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Yttre kvaliteter Beskrivning

Stadsdelen

Fysisk tillgänglighet/ 
kommunikation

Lokalbuss Pendeltåg/tåg Tunnelbana Gata/bilväg
Gång- och
cykelbana

Hälsofaktorer  
i utomhusmiljön

Trafikbuller Luftföroreningar Förorenad mark

Säkerhet/trygghet
Belysning

Trafikljus/ 
övergångsställe

Gångtunnel Skaderisker
Föräldra-

samverkan

Tillgång till service

Köpcentra
Vård-/

hälsocentral
MVC/BVC/

familjecentral
Socialkontor Närpolis

Apotek Stadsdelskontor
Stadsdels-

tidning/hemsida

Mötesplatser/
fritidsmiljö

Biograf Teater Bibliotek Kyrka/moské Föreningar

Arenor Badhus/badplats Marina Grönområde/park Övrigt

Kommentarer

Inventering (forts)

Förslag till hälsofrämjande åtgärder

Behovsbedömning – prioriterade grupper
Här görs en översiktlig bedömning på plats huruvida de olika befolkningsgruppernas behov tillgodoses i det aktuella bostadsom-
rådet. Den slutliga bedömningen av allt detta görs i ett senare skede, i anslutning till den analys som bör följa efter inventeringen.

Åtgärdsförslag Vad? Vem? När?

Fysisk tillgänglighet

Hälsofaktorer i miljön

Säkerhet/trygghet

Tillgång till service

Mötesplats/fritidsmiljö

Inventeringsprotokoll för nulägesanalys

Bostadsområdet  
– en hälsofrämjande arena



Förberedande arbete

Delaktighet har
skapats genom: 	Dialogmöten 	Informationsmöten  Arbetsgrupper   
 	Aktivitetsprojekt 	Hemsida 	Informationsblad
  Handlingsplan 	Arbetsplatsbesök

Samverkan har på-
börjats med:  Inom kommunen  Andra myndigheter  Lokalt näringsliv   
 	Bostadsföretag  Föreningar 	De boende

Befolkningsstatistik
har tagits fram:  Ja  Nej

Boendeformer: 	Äganderätt  Hyresrätt  Bostadsrätt   
  Särskilt boende  ”Tryggbo” 	Seniorboende 
 	”Startbo” 	Studentbostad
  

Inventering

inre kvaliteter Beskrivning

Bostaden

Fysisk tillgänglighet Entré/trapphus Hiss Förråd Tvättstuga Information

Hälsofaktorer  
i miljön

Byggmaterial Belysning Buller Ventilation Radon

Säkerhet/trygghet

Låsning av
dörrar/fönster

Trappor
Utrymnings-

vägar
Balkong/
uteplats

Toalett/badrum

Insyn/”utsyn”

Läget i terrängen Norr/öster Söder/väster Lågt Högt Utsikt

Kommentarer

Yttre kvaliteter Beskrivning

Bostadsgården

Fysisk tillgänglighet Trafiksituation
Gång- och
cykelvägar

Anpassning  
för funktions-
nedsättning

Information Avfallsrum

Hälsofaktorer i
utomhusmiljön

UV-strålning Luftföroreningar Förorenad mark Trafikbuller Avfallshantering

Säkerhet/trygghet
Belysning

Skymmande  
vegetation

Lekplats Skaderisker
Gårds- eller  
stadsdelsråd

Trygg miljö ”Trygghetsplan”

Estetik/upplevelse/
stimuli

Träd, buskar,  
planteringar

Gräsmatta,
trädgård

Sittgrupper, bänkar
Fasad/entré/  

balkong/
/uteplats

Kulturmiljö/konst

Bostadsområdet

Fysisk tillgänglighet/kom-
munikation

Gator/bilvägar Busshållplats
Gång- och
cykelväg

Cykelparkering

Hälsofaktorer i
utomhusmiljön

Trafikbuller Luftföroreningar

Säkerhet/trygghet
Belysning

Skymmande  
vegetation

Lekområden/
lekplatser

Skaderisker

Tillgång till service
Livsmedelsaffär Restaurang/pub

Kiosk/
spelombud

Skola/
förskola

Fastighets-
kontor

Mötesplatser/
fritidsmiljö

Föreningar
Kvartersgård/ 
föreningslokal

Fritidsgård
Motions-

anläggning
Café

Grönområde/park/
vatten

Odlingdlotter

Kommentarer

Administrativa uppgifter
Beslutsdatum: 

Inventeringsdatum: 

Område:

Inventerare:
 

Teckenförklaring
Behöver åtgärdas
(åtgärdsförslag lämnas)

Oklar bedömning
(kommenteras)

Behöver ej åtgärdas

Ej relevant

Allmänt om ifyllnad av checklistan
Checklistan fylls i genom att med färgerna rött, gult och grönt (enligt teckenförklaringen) markera de kvaliteter och anordningar 
som finns inom bostadsområdet. Övervägandena om ”färgsättningen” blir subjektiva, men har i vissa fall stöd i de referenser som 
finns i handledningen. För att få så bra överväganden som möjligt är det viktigt att olika kompetenser, inklusive de boende, finns 
med vid  inventeringstillfället. Det finns möjlighet att fylla i kommentarer och förtydliganden för varje rad i fältet ”Kommentarer”. Om 
det  saknas någon information i de i förväg ifyllda fälten, d.v.s om det finns en kvalitet som inte angivits i checklistan, bör även den 
 noteras i kommentarsfältet.

Checklistans första del – ”Förberedande arbete” – bör vara ifylld innan inventeringen genomförs. Den är av mer utredande/adminis-
trativ art. Den andra delen handlar om förekomst eller avsaknad av kvaliteter, såväl inne i husen som på bostadsgården och i när-
området. Dessutom finns möjlighet att beskriva den psykosociala bostadsmiljön. Den tredje delen handlar om att göra en allmän och 
samlad bedömning av vilka faktorer som finns eller saknas när det gäller att tillgodose prioriterade gruppers behov.

Varje rad på checklistan står för en kategori kvaliteter, t.ex. Fysisk tillgänglighet på Bostadsgården bedöms med fem kvaliteter. Efter-
som olika bostadsområden har olika karaktärsdrag kan det bli många eller få färgmarkeringar per rad och ibland inga alls om de 
föreslagna kvaliteterna saknas. Ett bostadsområde uppfyller sällan samtliga befolkningsgruppers behov. Detta är en bedömning som 
måste göras från fall till fall beroende på karaktären på området. Efter det att inventeringsresultatet har analyserats bör det framgå 
vilka kategorier/kvaliteter som är viktiga för respektive område.


