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 Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Bänkar vid serviceboenden 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta  

 

att avslå förslag att efter brukarmedverkan framlägga förslag på placering av bänkar intill 

serviceboenden.  

 

Ärendet 

 

I mål och budget 2018-2020 fick GSN ett uppdrag att ta fram en sittplatsstrategi, i det arbetet 

ser vi att nämnda förslag redan hanteras.  

 

Under sommaren 2017 utfördes en förstudie till strategin där man utgick från just 

serviceboenden och servicepunkter såsom vårdcentraler, träffpunkter, matbutiker och 

liknande. I detta skede hölls dialoger som nu ligger till grund för placering av parkbänkar 

under 2018. 

 

Förvaltningen har under vintern deltagit i projektet äldrevänlig stad genom workshops och 

genom att delta på 60+ mässan. Det tillsammans med regelbunden dialog och önskemål med 

kommuninvånare har lett till den prioritering vi gör i år. 

 

I framtagandet av sittplatsstrategin kommer det att finnas möjlighet till brukarmedverkan både 

kring strategin och även den handlingsplan som ska tas fram som en konsekvens av strategin.  
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Bänkar vid serviceboenden 

 

Undersökningar visar att det finns ett starkt samband mellan utevistelse och hälsa. 

Det handlar om tillgång till natur, men det handlar om även möjligheter till social 

samvaro. Sambandet är inte minst tydligt för människor i högre åldrar. Svårigheter  

att röra sig i natur och längre sträckor tilltar med stigande ålder. 

 

För personer i serviceboenden kan sådana omständigheter som långt avstånd till 

busshållplats vara begränsande för möjligheten att kunna delta i sociala 

sammankomster. Vissa nyligen genomförda förändringar av placeringen av 

hållplatser har bidragit till att denna begränsning blivit ännu tydligare. 

 

Enkla åtgärder såsom bänkar för vila i samband med promenad till och från 

busshållplats liksom i samband med utevistelse intill boendet torde kunna öka många 

äldres livskvalitet. Liberalerna i Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår att en 

kartläggning görs av möjliga och lämpliga platser för placering av bänkar.  

 

I sammanhanget är viktigt att betona att brukarmedverkan är viktig. Både utredningar 

och erfarenhet visar att den typen av åtgärder som här avses når en högre 

uppskattning och även större användning om åtgärderna grundas på 

brukarmedverkan. Till det kommer att platserna i fråga upplevs som mer ”privata” än 

om platserna tillskapats utan brukarmedverkan. 
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