
MISSIV 

Startbesked parkprojekt 2021, Tillgängliga gungor 

En bifallen motion om rullstolsgunga har ännu inte genomförts. Detta på grund av att 
ingen bra produkt finns på marknaden. De behöver låsas då de inte används, vilket leder 
till praktiskt bekymmer samt att vi ser problem med skaderisk i produkten.  

En dialog har därför förts med funktionsrättsrådet under hösten 2020. Och som bättre 
alternativ till en rullstolsgunga är vi överens om att det är bättre att sätta upp ca 10 
tillgängliga gungsitar runt om på kommunens lekplatser, likt de som finns i stadsparkens 
lekplats. Dessa kommer många till gagn, kan användas av alla och på så vis blir ingen 
exkluderad.  

Konsekvenser av beslut 

För 125tkr kan vi få till ca 10 gungsitsar. Dessa gungor kan användas av alla, dock kräver 
det att personen i fråga kan ta sig i den själv eller få hjälp att komma upp i gungan. För 
samma summa som för en rullstolsgunga får vi ca 10 stycken gungsitsar som kan placeras 
runt om i kommunen och bli många till glädje.  

Skötselmässigt kräver dessa inte mer skötsel än en vanlig gungsits.  Eventuellt är 
hållbarheten något kortare än en klassisk gungsits.  
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att starta projektet för tillgängliga gungor på 125tkr inom ramen för parkprogrammet 
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Bilaga 1: Bild på gungsitsen  

 

 

  



 
 
 

 

Bilaga 2: Tänka projekt för parken 2021.  

 Enligt beslutad budget har parkprogrammet 3100tkr till förfogande.  

Projekt  Kostnad  Status  
Skuggan 4 stig  200 000  Projektstartat 2020 
Ängshagen Räven 
park  

200 000 Projektstartat 2020 

Aktivitetspark  500 000  Projektstartat 2020 
Bro Grissbachs  75 000  Projektstartat 2020 
Tillgängliga gungor  125 000 Startbesked februari  
Larssonska tomten  200 000  Startbesked februari  
Lekplatser  700 000   Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Bollplaner  300 000   Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Föryngring träd  50 000   Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Föryngring alléer 200 000   Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Stora torget  100 000  Projektstart i mars  
Pendlar P Ransta 100 000 Startar ihop med gata 
Östra kvarteren  300 000 Startar ihop med gata  
Norrmalm BoKlok  50 000  Startar ev ihop med gata.  
Totalsumma  3100tkr   

 

 

 

 

 

  
 

  



 
 
 

 

CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

 
OMFÖRDELNING AV MEDEL INOM RAM FÖR PARK-INVESTERINGAR  

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 
nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

Positivt att tillgängliga gungor placeras ut i hela kommunen.  

  

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

Ingen påverkan.  

  

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

Ökar tillgången på service.  

  

 

  



 
 
 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

Ja, gungorna placeras på stadens lekplatser och kan användas av alla.  

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 
främsta rummet? 

JA 
  

NEJ 
  

     

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA 
  

NEJ 
  

 Inte direkt detta beslut, men då lekplatsernas 
huvudmålgrupp är barnen blir det underförstått så.  

  

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 
beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt 
ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social 
ställning? 

JA 
  

NEJ 
  

 Det är i största grand en tillgänglighetsfråga och skapar 
möjlighet för betydligt fler att gunga i kommunens lekplatser.  

  

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Nej, inte i dessa fall.  

JA 
  

NEJ 
  

 Övrigt som bör tas hänsyn till   
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