas Myren, Herrljunga om att kommunen
anlägger ett utegym i Herrljunga Stadspark. Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till
tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden behandlade ärendet i 2020-11-26 (TN
§ 101) och återemitterade ärendet till förvaltningen för förtydligande beredning.
Kommunfullmäktige beviljade en inkommen motion den 2017-04-11 om upprättande av att
bygga ett utegym i stadsparken (KF § 44). På grund av olika ekonomiska förutsättningar så
har inte verkställande av beslutet kunnat genomföras tidigare. Tekniska nämnden har avsatt
medel för uppförande av ett utegym i Herrljunga Stadspark under 2021 och förvaltningen
har påbörjat verkställande av utegymmet, enligt motionärens förslag.
Eftersom ett liknade förslag om inrättande av utegym i stadsparken har beviljats tidigare
och arbetet har påbörjats, anser förvaltningen att medborgarförslaget är besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-02
Kommunfullmäktige § 44/2017-04-11
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Medborgarförslaget anses besvarat.
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KF § 93

Medborgarförslag om att anordna ett utegym i Herrljunga
stadspark
Sammanfattning
Följande medborgarförslag inkom 2020-06-05 från JonasMyr6n:
“Vad vill jag: Lämna ett förslag att anordna ett utegym i Herrljungas stadspark.
Varför: Det finns flera olika skäl till att detta skulle vara bra:“
•

Det finns en lekplats där man kan ha barnen under tiden som man tränar.

•

Vi kommer med största sannolikhet att få tillbaka något som liknar Corona
viruset i framtiden, då är det bra att kunna vistas utomhus och ha
träningsmöjligheter istället för att träna inomhus.

•

Många studier visar ju att vi rör oss för lite, nu får man en störrevalfrihet
om man inte gillar att gå på ett inomhusg}'m.

•

•

•

•

Platseni parken räcker till för ett utomhusgym.
Stadsparken skulle utnyttjas till något bra som främjar folkhälsan.

Skolor skulle kunna nyttja det på gymnastiklektionerna.
Det blir synergieffekter med att gamla och unga som träffas och tränar.

Om man vill ha ideer så finns det ett exemplariskt utomhusgym i Hjo i anslutning
till en lekplats som passaralla åldersgruppergammal som ung.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till tekniska
nämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.
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Startbeslut för idrottsbibliotek
Sammanfattning
Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) inkom 2020-01-30 med en motion om att
utreda möjligheten att genomskolan i samverkan med föreningslivet starta ett
idrottsbibliotek i Herrljunga Kommun. Kommunfullmäktige beviljade motionen (KF §
140/220-11-17) och beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för
ett uppstartsprojekt. Kommunstyrelsen beslutade (KS § 178/2020-11-16) att
uppstartsprojektet för inrättande av idrottsbibliotek ska finansieras med 250 tkr ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel och gav tekniska nämnden i uppdrag genomföra
projektet.
Tekniska nämnden fick tillfälle att yttra sig i ärendet och ställde sig positiva till inrättande
av ett idrottsbibliotek under förutsättningen att kostnadstäckning fanns. I dagsläget finns
250 tkr för finansiering av uppstartsprojektet. Om tekniska nämnden ska ansvara för drift
av Idrottsbiblioteket kommer ytterligare resurser att behöva tillskjutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-29
Kommunstyrelsen § 200/2020-12-14
Förslag till beslut
• Startbeslut för projektering för inrättande av idrottsbibliotek beviljas.
• Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med beräkning av
driftskostnader för Idrottsbibliotek.
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Uppdragsbeslut om inrättande av idrottsbibliotek
Sammanfattning
Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) inkom 2020-01-30 med en motion
om att utreda möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet starta
ett idrottsbibliotek i Herrljunga kommun. Motionen skickades till
kommunstyrelsen för beredning och till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska
nämnden ställde sig positiva till inrättande av ett idrottsbibliotek under
förutsättningen att kostnadstäckning farms. Kommunfullmäktige beviljade
motionen (KF§ 140/2020-11-17) och beslutade att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Kommunstyrelsen
beslutade (KS§ 178/2020-11-16) att uppstartsprojektet för inrättande av
idrottsbibliotek ska finansieras med 250 tkr ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel men missade att tilldela tekniska nämnden uppdraget att inrätta
idrottsbiblioteket.
Bes I utsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-11-26
Kommunfullmäktige§ 140/2020-11-17
Kommunstyrelsen§ 178/2020-11-16
Kommunstyrelsen§ 166/2020-10-19
Tekniska nämnden§ 47/2020-04-29
Kommunstyrelsen§ 53/2020-03-16
Kommunfullmäktige§ 24/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01-30
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:
• Tekniska nämnden får i uppdrag att inrätta idrottsbibliotek.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Kommunstyrelsens beslut
1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att inrätta ett idrottsbibliotek.
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