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Yrkande angående – återställande av 
däckgungor 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Lokalförvaltningen får i uppdrag att återställa samtliga däckgungor på 
lekplatser, förskolor och skolor i Göteborgs stad, tills problemen med 
ersättningsgungor funnit en rimlig lösning. 
 

2. Lokalnämnden får i uppdrag att framöver säkerställa att fullt fungerande 
gungor inte monteras ner förrän det finns godkända gungor att ersätta dessa 
med. 
 

3. Ett påskyndat utbyte till slutgiltiga gungor ska finansieras genom medel från 
den prognostiserade ökade skatteintäkten. 

Yrkandet 
Däckgungor ska enligt lokalförvaltningen tas bort från Göteborgs skol- och 
förskolegårdar eftersom de anses vara miljöfarliga. Många gungor har i dagsläget 
redan tagits bort men av olika skäl inte ersatts. Detta innebär att gungställningar 
på många skolgårdar i stan har gapat tomma i flera år. 

Av miljöskäl plockade Lokalförvaltningen under förra året ner 985 klassiska 
gungor, gjorda av bildäck. På 139 förskolor står gungställningarna fortfarande 
tomma. Skälet är att de miljövänliga gungor som kommunen köpt in för att ersätta 
bildäcken med har upplevts som farliga för de yngre barnen. Det mest naturliga 
vore givetvis i denna situation att finna ett ersättningsalternativ först, därefter 
kunde gungorna ha bytts ut. I dagsläget förekommer heller inga studier som visar 
på att bildäcksgungorna skulle utgöra en hälsorisk. 

Fram till utgången av april testas nu den nya gungan på 25 förskolor. Resultaten 
ska sedan utvärderas innan man tar beslut om hur det blir för resten av stadens 
förskolor. I väntan på att testerna av den nya giftfria – men eventuellt osäkra 
gungan – ska bli klara och har utvärderats, får förskolorna klara sig utan gungor.  

År 2015 uppgav kommunens lokalförvaltning att bytet skulle vara klart 2017. Två 
år senare, 2019, hade en hel del gungor tagits bort men inga nya satts upp. 
”Barnen får vänta ännu längre på att få en iordninggjord lekyta”, konstaterade 
tjänstemännen i en rapport. 

Sedan höstens stora nedtagning av gungor är det således slutgungat på de flesta 
förskolor i staden, 139 stycken, enligt Lokalförvaltningens statistik.  
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Sverigedemokraterna vill att tills problemet med att finna alternativa gungor funnit 
sin lösning - ska de däckgungor som använts av stadens barn i åtskilliga 
decennier, återställas.  
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