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Bänkar med armstöd

Svar på skrivelse från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse till
stadsdelsnämnden med frågor rörande parkbänkarna i
stadsdelsområdet utifrån tillgänglighetssynpunkt. Skribenten önskar
en redogörelse för hur stadsdelsnämnden arbetar med att säkerställa
att alla invånare, inklusive personer med funktionsnedsättning och
äldre, har tillgång till stadsdelsområdets bänkar.
Förvaltningen arbetar aktivt för att stadsdelsområdets parkmiljöer
ska vara tillgängliga för alla invånare och utgår från stadens
program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. I samband med parkinvesteringar och
upprustningar av parkmiljöer bjuder förvaltningen in representanter
från funktionshinderrådet och pensionärsrådet till dialog för att
säkerställa att dessa perspektiv och kunskaper tas tillvara. Rådens
representanter är indelade per stadsdelsområde i områdesgrupper.
Under 2021 bjöds områdesgrupper in till dialog både i samband
med planerad upprustning av Södra stadsparken i Rinkeby och i
arbetet med Kista busstorg. I verksamhetsplanen för 2022 framhålls
dels att förvaltningen avser att genomföra kompetenshöjande
insatser inom tillgänglighet, dessutom finns en aktivitet om att
genomföra en inventering av sittplatser i stadsdelsområdet avseende
tillgänglighet.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Stadsutveckling, medborgarservice och fritid
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
https://start.stockholm/om-stockholmsstad/organisation/stadsdel

Bakgrund
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har den 25 november 2021 inkommit
med en skrivelse till stadsdelsnämnden. Skrivelsen bifogas.
Ärendet
Veronica Stiernborg m.fl. (V) framför i skrivelse till
stadsdelsnämnden frågor om parkbänkarna i stadsdelsområdet och
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dess tillgänglighet. Skribenten framför att tillgänglighet i
utformning av stadsmiljöer värderas högt för äldre och invånare
med funktionsnedsättningar. I skrivelsen framhålls att för personer
som kan ha svårt att resa sig när de suttit ner kan ett armstöd vara
till stor hjälp. Vid nämndsammanträdet i oktober framfördes att nya
bänkar i stadsdelsområdet inte höll nivån ur tillgänglighetssynpunkt
då armstöd saknas. Skribenten önskar en redogörelse för hur
stadsdelsnämnden arbetar med att säkerställa att alla invånare, även
de med funktionshinder och äldre, har tillgång till
stadsdelsområdets bänkar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsutveckling
medborgarservice och fritid.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar aktivt med att stadsdelsområdets parkmiljöer
ska vara tillgängliga för alla invånare och utgår från stadens
program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning (dnr 016/001831). Vidare följs
tillgänglighetsarbetet bland annat upp genom Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnds mål 1.2.2 Stadsmiljön är välskött och tillgänglig.
I samband med parkinvesteringar och upprustningar bjuder
förvaltningen in representanter från funktionshinderrådet och
pensionärsrådet till dialog för att säkerställa att deras perspektiv och
kunskaper tas tillvara. Tidigare genomfördes
tillgänglighetsvandringar ett par gånger per år för att inventera
tillgänglighetsbrister i olika delar av stadsdelsområdet.
Förvaltningen erhöll många lärdomar utifrån de tillfällena, bland
annat kom behov av anpassningar vid beställningar av parkbänkar
upp som, som en del i att säkerställa armstöd.
Förvaltningen såg ett behov av att utveckla arbetet med
tillgänglighetsfrågorna och ett nytt arbetssätt initierades därför
2021, där båda råden delades in i områdesgrupper utifrån stadsdel.
Det nya arbetssättet har fokuserat på att bjuda in grupperna i
samband med planerade upprustningar i stadsdelsområdet.
Förvaltningens ambition har varit att utveckla samverkan med
representanter från råden och möjliggöra rätt beställningar och
tillgänglighetsanpassningar från början. Under 2021 bjöds råden in
till dialog i samband med programarbete för upprustning av Södra
stadsparken i Rinkeby och till Kista busstorg i samband med
trafikkontorets arbete med kommande gestaltningsprogram.
Exemplet som lyftes vid nämndsammanträdet, med bänkar på Kista
busstorg utan arm- eller ryggstöd, är de bänkar som finns i
trafikförvaltningens busskurer. Förvaltningen noterade detta i
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protokollet vid tillgänglighetsvandringen och har förmedlat vidare
synpunkten till trafikförvaltningen.
I samband med stadsutvecklingsprojekt i stadsdelsområdet bevakar
även förvaltningen tillgänglighetsfrågorna i olika forum i samband
med framtagande av program- och planhandlingar. När
förvaltningen får remisser från stadsbyggnadskontoret med förslag
på nya detaljplaner informeras råden och ges tillfälle att inkomma
med synpunkter.
Framåt planerar förvaltningen att ytterligare säkerställa och
förbättra stadsdelsområdets tillgänglighet. I verksamhetsplanen för
2022 framhålls att förvaltningen avser att genomföra
kompetenshöjande insatser för parkingenjörerna inom området
tillgänglighet och genomföra en inventering av de sittplatser i
stadsdelsområdet som förvaltningen ansvarar för avseende
tillgänglighet (arm- och ryggstöd).
Förvaltningen avser att fortsatt fokusera på tillgänglighet i
stadsdelsområdets parkmiljöer och att vidareutveckla samverkan
med funktionshinderrådet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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