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Medborgarförslag om
funktionshindersanpassade gungor.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2019/16.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en lekplats
utrustas med en gunga anpassad till barn som är rullstolsburna.
Förslagsställaren framför att tillgänglighet och delaktighet är viktigt
för alla barn men alltför ofta blir funktionshinder ett hinder för lek.
Varje år beslutas om budget för nya parkinvesteringar inför
nästkommande treårsperiod. I samband med budgetplaneringen
inför varje nytt verksamhetsår beaktar förvaltningen inkomna
önskemål från invånarna och bedömer vad som är genomförbart
utifrån tilldelade medel samt utifrån övriga behov av upprustning
och utveckling av befintliga lekplatser och parklekar.
Förvaltningen är positiv till förslaget och har för avsikt att prioritera
frågan i samband med budgetplaneringen inför 2020. Förvaltningen
kommer att se över möjligheten att hitta en lämplig placering av en
gunga för rullstolsburna barn inom stadsdelsområdet.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för strategi och
internservice.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en lekplats
utrustas med en gunga anpassad till barn som är rullstolsburna.
Förslagsställaren framför att tillgänglighet och delaktighet är viktigt
för alla barn men alltför ofta blir funktionshinder ett hinder för lek.
Barn som är rullstolsburna behöver också ha möjlighet att ha roligt i
stadens parklekar och lekplatser. Med anledning av detta föreslås att
en rullstolsgunga installeras på lämplig plats inom HässelbyVällingby stadsdelsområde.
Synpunkter och förslag
Varje år beslutas om budget för nya parkinvesteringar inför
nästkommande treårsperiod. I samband med budgetplaneringen
inför varje nytt verksamhetsår beaktar förvaltningen inkomna
önskemål från invånarna och bedömer vad som är genomförbart
utifrån tilldelade medel samt utifrån övriga behov av upprustning
och utveckling av befintliga lekplatser och parklekar.
Förvaltningen är positiv till förslaget och har för avsikt att prioritera
frågan i samband med budgetplaneringen inför 2020. Förvaltningen
kommer att se över möjligheten att hitta en lämplig placering av en
gunga för rullstolsburna barn inom stadsdelsområdet.
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Bilaga: Medborgarförslag, dnr HV 2019/16.
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