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Sätt upp en parkbänk för trötta ben i brant backe
i Svedmyra
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden bifaller ett medborgarförslag från Robert Thylin
om att sätta upp en parkbänk för trötta ben i brant backe i Svedmyra
på så sätt att en parkstol sätts upp i backen.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Robert Thylin att nämnden ska
placera en parkbänk för trötta ben i den branta backen längs
gångvägen mellan Herrhagsvägen och Oppundavägen i Svedmyra.
Förvaltningen ser det som viktigt att tillgängliggöra stadsmiljön för
alla oavsett funktionsförmåga. Den av förslagsställaren föreslagna
platsen är väldigt brant och det saknas plats för vila. Lutningen
medför dock att det behövs ett omfattande markarbete för en
parkbänk.
Förvaltningen förslår därför nämnden att bifalla förslaget med
justeringen att anlägga en parkstol istället för parkbänk.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Bakgrund och medborgarförslagets innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 augusti 2020 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Robert Thylin. Thylin föreslår att nämnden ska sätta
upp en parkbänk för trötta ben i den branta backen längs gångvägen
som går från Herrhagsvägen 50 upp mot Oppundavägen 21 i
Svedmyra.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Tillgängligheten för invånarna, är av stor vikt och nämnden följer
de riktlinjer som står beskrivna i Stockholm stads
tillgänglighetsprogram. I programmet står bland annat att ”Personer
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med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig, vistas i och
använda Stockholms alla miljöer, inomhus och utomhus, samt
kunna ha en fungerande bostad och garanteras säkerhet vid
krissituationer på jämlika villkor som andra.”1
I den av förslagsställaren utpekade backen saknas möjlighet att vila.
De två parkbänkar som finns längs gångvägen är placerade längst
ner respektive högst upp i backen med 110 meters avstånd och
lutningen är markant. Den branta lutningen medför att ett
omfattande markarbete och terrassering kan krävas för att anlägga
en parkbänk på platsen, vilket skulle innebära en kostnad. En
parkstol däremot tar inte upp lika stor plats och bör kunna anläggas
utan större markarbeten samtidigt som den uppfyller den funktion
som Thylin efterfrågar.
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att nämnden
beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att placera en parkstol
på lämplig plats halvvägs upp i backen.
Kostnaden bedöms till cirka 15 000 kronor.
Åtgärden bedöms inte ha någon specifik jämställdhetspåverkan men
bedöms däremot förbättra tillgängligheten.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilaga
Medborgarförslaget
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Se sidan 20 i Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2018-2023, antaget av kommunfullmäktige den 28 maj
2018.
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