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Dnr NTN 2020/219

Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag-privatfinansierade bänkar
Inkom den 6 september 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår medborgarförslaget då det är kommunens ansvar att
ordna de allmänna platserna. Det är inte lämpligt att enskilda intressen får ges utrymme
på det som ska vara till för allmänheten. Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att det behövs fler bänkar och att dessa skulle kunna
privatfinansiering genom att ge givaren möjligheten att sätta upp en personlig
minnesplakett på anläggningen. Medborgaren som lämnat in förslaget vill gärna vara
med och delfinanseria en bänk för att kunna sätta upp en plakett för sin avlidna hund. I
förslaget finns ett antal stråk angivna där ett upplevt behov av fler bänkar finns och
medborgaren anser att de nya bänkarna bör tillverkas av ett lokalt snickeri.
Natur- och trafiknämnden tackar för initiativet i förslaget men den slags privata
finansiering av kommunala anläggningar som förordas kan upplevas som en
privatisering av det offentliga rummet eftersom minnesplaketten skulle vara personlig.
Det är kommunens ansvar att ordna de allmänna platserna och vi tar gärna emot förslag
på där det kan finnas behov av fler bänkar. Sträckan längst med Erstaviksvägen kommer
nu att ses över.
De bänkar som kommunen ställer ut längst med gångstråk är av standardtyp för att
kunna skötas effektivt och ge mest värde för skattepengarna. Specialbeställda möbler
används bara för att förhöja centrala platser som exempelvis ett torg eller park.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarförslag om att nackabor ska kunna vara med och finansiera uppsättning av
fler bänkar i Älta. Enligt förslaget skulle den som delfinansierade en bänk få sätta upp en
minnesplakett på bänken med en kort mening om någon eller något man vill minnas.
Medborgaren vill gärna vara med och delfinanseria en bänk för att kunna sätta upp en
plakett för sin avlidna hund.
I förslaget finns ett antal stråk angivna där ett upplevt behov av fler bänkar finns och
medborgaren anser att de nya bänkarna bör tillverkas av ett lokalt snickeri.
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Enhetens utredning och bedömning
Kommunen har ett ansvar att se till att ordna de allmänna platserna och det innebär allt
från badplatser till bänkar. Enligt förslaget som har kommit in ska enskilda medborgare
kunna vara med och finansiera bänkar genom att få sätta upp minnesplaketter för sina
avlidna och saknade på dessa anläggningar. Enheten anser att detta är mindre lämpligt då
det kan skapa en konflikt mellan det enskilda och allmänna intresset i det offentliga
rummet.
Ett bra exempel på privat delfinansiering är olika typer av crowdfunding som kan skapa
möjlighet till anläggningar som ger mervärde för samhället. När många bidrar blir det på
ett tydligare sätt en gemensam anläggning.
Enheten tar gärna emot förslag på där det kan finnas behov av fler bänkar och ser till att
tillgodose de så långt som möjligt. De bänkar som kommunen ställer ut längst med
gångstråk är av standardtyp för att kunna skötas effektivt och ge mest värde för
skattepengarna. Specialbeställda möbler används bara för att förhöja centrala platser som
exempelvis ett torg eller park.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn
Inga konsekvenser för barn. Kommunen ansvarar för att tillgodose behovet av
anläggningar på allmänna platser.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten för drift offentlig utemiljö

