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Motion om att inskaffa en rullstolsgunga

INLEDNING .

Magnus Edman (SD) inkom den 27 november  2017  med rubricerad motion.

Motionären yrkar att Sala kommun undersöker möjligheterna att installera en eller

flera rullstolsgungor i kommunen med målet att minst en sådan gunga ska uppföras

där det är tillgängligt och säkert.

Beredning

Bilaga KS2018/ 181  /  1, motion från Magnus Edman  (SD)
Bilaga KS  2018 /181  /  2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2018  /  181  /  3, yttrande från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen

Magnus Edman  (SD) och HannaWestman (SBÄ) yrkar bifall till Anders Wigelsbos

(C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

fl bifalla motionen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

dit/W



Bilaga KS 2018/181/1

       

 

, 3AM my lSumja/wwémfem/o ammunstylelsmfiunfrigknng _

'” "  ' 'nk- ZE??? [

våra ,” mates-W
Motion om att  inskaffa  en rullstolsgunga ? km i......

 

Att barn som sitter  i  rullstol  i  m'öjli'gasrte-mån'Ös-kfall'ukuninå.deltäilek och aktiviteter är en

grundläggande rättighet. Det finns mycket vår kommun gör för barn som är rullstolsbundna

men det finns i regel alltid mer man kan göra.

len del kommuner finns det något som heter rullstolsgungor. Det är helt enkelt en gunga

som är skräddarsydd för personer som sitter i rullstol. Den är i regel stadig och robust.

Barnet är väl skyddat i en slags korg och man kör in rullstolen på en hjälpande ramp.

Vart en rullstolsgunga skulle passa bäst i vår kommun är upp till tjänstemännen att besluta.

Den bör placeras både tillgängligt och säkert. Lekplatsen i Stadsparken är ett populärt

besöksmål både för barnfamiljer i Sala så som från närliggande kommuner. Det är ett

intressant alternativ där man skulle kunna placera en sådan gunga.

Inskaffande av en rullstolsgunga skulle bli ett lyft,,förnbarn_.i:rullstol-i Sala kommun. Mycket

glädje för en mindre kostnad samtidigt som att alla barn ges möjlighet att leka på så lika

villkor som möjligt.

Därför yrkar Sverigedemokraterna i Sala kommun:

Att kommunen undersöker möjligheterna att installera en eller flera rullstolsgungori

kommunen med målet att minst en sådan gunga skall uppföras där det är tillgängligt och

säkert. '

För Sverigedemokraterna Sala

W
Magnus Edman
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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Yttrande

Motion om rullstolsgunga

Bakgrund

Motion har inkommit gällande införskaffandet av en rullstolsgunga för

rullstolsburna med placering i stadsparken. Samhällsbyggnadskontoret har fått

möjlighet att yttra sig i frågan.

Yttrande

Tanken om att sätta upp en rullstolsgunga ärinte främmande på kontoret då det

pågår ett ständigt arbetar med att utveckla tillgängligheten på offentliga platser.

Under hösten 2017 kontaktades kontoret av Rebeckalogen, del av Odd fellow,

som ville vara med och sponsra en investering av rullstolsgunga i stadsparken.

Efter resonemang med dem kom man fram till att samhällsbyggnadskontoret

skulle köpa in två handikappvänliga sitsar som monteras på befmtlig

gungställning i stadsparken med en kostnad på ca 5 tkr styck. Sitsen kan nyttjas av

alla förutsatt att personen kan ta sig upp med egen kraft eller alternativt får hjälp

med att lyftas upp i sitsen.

Dessa två sitsar bekostar Rebeckalogen helt och de kommer på plats till våren

med andra sitsarna som just nu är på Vinterförvaring. Detta förslag har

presenterats för det kommunala funktionsrättsrådet som anser att åtgärden är ett

steg i rätt riktning. Fastighetsenheten arbetar succesivt med att byta ut sitsar med

målsättningen om att en sådan sits ska finnas vid varje skolgård runt om i

kommunen.

Det finns färdiga rullstolsgungor på marknaden. Dessa är ännu inte helt

utvecklade ännu och kräver låsanordningar mm. Men det förutsätter en större

investering om ca 100 tkr. De kräver också en större fallyta på ca 4,5 x 7m för att

klara säkerhetsreglerna. Den ryms därmed inte i nuvarande lekplats i stadsparken.

2019 och 2020 har samhällsbyggnadskontoret 1000 tkr per år för

tillgänglighetsanpassad lek i stadsparken. Då hade kontoret för avsikt att ordna en

ny yta som ska vara helt tillgänglig för allmänheten med tillgängliga redskap.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kontoret tittar närmre på frågan i samband

med investeringen 2019.
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Svar  på motion om rullstolsgunga

Magnus Edman (SD) inkom den 27 november 2017 med  rubricerad  motion.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

. att kommunen undersöker möjligheterna att installera en eller flera

rullstolsgungor i kommunen med målet att minst en sådan gunga ska

uppföras där det är tillgängligt och säkert.

Motionären skriver att barn som sitter i rullstol  i  möjligaste mån ska kunna delta i

lek och aktiviteter är en grundläggande rättighet. Det finns mycket som Sala

kommun gör förr barn som är rullstolsburna men det finns  i regel  alltid mer man
kan göra.

Motionären hänvisar till andra kommuner som har rullstolsgungor. Det är en gunga

som är skräddarsydd för personer som sitteri rullstol. Den är stadig och robust och

barnet skyddas väl i en slags korg. Rullstolen körs in på en hjälpande ramp.

Vart en rullstolsgunga ska placeras lämnar motionären upp till ansvariga

tjänstepersoner att besluta om. Det bär vara tillgängligt och säkert. Lekplatsen i
stadsparken är ett populärt besöksmål både för barnfamiljer i Sala och från
närliggande kommuner. Det är ett intressant alternativ för placering av en såda

unga.

Inskaffandet av en rullstolsgunga skulle enligt motionären bli ett lyft för
rullstolsburna barn i Sala. Mycket glädje för en mindre kostnad som gör att alla barn

ges möjlighet att leka på så lika villkor som möjligt.

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

I  yttrandet framgår att frågan om att sätta upp en rullstolsgunga ärinte främmande

på kontoret då det ständigt pågår ett arbete med att utveckla tillgängligheten på

offentliga platser.

Rebeckalogen, Odd Fellow har bekostat två handikappvänliga sitsar som monterats

på befintlig gungställning i stadsparken. Sitsarna kan nyttjas av alla förutsatt att man

kan ta sig upp med egen kraft eller får hjälp att lyftas upp.

Förlaget med dessa sitsar har presenterats för det kommunala funktionsrättsrådet

som anser att åtgärden är ett steg i rätt riktning. Fastighetsenheten arbetar succesivt

med att byta ut sitsar med målsättningen att en sådan sits ska finnas vid varje

skolgård runt om i kommunen.

Det finns färdiga rullstolsgungor på marknaden. Dessa ärinte helt utvecklade ännu

och kräver låsanordningar med mera. De förutsätter en större investering om ca

100 000 kronor. De kräver även en större fallyta på ca 4,5  x 7 meter  för att klara

säkerhetsreglerna. Den ryms då inte på nuvarande lekplatsen i stadsparken.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224—74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info©sala.se Direkt: 0224-74 71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

För  2019  och 2020 har Samhällsbyggnadskontoret 1 000 000 kronor per år för

tillgängslighetsanpassad lek i stadsparken. Då har  kontoret  för avsikt att ordna en

yta som ska vara helt tillgänglig för allmänheten med anpassade redskap.

Samhällsbyggnadskontoret förslag är att man tittar närmare på frågan  i  samband

med investeringar för  2019.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunstyrelsen beslutar att hemställa

att kommunfullmäktige beslutar

-  Att anse motionen besvarad

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande

 


