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Förord
Det sociala bokslutet är en del i Sundbybergs stads arbete
med en hållbar utveckling. Utgångspunkten är en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter. I det sociala bokslutet
ligger fokus på den sociala dimensionen.
Syftet är att ge en tillbakablick på året som gått, en samlad bild av
invånarnas livsvillkor och förutsättningar samt ett urval av goda
exempel utifrån perspektiven delaktighet och inflytande jämställdhet,
integration, tillgänglighet och jämlik hälsa.
I Sundbyberg som helhet är livsvillkoren goda. Samtidigt behöver vi
vara medvetna om att stadens invånare har olika livsvillkor och förutsättningar. För att nå ett socialt hållbart Sundbyberg för alla behöver
arbetet fokusera både på förebyggande insatser, behov i nuläget och
långsiktiga insatser på alla nivåer.
I stadens alla verksamheter arbetar vi med och mot samma vision
– Sundbyberg växer med dig! Nytänkande, Levande och Tillsammans.
En framgångsfaktor i arbetet med vår vision är att vara nyfikna på och
skickliggöra varandra och fira framgångar.
Det görs mycket bra i våra verksamheter varje dag som bidrar till ett
mer hållbart Sundbyberg. Det sociala bokslutet uppmärksammar bara
ett axplock, men förhoppningen är att det också kan användas som
inspiration i stadens fortsatta arbete.
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Inledning
Det sociala bokslutet är ett led i Sundbybergs stads arbete
med social hållbarhet utifrån ett hela staden-perspektiv.
Utgångspunkten för bokslutet är stadens styrande
dokument. De fungerar som styrinstrument i den kommunala
verksamheten och ska medverka till ett gott resultat och
en god uppföljning. Nedan presenteras några övergripande
styrande dokument för att sätta det sociala bokslutet i sitt
sammanhang.
Stadens vision 2030 uttrycker hela stadens långsiktiga riktning.
Visionen är vägledande för stadens alla verksamheter och innehåller
en devis samt tre kärnvärden:

Levande

Sundbyberg
växer med
dig!

Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och
rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv med
all tänkbar service och gröna platser. Det är en stad där hela världen får
plats – en stad för dig och hela ditt liv.

Nytänkande

Tillsammans

Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är vi
nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt
utvecklas och förbättras. En stad fylld av möjligheter för dig som
vill växa och utvecklas.

Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här finns plats
för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi samarbetar
och hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst tillsammans.

Stadens budget är ett verktyg för att uppfylla visionen. I budgeten finns
särskilda målsättningar som ska prägla arbetet i staden under ett år, och
den visar inriktningen för kommande år.
Översiktsplanen är vägledande för all fysisk planering och är utgångspunkten för stadens långsiktiga samhällsplanering samt pekar ut strategiska mål. Det är ett styrande dokument som konkretiserar visionen. Sundbybergs stads översiktsplan är från 2013 och sträcker sig fram till 2020.
Sundbybergs stad arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan som
ska gälla till 2030. Föreslagna målbilder i förslaget är en sammanhållen
stad, plats för alla, grönska och vatten av god kvalitet, levande stadsrum
och den smarta staden.
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Hållbar utveckling
Sverige står, i likhet med flera länder i världen, inför stora påfrestningar
inom det ekonomiska, ekologiska och sociala området. En åldrande befolkning, migration, urbanisering, segregation och skillnader i hälsa mellan
olika grupper innebär stora utmaningar för samhället.1
Stadens styrande dokument pekar tydligt på att Sundbybergs stad
strävar efter en hållbar samhällsutveckling.2 Begreppet ”hållbar utveckling”
blev välkänt i och med Brundtlandkommissionens3 rapport Vår gemensamma framtid från 1987. I rapporten definieras hållbar utveckling som ”en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.”
Det är viktigt att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ses som del
av en helhet, där den ena inte kan eftersträvas på bekostnad av de andra.
Att vid verksamhetsplanering, -utveckling och -uppföljning bära med
sig dessa tre perspektiv bidrar till att utveckla ett hållbart Sundbyberg. I
det sociala bokslutet ligger fokus på den sociala dimensionen av hållbar
utveckling.
1

Folkhälsomyndigheten och SKL, Mötesplats social hållbarhet.

2 Till exempel Översiktsplan 2012, s. 9.
3 Världskommissonen för miljö och utveckling arbetade på uppdrag av Förenta Nationerna, FN.
Kommissionen leddes av Gro Harlem Brundtland, före detta statsminister i Norge och generaldirektör för WHO (World Health Organization).
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Social hållbarhet
Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
ansvarar gemensamt för mötesplatsen Social hållbarhet. I deras
programförklaring utrycks:
Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället
och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt
hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga
skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde
står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.4
De Förenta Nationernas (FN) 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030
redovisar på ett samlat sätt de utmaningar som världens länder står
inför för att uppnå hållbar utveckling. Målen samlar de tre hållbarhetsdimensionerna i ett gemensamt ramverk, vilket illustreras i figur 1.

Figur 1. Illustration av de 17 globala målen i de tre hållbarhetsdimensionerna.
Källa: Azote Images för Stockholm Resilience Centre.

4 Folkhälsomyndigheten och SKL, Mötesplats social hållbarhet.
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Figur 2. Hälsans bestämningsfaktorer
Källa: G. Dahlgren och M. Whitehead
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Mänskliga rättigheter och folkhälsa
De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 grundar sig i mänskliga
rättigheter och syftar till att förverkliga dem. Att de mänskliga rättigheterna
respekteras, skyddas och främjas är nödvändigt i ett socialt hållbart samhälle och leder också till ekonomisk utveckling.
En god hälsa ses som en integrerad del i hållbarhetsmålen och är en förutsättning för och ett nödvändigt utfall av en hållbar samhällsutveckling,
såväl socialt som ekonomiskt. God hälsa har inte bara ett värde i sig, utan
är även en förutsättning för ekonomisk tillväxt, som i sin tur bidrar till
en god hälsa.
Hälsans bestämningsfaktorer, som finns i figur 2, visar vad som påverkar
en individs hälsa på olika nivåer. Vissa av dessa faktorer påverkas av individen själv, andra av samhället och omgivningen, och kanske de flesta av ett
komplicerat samspel mellan individuella och samhällsrelaterade faktorer.5
Hälsans bestämningsfaktorer finns inom alla tre dimensioner av hållbar
utveckling. För att skapa goda förutsättningar för en god folkhälsa bör
åtgärder därför vidtas inom alla tre dimensioner.

5 Ringsberg, K.C. (2009). Livsstil och hälsa. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens
grunder. Perspektiv och förhållningssätt (ss. 263-292). Lund: Studentlitteratur.
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Omvärldsbevakning
Sundbybergs stad och dess verksamheter påverkas ständigt av det som
sker i vår omvärld. I arbetet med det sociala bokslutet har följande aktuella
händelser identifierats:

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobakspolitiken 2016 – 2020
I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad samlad strategi
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade
ANDT-strategin. Den nya strategin gäller för perioden 2016–2020 och ska
bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom
en generation.
Strategin innehåller ett tydligare jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv jämfört med föregående strategi. Perspektiven ska genomsyra ANDTarbetet på alla nivåer. En utgångspunkt för hela ANDT-politiken är rätten
till bästa uppnåeliga hälsa som bygger på FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det övergripande målet för ANDTarbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Fjorton nationella myndigheter är ansvariga inom ANDT-området,
de centrala aktörerna är länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten. Uppföljning av strategin sker genom ett antal indikatorer där Folkhälsomyndigheten har uppdraget att följa upp utvecklingen.

Tobacco endgame – Rökfritt Sverige 2025
”Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025” är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Det är också en del av regeringens ANDT-strategi. Projektets mål är att
minska rökningen till mindre än 5 procent hos befolkningen till år 2025.
Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att stödja projektet.

Stockholmsenkäten – undersökning om ungdomarnas livsvillkor
Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad. Det är en totalundersökning som genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs
nio och gymnasiets årskurs två. Syftet med enkätundersökningen är att
ge underlag till beslut och planering av förebyggande insatser, kartlägga
elevernas drogvanor, ge underlag för forskning och utveckling samt mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. År 2016
genomförde 22 av länets 26 kommuner Stockholmsenkäten.
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Ändringar i diskrimineringslagen
Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder
i diskrimineringslagen. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska
bedriva ett kontinuerligt förebyggande och främjande arbete för att inom
verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.

Kommissionen för jämlik hälsa
Kommissionen för jämlik hälsa har avslutat sitt uppdrag och lämnat in
ett slutbetänkande till regeringen. I slutbetänkandet pekar man på en rad
åtgärder, bland annat betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kunskaper,
arbete och försörjning på olika nivåer för att öka likvärdighet och minska
ojämlikhet i villkor och möjligheter. Kommissionen lyfter betydelsen av en
helhetssyn och ett samlat grepp, men att alla åtgärder inte behöver genomföras samtidigt och omedelbart. Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte
via ett par avgörande åtgärder, utan det är ett tålmodigt arbete med många
olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer som krävs.

Agenda 2030

Regeringen har tillsatt en delegation för att översätta de 17 globala målen
till en svensk kontext och ta fram ett förslag till handlingsplan för hur
Sverige ska genomföra agendan. Den 1 juni 2017 presenterade Agenda
2030-delegationen sin delredovisning. Rapporten omfattar en nulägesanalys av hur Sverige ligger till i förhållande till de globala målen i Agenda
2030 samt ett förslag till övergripande handlingsplan för det nationella
genomförandet av agendan.
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I förslaget till handlingsplan har delegationen, baserat på en nulägesbeskrivning och de dialoger och konsultationer som genomförts, identifierat
sex prioriterade områden. Områden där man bedömt att Sverige har de
största utmaningarna, men där också möjligheter till lösningar har identifierats med tillhörande indikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ett jämlikt och jämställt samhälle
Hållbara städer
En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
Hållbara och hälsosamma livsmedel
Stärkt kunskap och innovation

Slutrapporteringen den 19 mars 2019 ska ge förslag på hur arbetet med
Agenda 2030 fortsatt ska bedrivas. Utvecklingen som sker idag tyder på att
allt fler nationella politikområden kommer att kopplas till Agenda 2030,
även på regional och lokal nivå.

Nytt nationellt mål för funktionshinderpolitiken
Riksdagen fattade i november 2017 beslut om ett nytt nationellt mål för
funktionshinderspolitiken. Målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska
bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.
För att nå det nationella målet inriktas genomförandet av funktionshinderspolitiken mot fyra områden:
• Principen om universell utformning,
• Befintliga brister i tillgängligheten,
• Individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
• Att förebygga och motverka diskriminering.

Regeringen har också tillsatt en utredning för att göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utredningen, som ska presenteras
senast den 31 januari 2019, ska bland annat beskriva tillämpningen av
principen om universell utformning (”att göra rätt från början”) och föreslå
resultatmål.

FN:s konvention om barnets rättigheter föreslås bli svensk lag
Regeringen har lämnat ett förslag till lagrådet om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Barnrättslagen föreslås träda ikraft den 1 januari
2020. Inför det nya beslutet har regeringen beslutat om en treårig utbildningssatsning för att höja kompetensen hos kommuner och myndigheter.
I och med att barnkonventionen blir lag får barns rättigheter en starkare
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ställning juridiskt. Barnrättslagen ska bidra till att barn ses som rättighetsbärare. Barnrättslagen kan tillämpas direkt i domstolar och förvaltningar.
Lagen får därmed företräde framför förordningar och föreskrifter.

En jämställdhetsmyndighet har inrättats
Den 1 januari 2018 inrättades jämställdhetsmyndigheten i Göteborg.
Myndigheten ska bland annat svara för:
• analys och uppföljning av utvecklingen för jämställdhet,
• stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i genomförandet, och
samordning och genomförande av vissa uppdrag.6

Målsättningen är att en permanent förvaltningsstruktur inom jämställdhet
möjliggör ett strategiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån regeringens politiska prioriteringar.

6 Regeringens skrivelse ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd
framtid” (skr.2016/17:10).
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Social hållbarhet i Sundbyberg
Sundbyberg är en attraktiv stad i snabb tillväxt, där det finns goda möjligheter till utveckling för både invånare, företag och organisationer. För de
flesta är Sundbyberg en bra stad att växa upp och leva i. Många har fått det
bättre, men möjligheterna till ett gott liv i staden skiljer sig åt mellan olika
grupper och områden. I hela västvärlden och även i Stockholmsregionen
ökar klyftorna i livsvillkor och hälsa. Befolkningen växer snabbt och de
ökade sociala skillnaderna utgör en utmaning på flera sätt. Forskning visar
att växande sociala skillnader bidrar till ökad social oro.7 Att minska skillnader i livsvillkor kan således stärka välbefinnandet i ett växande Sundbyberg för alla sundbybergare.

Det sociala bokslutets innehåll
I det sociala bokslutet redogörs för några av stadens förutsättningar för
social hållbarhet. Statistik och goda exempel presenteras utifrån fem olika
perspektiv. De goda exemplen är hämtade från samtliga förvaltningar i
staden. För att skapa en helhetsförståelse kopplas de olika perspektiven till
vad som gäller nationellt. Perspektiven är:
•  Delaktighet och inflytande – Möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för social hållbarhet
och människors välbefinnande.
• J ämställdhet – Jämställdhet innebär en jämn fördelning av inflytande, villkor
och makt mellan könen.
• I ntegration – Integration kan beskriva de sociala processer genom vilken minoriteter, till exempel invandrade grupper, slussas in i och blir delaktiga i det nya
samhället de flyttat till.
•T
 illgänglighet – Att arbeta för tillgänglighet är att arbeta för att alla
människor ska ha samma möjligheter att delta i samhället.
• J ämlik hälsa – I ett arbete för en jämlik hälsa strävar man efter att motverka
systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper.

Det sociala bokslutet använder ett intersektionellt angreppssätt. Det
innebär att bokslutet för varje perspektiv strävar efter att återspegla den
mångfald som finns hos sundbybergarna: barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, nysvenskar och etablerade sundbybergare.

7 Skillnadernas Stockholm, 2015. Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
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Sundbyberg i siffror
Den 31 december 2017 bodde 49 424 personer i Sundbyberg, en ökning
med 831 invånare sedan den 30 juni samma år. Kartan nedan visar hur
befolkningen var fördelad över de tio stadsdelarna i mitten på 2017. Befolkningsökningen var relativt blygsam 1970–2005. Därefter har, till följd av
ökat bostadsbyggande, befolkningen ökat.
Den redovisade statistiken är den senast tillgängliga.

Figur 3. Medborgare per stadsdel 2017
Kartan visar medborgare
per stadsdel 30 juni 2017.
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Invånare och boende
Jämfört med riket finns det en större andel personer i åldern 25–44 år i
Sundbyberg. Samtidigt bor det en mindre andel yngre barn, tonåringar och
pensionärer i staden jämfört med resten av landet. I jämförelse med övriga
landet har Sundbyberg en något större andel invånare som är utrikesfödda:
29,7 procent av invånarna är utrikesfödda jämfört med 18,5 procent i riket.
Som tabellen nedan visar bor flest i ensamstående hushåll utan barn.

Tabell 1. Hushållstyper i Sundbyberg år 2016
Hushållstyp

Antal

Varav
0 barn

Varav
1 barn

Varav
2 barn

Varav
3 barn eller fler

Ensamstående

11 059

9 220

1 112

556

171

Sammanboende

8 190

4 152

1 691

1 823

524

Övriga hushåll

2 679

1 469

532

408

270

Övriga hushåll är exempelvis kollektiv, vänner som bor tillsammans och liknande.
Källa: SCB

Bostadstyper
Bostadsbeståndet bestod 2016 av 23 493 bostäder. Av dessa är
51,4 procent hyresrätter och resterande andel utgörs av bostadsrätter
samt äganderätter (ofta detsamma som hus).

Inkomst
År 2016 uppgick mediannettoinkomsten i Sundbyberg till 252 600 kr per år.
Mäns mediannettoinkomst var 274 400 kronor och kvinnors 234 400 kr.8
År 2016 levde 9,5 procent av Sundbybergs invånare i åldern mellan
0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket är en minskning från 2015 då
andelen var 9,9 procent.9
Inkomstnivån skiljer sig mellan de olika stadsdelarna och kan mätas
som andel personer som har en sammanräknad förvärvsinkomst10 över
480 000 kr/år. I stadsdelen med störst andel har 37,6 procent män och 20
procent kvinnor en förvärvsinkomst över 480 000 kr/år. I stadsdelen med
lägst andel är motsvarande siffror 3,5 procent för männen och 1,0 procent
för kvinnorna.11

8 Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
9 Ibid.
10	Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och
andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.
11	Planområdesprognos 2016–2025 och demografiska områdesdata för Sundbyberg. (2015)
Stockholms läns landsting, www.rufs.se
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Utbildning
Den 31 december 2016 hade 49,1 procent av invånarna i Sundbybergs stad
eftergymnasial utbildning, vilket är något lägre jämfört med länet men
högre jämfört med hela riket. En större andel kvinnor än män har eftergymnasial utbildning i Sundbyberg.12
Utbildningsnivån skiljer sig mellan de olika stadsdelarna. För till exempel en treårig eftergymnasial utbildning varierar det mellan 10,5 procent
och 39,8 procent.13

Sysselsättning
I december 2017 uppgick andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg till
3,4 procent. Det är något högre jämfört med länet och riket som har
3,0 respektive 3,2 procent öppet arbetslösa.14 Siffrorna avser andel av befolkningen totalt i åldern 16–64 år, som inte går i program för
aktivitetsstöd.

Hälsa
Den återstående medellivslängden vid födseln år 2016 i Sundbyberg var
83,5 år för kvinnor och 79,7 år för män. För båda könen är detta något under rikssnittet. För kvinnorna är det oförändrat och för männen en ökning
med 0,2 år sedan 2015.15
År 2014 bedömde 76 procent av invånarna i Sundbyberg i åldern
18–64 år att deras eget hälsotillstånd var bra. Det var en större andel än
medelvärdet i övriga kommuner (sex procentenheter mer), men två procentenheter lägre än i den senaste mätningen 2010.16

Valdeltagande
År 2014 var valdeltagandet till kommunfullmäktige 79,43 procent,
vilket var en ökning från 2010 (78,85 procent). Här finns skillnader mellan
stadsdelar. Lägst var valdeltagandet i ett av Hallonbergens valdistrikt med
60,71 procent. Högst valdeltagande hade ett av Duvbos och Tulemarkens
valdistrikt med 88,86 respektive 87,10 procent.

12 Kommunfakta 2016.
13	Planområdesprognos 2016–2025 och demografiska områdesdata för Sundbyberg. (2015)
Stockholms läns landsting, www.rufs.se
14 Arbetsförmedlingen.
15 Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
16 Ibid.
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Trender och goda
exempel 2017
För att vi ska kunna uppnå ett socialt hållbart samhälle
behöver vi veta vilka behov och förutsättningar som finns och
genomföra relevanta insatser och aktiviteter. I det här avsnittet
presenteras en del statistik om vilka förutsättningar som finns
i Sundbyberg tillsammans med goda exempel på sådant som
har gjorts för att skapa jämlika livsvillkor.
I Sundbybergs stad arbetar verksamheter varje dag, på många sätt och på
olika nivåer för social hållbarhet. Här lyfts ett axplock av det som görs,
kategoriserat utifrån delaktighet och inflytande, jämställdhet, integration,
tillgänglighet och jämlik hälsa.

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

De goda exemplen är märkta med ett hjärta.

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2016

19

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2017

Delaktighet och inflytande
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande
förutsättningarna för social hållbarhet och människors välbefinnande.
Rätten till delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle gäller
oavsett kön, könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
I stadens budget för 2017 betonas arbetet med att bryta utanförskapet
i staden och att alla, oavsett bakgrund, ska känna sig delaktiga i samhället.
Vidare lyfts att sundbybergarna ska involveras mer i stadsutvecklingen för
att stärka den demokratiska förankringen.
Det finns olika grader av delaktighet. Den så kallade delaktighetstrappan är en modell som kan användas för att beskriva olika delaktighetsformer och grader av inflytande.
Figur 4. Delaktighetstrappan

MEDBESLUTANDE
SAMARBETE

Delaktighetstrappan
togs fram av Sherry
Arnstein på 1960-talet
och används i många
sammanhang för att
illustrera olika typer av
delaktighet bland annat
av Sveriges Kommuner
och Landsting.

DIALOG
KONSULTATION
INFORMATION

Olika individer har olika stora möjligheter att påverka det politiska beslutsfattandet i samhället. Något som påverkar möjligheterna till inflytande
är medborgarens socioekonomiska resurser, till exempel inkomst, utbildning, socialt och kulturellt kapital, samt om medborgaren har tillgång till
inflytelserika nätverk eller inte.18 Tillgången till dessa resurser är ojämlikt
fördelad. De som har minst resurser är också de som har sämst självskattad
och uppmätt hälsa, och tvärtom.19
I figur 5 visas skillnaderna i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade i
Sverige i riksdagsvalet 2014.

18 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!
19 Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010.
Statens folkhälsoinstitut.
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Figur 5. Valdeltagande efter utbildningsnivå 2014
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Särskilt när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna tydliga. Bland de röstberättigade i Sverige mellan
18 och 74 år som hade läst vidare efter gymnasiet deltog 94 procent i riksdagsvalet 2014. Bland dem
som hade lägre utbildning än gymnasienivå var valdeltagandet bara 79 procent.
Källa: Vanligare att rösta i riksdagsvalet, www.scb.se

Valdeltagande
Den allmänna och lika rösträtten ger medborgarna en formell möjlighet att
ha inflytande och det är den mest jämlika formen av inflytande. Därför är
valdeltagande det mest konkreta måttet på att demokratin fungerar. Om
medborgarna vill rösta i de allmänna valen tyder det på att de har tilltro till
demokratin och de politiska partierna. 20
År 2014 var valdeltagandet till kommunfullmäktige21 79,43 procent vilket var en ökning från 2010 (78,85 procent). Lägst var valdeltagandet i ett
av Hallonbergens valdistrikt med 60,71 procent. Högst valdeltagande hade
ett av Duvbos valdistrikt med 88,86 procent, se figur 6. Figur 7 visar hur
högt valdeltagandet till kommunfullmäktige var i Sundbybergs stadsdelar i
valen 2010 och 2014.

20 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!
21 I valet till kommunfullmäktige får man rösta om man är 18 år senast på valdagen och 1) är
svensk medborgare och folkbokförd i Sverige, eller 2) EU-medborgare, eller medborgare i Norge
eller Island och är folkbokförd i Sverige, eller 3) medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år.

21

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2017

Figur 6. Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet, 2010−2014, i Sundbybergs stadsdelar
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Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet, 2010−2014 i Sundbybergs stadsdelar. Observera att denna statistik
utgår från valdistrikt, varav några inte helt stämmer med stadsdelsindelningen. För Lilla Ursvik, Brotorp och Stora
Ursvik har valdistrikten ändrats sedan 2010. Källa: Valmyndigheten, www.val.se
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Figur 7. Valdeltagande kommunalvalet 2014
Kartan visar valdeltagandet
i olika valdistrikt i kommunalvalet 2014.
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Valdeltagandet hos förstagångsväljare
På nationell nivå visar statistiken att unga har ett lägre valdeltagande än
äldre, men sedan 2006 har förstagångsväljarnas valdeltagande ökat.
Valdeltagandet i den här gruppen var högre bland elever som gick
teoretiska program än bland de som gick yrkesinriktade program. I både
2006 och 2010 års val ökade valdeltagandet i åldrarna 18–29 år för båda
könen och i samtliga utbildningsgrupper.22

Inkomna medborgarförslag år 2017 fördelat per stadsdel
Alla som är folkbokförda i Sundbyberg kan, oavsett ålder, lämna ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan röra alla typer av frågor som staden har ansvar för.
En kommun behöver inte erbjuda sina medborgare möjlighet att lämna
medborgarförslag, men Sundbybergs stad ser det som en viktig del i deltagandedemokratin. Medborgarförslag är viktiga för att:
• Alla medborgare har möjlighet att förändra och förbättra kommunen.
• Det är en direkt länk mellan enskilda medborgare och politiken.
• Alla medborgare kan påverka kommunens arbete mellan valen, också minderåriga.
22 Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se
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Inkomna medborgarförslag behandlas först av fullmäktige, kommunens
högsta beslutande organ, men kan överlämnas till en nämnd, som har
ansvar för de frågor som förslaget berör.
Figur 8 visar hur stor andel av Sundbybergs befolkning som bor i en
viss stadsdel 2017, och hur stor andel av de inkomna medborgarförslagen
2017 som kommer från boende i en viss stadsdel.
	
Figur 8. Andel befolkning i viss stadsdel i förhållande till andel inkomna

medborgarförslag från viss stadsdel
Kartan visar hur stor andel av
Sundbybergs befolkning som
bor i en viss stadsdel 2017, och
hur stor andel av de inkomna
medborgarförslagen 2017 som
kommer från boende i en viss
stadsdel.
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Totalt antal inkomna medborgarförslag
2017 är 87 stycken, motsvarande siffra
för 2016 var 76 stycken.
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Andel medborgare per stadsdel
(Andel medborgarförslag per stadsdel)

Barns delaktighet
Varje barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter rätt att få
uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på utifrån två perspektiv:
• Barn som kollektiv har rätt till inflytande i frågor som rör dem.
• D
 et enskilda barnet har rätt att få komma till tals och bli respekterat
i frågor som direkt rör hen.
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Varje år genomför barn- och utbildningsförvaltningen en enkät riktad
till elever och föräldrar i verksamheterna inom Sundbybergs stad.
Enkäten ska ta reda på hur väl skolorna genomför de uppdrag som finns på
både nationell och kommunal nivå. En fråga i enkäten undersöker elevernas
syn på sitt inflytande över skolarbetet, se tabell 2. Enkätens resultat utgör en
del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i staden.
Tabell 2. Andel (%) elever med positivt svar på frågan ”Jag är nöjd med det
inflytande som jag har över mitt skolarbete” (sammanvägt för åk
3, 5 och 8 i de kommunala grundskolorna).
År
Andel (%) elever med positivt svar på
frågan "Jag är nöjd med det inflytande
som jag har över mitt skolarbete

2013

2014

2015

2016

2017

90

88

85

86

87

Delaktighet genom dialog
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och
regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för
att utveckla ett hållbart samhälle.
I stadens budget för 2017 står det att sundbybergarna i så stor utsträckning som möjligt ska involveras stadens utveckling. Det kan till exempel ske
genom medborgardialoger. I medborgardialoger har medborgarna möjlighet
att tycka till i en fråga och lämna synpunkter inför att beslut fattas. Staden
samverkar dessutom med den ideella sektorn och andra aktörer i flera råd,
knutna till kommunstyrelsen, för att gemensamt utveckla staden. I råden förs
en kontinuerlig dialog med ett ömsesidigt utbyte av tankar, åsikter och idéer.

Trygghetsdialoger
Tillsammans är ett av ledorden i kommunens trygghetsarbete. Att möta
de som bor eller vistas i ett område och ta tillvara på all deras kunskap och
deras åsikter är en självklar sak att göra för att uppnå en tryggare stad. Det
är de boende som känner sitt område bäst.
Under 2017 hade Sundbybergs stad, tillsammans med bland annat
bostadsbolag och polisen, trygghetsdialoger i alla stadsdelar. Detta var en
del i stadens långsiktiga trygghetsarbete. Målet med dialogerna var att se
hur civilsamhället, kommunkoncernen och polisen tillsammans kan arbeta
för att öka tryggheten.
Trygghetsdialogerna genomfördes i workshopform. Man samlade in
synpunkter och tankar från alla närvarande och tillsammans tog man fram
förslag på lämpliga åtgärder att genomföra för att höja tryggheten. Genom
att involvera de boende identifierade man de mest relevanta problemen
för dem. Arbetssättet gav även en ökad förståelse bland de boende om
kommunens och polisens arbete. Det gavs möjlighet för boende att både
kritisera och berömma kommunen och polisen.
Syftet med trygghetsdialogerna är att få in synpunkter och tankar från
de som bor, vistas och verkar i en stadsdel. Man ville också få igång en
tydligare och mer förbättrad samverkan mellan alla inbjudna aktörer. De
boende fick under mötena veta vilka trygghetssatsningar som var på gång i
staden. Många som närvarade på dialogerna beskrev en direkt ökad känsla
av trygghet och delaktighet i trygghetsarbetet.
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Öka barns delaktighet
– innovationsdriven verksamhetsutveckling
Medarbetare vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen (utredare,
socialsekreterare, gruppledare och enhetschefer) har under 2017 deltagit
i en projektgrupp som fått stöd av en coach inom innovationsguiden.
Innovationsguiden är ett metodverktyg från SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) som används till att utveckla innovativa lösningar i offentlig
sektor. Metoderna utgår från den enskildes behov och upplevelser men
lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Metoderna fokuserar på att förstå och skapa empati för de som berörs
av en utmaning.

FN:s barnkonvention
Fyra grundläggande
principer.
•

Alla barn samma
rättigheter och lika
värde.

•

Barnets bästa ska
beaktas vid alla
beslut som rör barn.

•

Alla barn har rätt till
liv och utveckling.

•

Alla barn har rätt
att uttrycka sin
mening och få den
respekterad.

Gruppens syfte med att delta inom innovationsguiden var att lära sig
att utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver. Ofta
bygger utveckling på antaganden om vad våra användare och invånare
behöver och det kan leda till att vi tar fram tjänster som inte efterfrågas
eller används. Projektgruppen fick därför stöd genom hela utvecklingsprocessen, med praktiska verktyg och kunskap för att kunna arbeta med
användardrivenutveckling i den egna verksamheten.
Utmaningen som projektgruppen definierade var att undersöka barns
upplevelser av delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Gruppen ville
därför utveckla en tjänst som tar reda på och säkerställer barns delaktighet
i kontakt med socialtjänsten.
Barn, föräldrar och socialsekreterare/behandlare intervjuades om
tankar och upplevelser av delaktighet och på vilket sätt man kan öka den
faktiska delaktigheten.
Projektgruppen upplevde det som engagerande att arbeta utifrån ett
”underifrånperspektiv” och utifrån barnets upplevelser av kontakten med
socialtjänsten.
Resultatet pekar på att barn inte görs delaktiga i tillräcklig
utsträckning. Några första insikter från samtalen med barn och
föräldrar var bland annat att:
• När barnen var med vid samtal vände sig socialsekreteraren
inte direkt till dem.
• Möten där barn är med behöver vara korta, med möjlighet
att pausa. Det är också bra att ses på platser som är trygga
för barnen, exempelvis hemma eller på förskolan.
• Det är särskilt svårt att göra barn med funktionsvariationer
delaktiga. Fokus blir ofta på envägskommunikation. Staden
behöver kunskap och verktyg för att kommunicera med barn
som inte har ett talat språk.

Arbetet med utmaningen, att säkerställa barns delaktighet i kontakten med
socialtjänsten, kommer att fortsätta under 2018.
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Signs of Safety
– metoden som skapar delaktighet och inkludering
Enheten för barnskydd och sociala insatsgrupper har jobbat med förhållningssättet Signs of Safety sedan 2014. Det var under ett studiebesök i
Köpenhamn som flera medarbetare från Sundbybergs stad blev
inspirerade och ville ta hem metoden hit.
Signs of Safety har sin bakgrund i ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Det
kännetecknas av att socialsekreteraren kartlägger oron för ett barn eller ungdom
i nära samarbete med familjen och dess nätverk samt externa samarbetspartner (till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, skola och polis). Familjen och dess nätverk är högst delaktiga
i hela processen och i upprättandet av en skydds- och/eller säkerhetsplan för
att trygga barnets vardag. Fokus läggs på att utforska vad föräldrarna gör när
barnet/ungdomen känner sig trygg och säker i sin hemmiljö och hur det går att
bygga vidare på det. Nätverket involveras i att skapa en säker miljö runt barnet
och går säkerheten att tryggas kan man också undvika placering av barnet
utanför hemmet.
Reza Rashidi Moghadam, enhetschef för enheten barnskydd och sociala
insatsgrupper, ser att det finns mycket att vinna på att använda Signs of Safety.
– När barnet, familjen och dess nätverk är delaktig i planeringen av
insatser blir de mer hållbara på sikt och det är i stort sett alltid familjen och
nätverket, inte socialtjänsten, som kommer på lösningar.
Maria Olofsson, gruppledare på enheten, har jobbat med Signs of Safety
i flera år och hon hoppas att arbetssättet ska få fäste i alla enheter.
– Då kan det bli en röd tråd från mottagning av ärenden, till utredning
och sedan insatser kring alla barn och unga som socialtjänsten kommer i
kontakt med. Det tror jag skulle få mycket goda effekter.

Pedagogisk utemiljö utifrån barns förslag
På förskolorna Kullen och Klippan i centrala Sundbyberg pågår ett arbete med att se över den pedagogiska utemiljön – med hjälp av idéer från
barnen. Det har gjorts en central satsning i staden att se över förskolornas
pedagogiska miljö: fokus har först legat på inomhusmiljön, och nu flyttat
över också till utomhusmiljön på Kullen och Klippans förskolor. Förskolechefer och nyckelpersoner har åkt på studiebesök till London och Boden
för att få inspiration, både när det gäller digital lärmiljö och övrig fysisk
och pedagogisk miljö.
Kullens och Klippans förskolor har sedan utsett ett ombud för den
pedagogiska miljön inom personalstyrkan, som har arbetat med frågan på
båda förskolorna för att det ska bli så likvärdigt som möjligt. Ombudet har
startat en blogg där både barn och personal har fått lämna in förslag på
vad utemiljön borde innehålla, och barnen har också fått berätta om och
rita teckningar av hur de vill att förskolegården ska se ut.
– Sedan har det ju varit upp till pedagogerna att översätta det barnen
önskar, utifrån platsens förutsättningar och att det ska bli bra lärandemiljöer, säger förskolechef Inger Brosdotter.
Till exempel önskade många av barnen en koja, men utifrån den säkerhetsdiameter som en färdigbyggd koja behöver så fanns det ingenstans
att ställa den på gården. Däremot kom de på att de kan plantera en koja av
pilsticklingar som kan ge samma effekt som en byggd koja. Något annat
som många av barnen önskade var vattenbanor och under våren 2018
planerar man att gjuta det på båda förskolorna tillsammans med både barn
och vårdnadshavare.
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– Barnen tänkte nog mer i stil med lekland när de förslog vattenbanor,
men vi ser att vi kan skapa en bra lärandemiljö kring vatten. Vattenbanorna kommer bland annat att innehålla dammluckor, forsar och
meandrar. Till exempel kommer det ge oss möjlighet att på ett lustfyllt
sätt lära barnen hur meandrar på ett naturligt sätt bygger ett skydd
mot urlakning av jord. Vi arbetar sedan tidigare med programmet Grön
Flagg23, med fokus på vatten, och det känns så fantastiskt att alla aspekter av hållbarhet går ihop, säger förskolechef Inger Brosdotter.

Barns röster kring olika frågor i Sundbyberg
Utvecklingsenheten på stadsledningskontoret tog under tre sommarveckor
2017 emot sex sommarjobbare med uppdrag att samla in barn och ungas
röster kring olika frågor i staden. Syftet med arbetet var att öka Sundbybergs
barns möjligheter till inflytande i frågor som rör dem samt att prova denna metod som ett sätt att öka barns delaktighet i staden. Detta är extra angeläget med
tanke på att barnkonventionen har föreslagits bli svensk lag inom de närmsta
åren.
Sommarjobbarnas arbete utgick från FNs konvention om barnets rättigheter, främst artikel 12 i den, som handlar om att alla barn har rätt till att uttrycka
sina åsikter i frågor som rör dem.
Under en vecka intervjuades 85 barn i åldrarna 5−11 år. Könsfördelningen
var jämn och barnen kom från olika stadsdelar i staden. Barnen fick tycka till
om frågor kring skol- och förskolegårdar, fritid, socialtjänst, transporter och
trygghet.
När det gäller trygghet fick barnen svara på vad trygghet betyder för dem
och vad som är det första de tänker på när de hör ordet ”trygg”. Det visade sig
vara små skillnader i svaren mellan olika åldersgrupper och svaren handlade
mycket om att man ska känna sig säker och ha familj och vänner omkring sig.
På frågan Vad gör dig otrygg/rädd? svarade majoriteten av de
tillfrågade barnen:
• Mobbning
• Dåliga nyheter, ofta kopplat till de fyra morden
som skett i Sundbyberg under våren 2017
• Mörker
• Att vara ensam

På frågan Vad kan vuxna göra när du känner dig rädd? svarade
majoriteten av barnen:
•
•
•
•

Trösta
Skydda
Prata med mig
Finnas nära

Sommarjobbarnas reflektioner från sina arbetsveckor var att de blev
varmt välkomnade av lärare, fritidsledare och förskolepersonal. Barnen
förstod att de var där för deras skull och ville gärna svara på frågor om
vad som behövs för att göra det bättre i deras vardag. Barnen gav väldigt
kloka svar, menade sommarjobbarna.

23 Grön Flagg är ett program från Håll Sverige Rent som hjälper lärare och pedagoger att
väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga.
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Flytt till Hallonhöjdens äldreboende
Under hösten 2017 gick flytten till det nya äldreboendet i Hallonbergen: Hallonhöjden. I både flyttprocessen och i det nya
boendet har medarbetarna varit måna om att skapa delaktighet hos de boende.
Det tidigare äldreboendet i Hallonbergen bestod av två huskomplex som behövde renoveras. De boende i det ena huset
flyttade till Bällstahof i centrala Sundbyberg, varpå det huset
kunde totalrenoveras. I september fick de boende i det andra huset börja flytta över till det nyrenoverade huset på Lötsjövägen 6.
Under arbetets gång har flera dialogmöten hållits med de
boende och deras anhöriga, för att de ska känna sig delaktiga
och få svar på sina frågor. De har inte kunnat besöka det nya
äldreboendet innan det var klart på grund av de risker som
finns på en byggarbetsplats, men de har gemensamt tittat på
ritningar. Vid det sista dialogmötet fanns också en film av hur
de färdiga lägenheterna ser ut på enhetens hemsida.
Inför flytten fick de boende önska hur de ville bo: vilken
våning, åt vilket håll de ville ha utsikt, och om de ville ha balkong. I princip allas önskningar kunde uppfyllas. Och även om
alla inte kunde få en egen balkong, så finns det en stor balkong
på varje våningsplan, där det finns möjlighet att sitta i stora
grupper och umgås – något som är mycket uppskattat bland
de äldre.
– Det är verkligen jättefint tänkt, med många bra gemensamhetsutrymmen och en vinterträdgård. Det är kul att man
satsar på de äldre. Vi ser fram emot att börja använda gemsamhetsutrymmena och innergården ordentligt under året, säger
Mia Runfors, enhetschef på Hallonhöjden.
Utöver att måna om delaktigheten i flyttprocessen, har
fokus också legat på att de äldre ska kunna vara mer delaktiga
i sin vardag. Till exempel har varje lägenhet en egen tvättmaskin och torktumlare, vilket gör att de kan vara delaktiga i tvätten. Har de känsliga plagg kan de också få hjälp att tvätta dem
av anhöriga på besök. Och riskmomentet att kläder kommer
bort i tvätten försvinner helt.
Likaså har Hallonhöjden infört lägenhetspärmar med information om allt som finns i lägenheten och bruksanvisningar
för att de boende och deras anhöriga ska kunna ha koll. En
lägenhetspärm är ganska vanligt förkommande i hyresrätter,
men det är inte så vanligt att det finns i äldreboenden. Men
det var en självklarhet att det skulle finnas i Hallonhöjdens
lägenheter – det är ju de äldres bostad.
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Jämställdhetsintegrering är en strategi
för att uppnå ett jämställt
samhälle. Strategin
innebär kortfattat att ett
jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt
beslutsfattande, på alla
nivåer och i alla steg av
processen, av de aktörer
som normalt sett deltar i
beslutsfattandet.

Jämställdhet eller
jämlikhet?
Jämställdhet innebär
en jämn fördelning av
inflytande, villkor och
makt mellan könen.
Man kan ibland förväxla
jämställdhet med
jämlikhet. Skillnaden är
att jämställdhet handlar
om kön medan jämlikhet
rör alla människors värde.

Jämställdhet
Ett övergripande mål under 2017 var att alla nämnder och förvaltningar
skulle arbeta för jämställdhet. Det skulle ske genom jämställdhetsintegrering.
Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att uppnå
de nationella jämställdhetspolitiska målen: att kvinnor och män ska ha
samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.
I samhället finns strukturer som gör att alla människor inte har samma
möjligheter. De här strukturerna kallas ibland för maktordningar och i
frågor om jämställdhet kan vi därför prata om en könsmaktsordning. För
att synliggöra dessa strukturer och upptäcka skillnader mellan grupper
används ofta statistik. Därför är det till exempel vanligt med könsuppdelad
statistik. Att lyfta in kön i statistik på det sättet är en del i jämställdhetsintegreringen. I bokslutet som helhet presenterar vi därför könsuppdelad
statistik där det skulle kunna finnas strukturella skillnader mellan kvinnor
och män.
Kön är inte den enda faktorn som påverkar en persons möjligheter.
Ålder, funktionsförmåga och om man är född utomlands är andra exempel. Att granska hur flera olika faktorer samverkar i att påverka individers
förutsättningar är att använda ett intersektionellt perspektiv.

Jämställdhet bland stadens anställda
Arbetsmarknaden är ett samhällsområde som inte är jämställt.24 Det syns
till exempel i könsfördelningen hos dem som har höga positioner, löneskillnader mellan kvinnor och män och frånvaro från arbetet (till exempel deltidsarbete, sjukfrånvaro eller föräldraledighet). På flera sätt är det
överlag mer jämställt i kommuner, landsting och regioner än på resten av
arbetsmarknaden.25 Nedan presenteras könsuppdelad statistik för Sundbybergs stad ur ett arbetsgivarperspektiv.
Figur 10 visar hur stor andel bland Sundbybergs stads månadsavlönade
personal som är kvinnor och hur stor andel bland stadens chefer som
är kvinnor. Det finns en övervikt av kvinnor bland stadens anställda.

24 Arbetsmiljöupplysningen, www.arbetsmiljoupplysningen.se
25 ”Kommuner och landsting ska bli bäst på jämställdhet”, SKL. www.skl.se
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Figur 9. Andel kvinnor bland månadsanställd personal och bland chefer.
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Figur 9 visar en ögonblicksbild över relationen mellan mäns och kvinnors medianlöner i olika befattningsgrupper i Sundbybergs stad (endast tillsvidareanställda).
Befattningsgrupperna som redovisas är utvalda utifrån att de är större befattningsgrupper, med flera anställda av varje kön, för att kunna göra relevanta jämförelser.

31

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2017

Figur 10. Medianlöner hos män och kvinnor i olika befattningsgrupper
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Figur 10: Medianlöner hos tillsvidareanställda män och kvinnor i olika
befattningsgrupper i Sundbybergs stad. Avser december 2017.

Om staplarna möts vid 50 procent betyder det att könen har samma medianlön.
Om en stapel motsvarar mer än 50 procent innebär det att medianlönen för det
könet ligger högre än för det andra könet. Enligt SKL:s Öppna jämförelser hade
Sundbybergs stad de mest jämställda lönerna26 bland landets kommuner år 2016.27
Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och utgå från till exempel
erfarenhet, kompetens och andra lönekriterier. Om det finns löneskillnader mellan
könen, som inte kan förklaras på saklig grund oberoende av könstillhörighet, ska
arbetsgivaren upprätta en handlingsplan och vidta åtgärder inom tre år. Lönekartläggningar med analys och åtgärdsplan görs varje år sedan 2017.

Jämställdhet i stadens skolor
Kränkande behandling i skolan är ett område där det kan vara relevant att titta på
könsuppdelad statistik. I Stockholmsenkäten kan vi se hur stor andel pojkar respektive flickor i årskurs 9 som upplever sig ha utsatts för, eller anser sig ha utsatt andra
för, kränkande behandling i skolor i Sundbyberg. Enkäten genomförs vartannat år
och därför kan vi också följa hur utvecklingen har sett ut över tid.
Figur 11 visar att det konsekvent är en större andel flickor än pojkar som upplever att de har utsatts för kränkande behandling. Figur 12 visar att en större andel
av pojkarna än flickorna anser sig ha varit delaktiga i att mobba eller trakassera en
annan elev.

26 Minst könsskillnad mellan medianlönerna.
27 ”Öppna jämförelser Jämställdhet”, SKL, www.skl.se
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Figur 11. Andel elever som upplever sig ha mobbats eller
trakasserats i något avseende under läsåret
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Figur 11: Andel elever som upplever att de har mobbats eller trakasserats i något avseende under
läsåret. Avser elever i årskurs 9 i skolor i Sundbyberg. Källa: Stockholmsenkäten 2016.

Figur 12. Andel elever som anser sig ha mobbat eller
50 trakasserat andra elever under läsåret
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Figur 12: Andel elever som anser att de har mobbat eller trakasserat andra elever under läsåret. Avser
elever i årskurs 9 i skolor i Sundbyberg. Källa: Stockholmsenkäten 2016.

Det är svårt att göra jämförelser mellan enskilda år eftersom det är mellan 150 och
200 elever som svarar på enkäten varje gång. Det låga antalet svar gör att resultaten
påverkas mycket av omständigheterna i en viss klass eller en viss årgång.
Däremot går det att se trender och tendenser. Andelen som anser sig ha
mobbat eller trakasserat tycks minska över tid, medan det verkar vara en svag
ökning i andelen som anser sig ha utsatts för kränkande behandling. I skolans
plan mot kränkande behandling ingår ett förebyggande arbete.
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Jämställdhet i fritidsaktiviteter
I många fritidsaktiviteter kan ett kön dominera bland deltagarna.
Ur jämställdhetssynpunkt är det därför viktigt att se till att de gemensamma
resurserna fördelas till flickor och pojkar i lika stor utsträckning. Man kan till
exempel jämföra hur det ser ut med tilldelning av olika former av föreningsbidrag, salstider, antalet deltagare i kursverksamheter och liknande.
Fritidsgårdar är en miljö där det ofta finns fler pojkar än flickor. Eftersom verksamheten är kostnadsfri för deltagarna är det viktigt att alla känner sig
lika välkomna och trygga på fritidsgårdarna, oavsett kön. Genom att följa
utvecklingen i könsfördelningen bland besökarna går det att utvärdera om
de insatser som görs leder till större jämställdhet på fritidsgårdarna.
Andel flickor i fritidsgårdarnas organiserade verksamheter
År
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2014
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26

13

13

13

11
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31
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36
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28
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48

52
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Sundbybergs fritidsgårdar har arbetat aktivt med att flickor ska känna sig
välkomna och trygga. Ett av årets goda exempel, Fritiden i Hallonbergen,
berättar om hur den fysiska miljön i en fritidsgård medvetet har utformats
för att alla ska känna sig lika välkomna.

Genussmarta lokaler på Fritiden
I Sundbybergs fritidsgårdar finns ett pågående arbete för att bli mer
inkluderande och välkomnande för alla. Verksamheten HBTQ-certifierades
genom RFSL under 2016, och ytterligare ett steg togs när fritidsgården
Fritidens nya lokaler invigdes under våren 2017.
När Fritiden i Hallonbergen skulle renoveras såg förvaltningen chansen
att skapa mer genussmarta lokaler. Genom workshops med tjejer och en
inkluderade process fick förvaltningen reda på hur tjejerna ville att fritidsgården skulle vara utformad för att vara en trygg miljö. Förvaltningen valde
också att arbeta med arkitekter som hade kunskap inom området.
Resultatet är stora, ljusa och luftiga ytor. Det finns inga gömda vrår,
och de väggar som finns är i glas. Den öppna planlösningen med ”rum i
rummet” skapar trygghet genom att personalen ser allt som händer. Med
genomgående ljusa materialval och könsneutrala färger känns lokalerna
välkomnande för alla som kommer in, och den nya lokalen är populär
bland både killar och tjejer.
Linda Peltonen, enhetschef på Fritid Sundbyberg, är framför allt nöjd
med att förvaltningen valde den lite längre vägen med att inkludera ungdomarna i processen.
– Slutresultatet blir så mycket bättre då, och den lite mer omständliga
processen är helt klart värd det, säger hon.
Fritidens arbete för att vara genussmart och välkomnande fortsätter.
Bland annat ska de se över verksamhetens innehåll och jobba för att nå ut
till fler ungdomar i Hallonbergen.
28 Hundra74:an övertogs i kommunal regi 1 januari 2016.
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Normkreativa övningar på förskola
Förskolorna Milot och Granatäpplet arbetar med normkreativa frågeställningar
och konkreta övningar med pedagogerna i enheten. Pedagogerna genomför
övningarna tillsammans med sina barngrupper och genom reflektion med
kollegorna har de sedan haft olika diskussionsforum för att vidareutveckla
verksamheten. Projektet har varit uppskattat av både pedagoger och barn med
bra dialoger och kollegialt utbyte mellan pedagogerna.
Arbetet med ett normkreativt och normkritiskt arbetssätt fortsätter. Just
nu arbetar förskolorna med kunskap och reflektion kring olika maktspel som
pågår i verksamheten mellan barn-barn, pedagog-barn och pedagog-pedagog.

HBTQ-certifieringar
De senaste åren har flera verksamheter i Sundbybergs stad HBTQ-certifierats.
Syftet är att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt
bemötande av deltagarna i verksamheten utifrån ett normkritiskt perspektiv.
All personal deltar i utbildningen under ledning av en utbildare från RFSL
(Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). Ett certifikat gäller i tre år och
kan därefter förnyas.
Under 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samverkat kring en HBTQ-certifiering av sina verksamheter. Syftet har varit att synliggöra normativa mönster, ge verksamheterna verktyg för
att kunna arbeta strategiskt med normkritik och att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna. I januari 2017 avslutade Förskolan Bävern,
Öppna förskolan Junibacken samt barnhälsoteamet sin HBTQ-certifiering.
Medarbetare i förskolorna har under våren gått en utbildning i samarbete
med RFSL för att öka medvetenheten och kunskapen om HBTQ-relaterade frågor utifrån ett inkluderande arbetssätt och jämställdhetsperspektiv. Äldreförvaltningen har genomfört en utbildningssatsning för medarbetarna om HBTQ
och bemötande i stormötesform.
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Integration

Vad menas med
integration?
Enligt Nationalencyklopedin
kan ordet integration användas
särskilt om de sociala processer
genom vilka minoriteter, till
exempel invandrade etniska
grupper, slussas in och blir delaktiga i det samhälle de flyttat
till. Det kan gälla arbets- och bostadsmarknad eller det sociala,
kulturella och politiska livet.

I Sundbyberg finns en tradition av att ta emot människor som kommer
från olika platser i världen. En del har flytt från krig och oroligheter medan
andra valt att flytta till Sverige och Sundbyberg av andra orsaker. De senaste åren har mottagandet av nyanlända varit stort. År 2017 kom sammanlagt 254 flyktingar, varav 15 ensamkommande barn.29 Av dessa var
100 personer ABO-flyktingar30 som blivit kommunplacerade i Sundbyberg
efter att ha bott på Migrationsverkets anläggningsboenden och fått uppehållstillstånd. Sundbyberg var en av få kommuner som lyckades ta emot
alla sina kommunplacerade personer.31
Sundbyberg och Sverige står inför en stor integrationsutmaning under
de kommande åren.
Staden har ett ansvar att se till att människor som söker sig till Sundbyberg blir väl bemötta och får en ärlig chans att integreras i samhället.
Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att ta fram en integrationsstrategi.
Det är svårt att mäta hur framgångsrik en kommun är på integration.
Det finns många variabler att ta hänsyn till, som till exempel de nyanländas olika utbildningsnivåer, utbudet och närhet till arbete och utbildning i
kommunen samt bostadsmarknaden. SKL har tagit fram en modell för att
följa hur flyktingar etablerar sig på den lokala arbetsmarknaden eftersom
det är en viktig faktor för framgångsrik lokal integration. Modellen tar hänsyn till hur förutsättningarna ser ut i varje kommun och ger en möjlighet
att jämföra flyktinggruppens etablering på arbetsmarknaden (förvärvsfrekvens) med ett statistiskt ”förväntat” värde. Etablering på arbetsmarknaden
är inte bara viktigt för nyanländas möjligheter till delaktighet i samhället
och i arbetslivet, utan också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 32
29 Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun har
börjat få ersättning för av Migrationsverket. Som nyanländ kommunmottagen räknas de
utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhöriga. Dessa siffror
visar endast de som första gången tagits emot i en kommun. Vidareflyttade räknas inte in
i dessa siffror. (Migrationsverket)
30 ABO står för anvisningsboende.
31 Kommunen är skyldig enligt lag (2016:38) att ta emot flyktingar.
32 Framgångsrik lokal integration- – en modell för att följa flyktingars etablering på den
lokala arbetsmarknaden. (2015). Sveriges kommuner och landsting.
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Figur 13. Modell för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden
Schematisk bild över
en statistisk modell för
beräknad förvärvsfrekvens
i flyktinggruppen (skyddsbehövande och deras
anhöriga).
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Källa: Framgångsrik lokal integration
– en modell för att följa flyktingars
etablering på den lokala arbetsmarknaden. (2015). Sveriges
kommuner och landsting.

Andra faktorer

Enligt SKL:s modell framgår det att Sundbybergs faktiska värde
för flyktingars etablering på arbetsmarknaden låg strax över det
förväntade värdet även i år. Värdet ökade från 4,6 till 5,7 mellan
2015 och 2016. Figur 14 visar avvikelser från förväntat värde per
kommun i Stockholms län 2016. Rikets värde är -2,0.33
Figur 14. Flyktingars etablering på arbetsmarknaden.
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Avvikelse från förväntat värde per kommun i Stockholms län 2016, utifrån SKL:s modell
för flyktingars etablering på arbetsmarknaden.

33 Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
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Hallonbergen live
Lördagen den 18 november arrangerade Kultur Sundbyberg, Hallonbergens bibliotek och fritidsgården Fritiden Hallonbergen live i Hallonbergens centrum. Hallonbergen live är en kulturdag för alla barn och unga i
Sundbyberg där de får delta i olika aktiviteter och ta del av stadens kulturella utbud. Dagen bjöd bland annat på filmvisning och sagostund på olika
språk för de små, och högläsning, teatersport och dansuppträdanden för de
äldre. Föreningslivet bjöd på folkdans och musik. På Fritiden gästspelade
The Bridge Radio, ett Köpenhamnsbaserat oberoende konstprojekt med
människor som saknar medborgarskap. De producerar radio om migration,
asylpolitik och folkrörelser. Senare på dagen hölls även en rap-tävling.
Biblioteket fick besök av författaren Jenny Jägerfeld, aktuell med boken
Brorsan är kung!, och Johan Ehn som är skådespelare, dramatiker och
konstnärlig ledare för Teater Barbara i Stockholm. Kulturdagen genomfördes i samverkan med kulturföreningar, Kulturskolan, Förvaltaren,
biblioteket, Goda grannar, Project Playground, Street Mentality och
Marabouparken.

Kulturdagen uppskattades av både besökarna och föreningslivet. Eftersom
aktiviteterna fanns i Hallonbergens centrum, nära bussar och tunnelbana,
var de tillgängliga för många och det fanns också mångfald bland besökarna. Barnen tyckte om att testa olika aktiviteter som att hoppa på mattor
hos Street Mentality parkour, prova på cirkusaktiviteter som rep, ring och
akrobatik och skapa konstverk. Responsen var god från besökarna och man
ser positivt på att festivalen kommer tillbaka varje år.
En höjdare var dans- och musikuppträdanden från kulturföreningarna
strax utanför tunnelbanans spärrar. Där bjöd man på folkdans och musik
från Peru, Grekland och Eritrea. Sagostunderna som hölls på arabiska,
persiska, amhariska och tigrinja var också populärt bland de allra yngsta.
Sundbybergarna passade också på att besöka offentliga rum som Kulturcentrum, biblioteket och fritidsgården.
Dagen blev lyckad med många besökare och utställare och en stor
mångfald bland besökarna tack vare festivalens läge. Efteråt gör verksamheterna och föreningarna en utvärdering av hur festivalen kan bli ännu
bättre. Tanken är att festivalen ska vara årligt återkommande.

38

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2017

Projekt nyanlända med ungdomsmottagningen, SPRINT
Ungdomsmottagningen i Sundbyberg har utvecklat sitt arbete med
nyanlända ungdomar. Det har bland annat gjorts i form av en fördjupad
introduktion till ungdomsmottagningens verksamhet och till relationer,
sexuell och reproduktiv hälsa.
I över tio år har ungdomsmottagningen haft ett nära samarbete med
Löfströms gymnasium (idag S:t Martins gymnasium) och deras språkintroduktionsklasser för nyanlända, SPRINT. Träffarna har sett olika ut under
åren när det gäller tidsomfattning, innehåll och gruppstorlek. Efter att ha
utvärderat träffarna visade det sig att ungdomarna ofta ville prata om mer
än vad tiden räckte till. Personalens upplevelse var att ungdomarna hade
ett stort behov av fler träffar.
Under våren 2016 ansökte ungdomsmottagningen om medel från
Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att utveckla arbetet gentemot
målgruppen nyanlända ungdomar. Ansökan beviljades och arbetet påbörjades. En stor del av det beviljade bidraget har gått till personalkostnader
för utökande tjänster för att ha möjlighet att arbeta med projektet.
För att komma fram till den metod man använder sig av idag har man
bland annat:
• Gjort en kunskapsöversikt och omvärldsbevakning av utarbetade
metoder och material i arbetet med nyanlända
• Gjort intervjuer med skolkurator, tolk och deltagande ungdomar
• Skickat ut frågeformulär till de elever på Löfström/S:t Martin som
tidigare deltagit i gruppträffar på ungdomsmottagningen
• Använt fokusgrupper för att bland annat få reda på vilka områden
ungdomarna vill veta mer om
• Tagit fram tre gruppträffar med genomförande och utvärdering
• Gjort revideringar, implementerat och permanentat metoden
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Det slutliga materialet och metoden är ett resultat från en samlad bedömning av vad som framkommit i enkätundersökningarna, fokusgrupperna,
i tidigare studier, erfarenheter från andra verksamheter, från litteraturstudier samt egna erfarenheter om specifika möjligheter och begränsningar
som finns på ungdomsmottagningen i Sundbyberg.
Resultatet blev en metod enligt följande:
• Tre gruppträffar
• 10 personer bjuds in till varje gruppträff
• Tjejer och killar träffas var för sig enligt ungdomarnas önskemål
• Varje gruppträff är 1,5 timme med tid för frågor inräknat
• Träffarna sker med ett stående tillfälle, tre veckor i rad
• De flesta träffarna hålls på svenska, men det förekommer
även tolkning och då med ett språk per grupp

Gruppträffarnas innehåll:
Träff 1: Relationsbyggande, rättigheter och lagar
Den första träffen handlar om relationsbyggande, rättigheter och lagar.
Träffen tar upp frågor om ömsesidighet, samtycke, ansvar, sociala koder,
hur man närmar sig någon man tycker om och värderingsövningar. Kuratorerna håller i denna träff utifrån sina erfarenheter och utbildning om
samhällets uppbyggnad och relationsbyggande.
Träff 2: Kroppens anatomi och fysiologi
Den andra träffen handlar om kroppens anatomi och fysiologi. Här pratar
man om könsorganen, pubertetsutveckling, lust och erotik. Barnmorskorna
håller i denna träff utifrån sina erfarenheter och utbildning om kroppen.
Träff 3: ”Hjulet” och kondomträning
Den tredje träffen handlar om sexualitet och använder samma metod som
när elever från årskurs åtta besöker ungdomsmottagningen. Träffen tar
upp frågor om lust, njutning, vad sex är, onani, med vem man kan ha sex
med och HBTQ-frågor. Träffen avslutas med att ungdomarna får veta hur
en kondom används och prova att trä på en kondom på en träpenis. En
barnmorska och en kurator håller i denna träff tillsammans.
Idag är konceptet permanentat med vissa mindre ändringar, exempelvis
att en kurator och en fältsekreterare håller i träff 1, så kommer ungdomsmottagningen att fortsätta erbjuda målgruppen tre gruppträffar per grupp
i samarbete med S:t Martins språkintroduktionsklasser. Totalt kommer
sex grupper att erbjudas tre gruppträffar vardera under våren 2018, vilket
innebär totalt 18 gruppträffstillfällen.
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Föräldracafé och föräldraworkshops på Svenska för invandrare
I Sundbybergs stad erbjuds olika typer av stöd till föräldrar. Staden vill ge
alla föräldrar möjligheten att få stöd och under flera år har föräldraskapsstödsverksamheten provat olika metoder för att nå fler nyanlända föräldrar. Under hösten startades ett föräldracafé i SFI:s lokaler.
Föräldracaféet hålls varje onsdag förmiddag när SFI inte har några
lektioner. Vanligtvis är det runt åtta föräldrar som deltar. Varje träff har
ett planerat tema men föräldrarna får alltid lyfta frågor som är angelägna
för dem. Ibland bjuds gäster in och caféet har besökts av fältsekreterare,
förskolan, kultur- och fritidsförvaltningens integrationssamordnare, biblioteket och skolan.
Föräldraskapsstödjarna upplever att de föräldrar som deltagit har varit
nöjda. Det primära för flera av föräldrarna som varit med är att öva svenska
men de blir ofta engagerade i varandras dilemman, stöttar varandra och
utbyter tips kring att vara förälder. Ibland stannar föräldrar kvar och vill
prata enskilt om någon angelägen fråga.
Föräldracaféet kommer fortsätta under våren och sedan utvärderas
innan det bestäms hur fortsättningen ser ut. Under 2018 ska föräldraskapsstödjarna Liisa Himanka och Ulrica Nilsson Hagman utbildas i
föräldraskapsprogrammet Föräldraskap i Sverige. Planen är att de ska ha
föräldragrupper i programmet på SFI senare under våren.
Föräldraskapsstödjarna har också ordnat workshops om föräldraskap på
SFI. Vid dessa tillfällen, då alla elever i en klass deltar, blandas information
om föräldraskapsstöd med diskussioner om föräldraskap och barn. Det
har varit bra tillfällen för att avdramatisera socialtjänsten och berätta mer
om vilket stöd de kan ge. Föräldraskapsstödjarna hoppas att de ska kunna
fortsätta hålla en workshop om föräldraskapsstöd varje termin.
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Integrationsmässa med fritidsfokus
Under 2017 arrangerade kultur- och fritidsförvaltningen och social och
arbetsmarknadsförvaltningen gemensamt en integrationsmässa med
fritidsfokus. Syftet var att informera om vilka insatser Sundbyberg erbjuder
samt att öka delaktigheten i de olika verksamheterna inom staden. Målet
var att öka möjligheten till egen försörjning genom arbete.
Det var första gången denna mässa ordnades så man valde målgruppen
anvisade flyktingar som Sundbybergs stad har tagit emot enligt den nya
bosättningslagen och skickade inbjudan till dem via post.
Arrangemanget blev en halvdag. Alla inbjudna samlades på SFI och
deltagarna delades in olika rum beroende på språk, tolkar fanns också på
plats. Olika aktörer presenterade och informerade om sina olika verksamheter. När den delen var klar gick alla gemensamt till Kulturcentrum i Hallonbergen centrum där det fanns möjlighet att få ytterligare information
om olika verksamheter inom staden som är riktade till nyanlända. Utställarna var representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, social och
arbetsmarknad samt inbjudna sociala föreningar. Det fanns möjlighet att
anmäla sig till olika aktiviteter och få svar på frågeställningar som kommit
upp under det tidigare informationstillfället. På mässan hade de hjälp av
tolkarna som översatte till de olika grupperna.
Några av de som var med var ungdomsmottagningen, kulturskolan,
biblioteket, fritidsgårdar, fältsekreterare, Verdandi, Det stora knytkalaset, Röda Korset, Lions, ABF, föräldraföreningen, Rissnekyrkan, Svenska
Kyrkan, Stockholmsidrotten, Svenska med baby, Street Mentality Parkour,
Transkulturella centrum, Centrum för samhällsorientering och Nyföretagarcentrum.
Under eftermiddagen erbjöds de som ville att gå en rundvandring i biblioteket och få information om vilka verksamheter som erbjuds där. Kulturcentrum hade också öppet hus för mässbesökarna under eftermiddagen.
Innan deltagarna gick hem fick de fylla i en utvärdering, vilket även
utställarna gjorde för att få in synpunkter och förbättringsområden.
– Integrationsmässan resulterade i en mycket bra dag som var väldigt
uppskattad av många. Vi kan se i vår utvärdering att både målgruppen och
de andra aktörerna skulle mer än gärna vilja delta i en integrationsmässa till
nästa år, säger Selam Tadele, integrationssamordnare på kultur- och fritid.
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Tillgänglighet
I Sundbybergs stad finns en vilja att arbeta för en stad som är tillgänglig,
där alla kan delta i samhällslivet utifrån sina förutsättningar. Det främsta
uttrycket för denna vilja är det handslag som staden har med organisationer för personer med funktionsnedsättning. I handslaget är parterna
överens om att tillsammans utveckla olika aspekter av staden utifrån FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det
handlar om att samarbeta för att staden och organisationerna ska få en
förståelse för varandras perspektiv och kunna använda varandras styrkor.
Handslaget gäller mellan 2017-2020 och är det andra handslaget i ordningen mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning.
Det finns ingen statistik på hur många som lever med en funktionsnedsättning i Sundbyberg. Folkhälsomyndigheten har uppskattat att ungefär
var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning.34
I Sundbyberg skulle det motsvara cirka 10 000 personer.

Hälsan bland personer med funktionsnedsättning
Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen följt utvecklingen
av hälsoläget hos personer med funktionsnedsättning mellan 2005-2015.
På det nationella planet är det betydligt färre personer med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som god jämfört med övriga befolkningen.
Bland personer med funktionsnedsättning är det också färre kvinnor än
män som anger att de har en god hälsa. Under hela perioden 2005-2015
ökade dock andelen kvinnor och män med funktionsnedsättning som uppger att de har en god hälsa (se figur 15).35 Statistiken går inte att bryta ner
för olika kommuner, men det finns ingen anledning att tro att situationen
är annorlunda i Sundbyberg än i landet i stort.
Dåvarande Ungdomsstyrelsen konstaterade 2012 att unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än andra unga inom de
allra flesta områden. Särskilt tydligt var det inom utbildning, arbete och
hälsa. I många fall var skillnaderna mellan grupperna uppseendeväckande
stora och inom hälsoområdet är andelen unga med funktionsnedsättning
som på olika sätt mådde dåligt alarmerande hög.36 Det finns inga uppgifter
specifikt för Sundbyberg, men det finns ingen anledning att tro att situationen i Sundbyberg skulle skilja sig från den i landet i stort.

34 Slutrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken 2011– 2016” Dnr 00599/2014, 15 mars 2016. Folkhälsomyndigheten.
35 Ibid.
36 Fokus 12 Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. (2012).
Ungdomsstyrelsens skrifter 2012:3
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Figur 15. Självskattad god hälsa
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Figur 15: Andel i procent som uppger bra eller mycket bra hälsa bland kvinnor och
män med respektive utan funktionsnedsättning (16–84 år). Källa: Slutrapportering av
regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.” Folkhälsomyndigheten.

Det som har framkommit i Folkhälsomyndighetens analys av resultaten är
att mycket av ohälsan hos personer med funktionsnedsättning kan åtgärdas,
på samma sätt som hos andra grupper. Det handlar till exempel om samhällsinsatser för att förbättra ekonomiska villkor genom att skapa bättre förutsättningar för arbete och sysselsättning. Det kan också handla om att främja
förutsättningar för ökad tillgänglighet och socialt deltagande, samt att arbeta
mer förebyggande för att undvika kränkande bemötande.

Nödvändigt för några, bra för alla
Att arbeta för tillgänglighet är att arbeta för att alla människor ska ha samma
möjligheter att delta i samhället. Åtgärderna som är nödvändiga för några
gynnar ofta alla. Ett sådant exempel är snöröjningen, som alla vill ska fungera men som är nödvändigt för att personer med rörelsenedsättning ska kunna
ta sig runt i samhället.

2016 deltog Sundbyberg i
en kundenkät kring
teknisk förvaltning,
kallad ”Kritik på teknik”. På
frågan ”Hur tycker du att
snöröjning och halkbekämpning sköts i
kommunen?” svarade
56 procent ”ganska bra”
eller ”mycket bra”.
Motsvarande siffra
2013 var 35 procent.

Sundbyberg växer med dig! – tillgänglighet och trygghet 2017
I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Sundbybergs
stads mobilitetsprogram. Mobilitetsprogrammet riktar sig till nämnder och
helägda bolag inom staden och ger stöd i arbetet med att uppfylla policyn för
hållbart resande. Programmet ska även vara ett stöd för externa parter i samhällsbyggnadsprocessen. Sundbybergs stad har de bästa förutsättningarna för
att skapa ett hållbart resande, det vill säga möjligheter för många att resa till,
från och inom kommunen till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Genom
nytänkande skapar vi tillsammans en levande stad som fylls av människor i
möten och förflyttning, med minskade konflikter och ökad trafiksäkerhet.
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Mobilitetsprogrammet utgår från den enskilda människan och dennes
behov. Programmet gör en tydlig prioritering av hållbart resande som
gång, cykling och kollektivtrafik. Tillgång till mobilitet är en av grunderna
i att skapa en jämlik stad. Oavsett funktionsförutsättningar ska trottoarer,
gångvägar, cykelvägar och bytespunkter vara universellt utformade så
att de är tillgängliga för alla. Med en sådan planering får vi mer plats för
stadsliv och mobilitet samtidigt som vi främjar rörelse och skapar tryggare
miljöer för barn.
Såväl regionala som lokala cykelstråk har byggs ut för förbättrad framkomlighet
för cyklister. En ombyggnad av Kyrkogårdsvägen, etapp 1, har påbörjats och för
etapp 2-3 har en förstudie påbörjats. Ombyggnaden av delar av Gamla Enköpingsvägen har påbörjats, liksom en förstudie för ombyggnad av Rosengatan. Landsvägen har också börjat byggas om och för Albygatan pågår en planering inför
ombyggnad med byggstart under 2018.
Nya cykelpumpar har installerats vid Storskogstorget, Hallonbergens centrum,
Duvbo T-banestation och Sundbybergs torg.
Trafiksäkerhetsåtgärder har vidtagits under året, bland annat i Stora Ursvik, på
Sveavägen, Tulegatan och Järnvägsgatan.
Tillgänglighetsåtgärder, främst nivåanpassningar och ytförbättringar, har genomförts längs till exempel Lötgatan/Eliegatan, Albygatan, Gjuteribacken, Franstorpsvägen och Trädgårdsgatan samt i Storskogen/Storskogstorget.
På flera platser i staden har sittplatser renoverats eller skapats, bland annat vid
Örbadet, i Marabouparken, vid Lötsjön-Golfängarna, i Tuvanparken, Stamgårdsparken, Storskogstorget och Solparken. Toaletten i Marabouparken har renoverats och
förbättrats.
Permanenta stadsodlingar i form av bärbuskar och fruktträd har anlagts vid Lilla
Ursviks lekplats och i Stamgårdsparken.
Röjning av vegetation utmed gång- och cykelvägar har genomförts kontinuerligt
under året.
Belysningsanläggningar har under året kontinuerligt bytts ut till modern teknik för
att minska miljöpåverkan och skapa tryggare miljöer. Utbyte av belysningsanläggning i Hästhagen pågår, liksom utbyte av Lekplatsvägens/Tornstigens belysning.
Under hösten har vegetation och konst i Marabouparken fått ny park- och
effektbelysning.
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Måndagar på Hundra74:an
På kultur- och fritidsförvaltningen har det funnits en vilja att verksamheterna ska bli mer välkomnande för personer med olika funktionsvariationer. Under 2017 tog arbetet fart genom att Martin Petéus anställdes
som samordnare för fritidsverksamhet för unga med funktionsvariationer.
Under året har fokus framför allt legat på personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)37.
Ett pilotprojekt ”Måndagar på Hundra74:an” drog igång under hösten.
Hundra74:an är fritidsgården i Rissne och har i vanliga fall har stängt på
måndagar, men under projektet har de öppet varannan måndag för ungdomar med NPF i samarbete med Attentions lokalförening i Solna-Sundbyberg38. Målet är att ungdomarna ska lära känna fritidsledarna och fritidsgården, och på så sätt få en väg in till fritidsgårdens ordinarie verksamhet,
samtidigt som det erbjuds en särskild mötesplats för de här ungdomarna.
– Det har varit helt fantastiskt att se hur de här ungdomarna börjar ta
Hundra74:an i besittning. Hur de känner sig hemma och tar initiativ, och
frågar efter de ordinarie fritidsledarna hellre än oss som specifikt ordnar
denna verksamhet, säger Martin Petéus.
Det har varit en lyckad pilotverksamhet på många sätt. Det har varit värdefullt för ungdomarna att få lära känna varandra och få en större trygghet
i en social gemenskap. Fritidsgårdspersonalen har kunnat lära sig av både
ungdomarna och föräldrarna i Attention hur de kan bemöta och välkomna
ungdomar med NPF i sin verksamhet. Dessa kunskaper kan de bära med
sig i den ordinarie verksamheten, som ungdomarna också har besökt.
– För att vara inkluderande och göra unga delaktiga på lika villkor krävs
ibland anpassningar och stöd. Det gäller att se alla utifrån deras individuella förutsättningar, med unika behov, förmågor och möjligheter, säger
Martin Petéus.
Under 2018 fortsätter samarbetet mellan Attention och Fritid Sundbyberg, och ungdomarna får vara med och planera vårens aktiviteter. Genom
att få kontakt med dessa ungdomar är det också möjligt att fortsätta att
bygga verksamheter som de efterfrågar. Det kan både vara riktade verksamheter och verksamheter som är öppna och inkluderande för alla, oavsett
funktionsförmåga. Arbetet fortsätter också för att nå fler ungdomar inom
denna målgrupp.

Grundsärskolan
Risöskolan har besökt
Hundra74:an med sina
elever på en stående tid
på måndagar. Många av
deras elever känner inte
till att det finns fritidsgårdar och aktiviteter för
dem efter skolan, så det
har varit ett steg för att
introducera och tydliggöra
vad man kan göra på en
fritidsgård. Besöken har
varit väl strukturerade
med samlingar före och
efter aktiviteterna och
scheman med bildstöd.
Eleverna har fått testa på
boxning, dans, bakning,
att vara DJ med mera.
För denna målgrupp är
trygghetsfaktorn väldigt
viktig. Därför är det helt
avgörande att ha en
kontaktperson på fritidsgården som både barn,
föräldrar och skolpersonal
kan vända sig till.

37 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De
vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och
språkstörning. (Källa: Attention Riks)
38 Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, både med och utan diagnos.
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Jämlik hälsa

– För att komma till rätta
med hälsoklyftorna måste
arbetet bedrivas bredare
och mer långsiktigt, med
fokus på alla livsområden
som är centrala för en
jämlik hälsa, inte minst
utbildning, arbete och
inkomster. Sammantaget
ger våra förslag ett system
där alla berörda aktörer
involveras i en långsiktig
och löpande process för
en god och jämlik hälsa,
säger Olle Lundberg,
ordförande i kommissionen
för jämlik hälsa.

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se
fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Men utvecklingen
skiljer sig påtagligt mellan personer med olika lång utbildning, mellan könen och mellan
olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa
hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.39
År 2015 tillsatte regeringen en politiskt oberoende kommission för jämlik hälsa.
Uppdraget var att arbeta fram förslag för att uppnå regeringens mål om att de påverkbara
hälsoklyftorna ska försvinna inom en generation. Även Sveriges kommuner och landsting, SKL, har fokus på denna fråga sedan några år tillbaka och har tagit fram rapporter
kring vad som krävs på den lokala, regionala och nationella nivån för att minska hälsoskillnaderna.
Kommissionen för jämlik hälsa definierar ojämlikhet i hälsa som systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika position. De ser ojämlikhet i hälsa som ett
resultat av samspelet mellan individ och samhälle, där såväl individ som samhälle har
ett ansvar. De kollektiva resursernas tillgänglighet och kvalitet blir särskilt viktiga för de
grupper som har mindre resurser och handlingsutrymme.40
Kommissionen för jämlik hälsa har avslutat sitt uppdrag men arbetet med att skapa
bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa behöver fortsätta länge
till. I kommissionens slutbetänkande pekar de på en rad åtgärder av olika slag som kan
genomföras för att öka likvärdighet och minska ojämlikhet i villkor och möjligheter.
Sådana åtgärder kommer på sikt att bidra till minskade hälsoklyftor.
Förslagen spänner över många livsområden och sektorer. Både bredden och mängden
förslag kan ge intrycket att det är svårt eller nästan omöjligt att åstadkomma mer jämlika
villkor och möjligheter. Men i själva verket förhåller det sig snarare tvärtom – bredden
i de livsvillkor som bidrar till hälsoklyftorna innebär att det finns såväl enkla som mer
komplexa förändringar att göra inom alla sektorer, och att alla aktörer kan bidra med
något.
Kommissionen har lyft betydelsen av en helhetssyn och ett samlat grepp, men alla
åtgärder behöver inte genomföras samtidigt och omedelbart. Det avgörande är att alla
arbetar för mer likvärdighet, alltså olika behandling för olika behov, inom sitt verksamhetsområde.

Hälsans ojämlika fördelning
Medellivslängd används ofta för att på ett övergripande sätt sammanfatta befolkningens
hälsoläge. Måttet medellivslängd syftar på återstående förväntad medellivslängd vid
födseln och sammanfattar dödlighet och överlevnad för alla åldrar samtidigt.41 Figur 16
och 17 visar hur medellivslängden för kvinnor och män har utvecklats i Sundbyberg och
i alla kommuner.
Medellivslängd och dödlighet skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället idag.
Personer med kort utbildning har kortare medellivslängd och högre dödlighet än personer med lång utbildning. Kvinnor lever fortfarande i genomsnitt längre än män, men har
i många avseenden en sämre hälsa.42
37 Kommissionen för jämlik hälsa, http://kommissionjamlikhalsa.se/
40 Ibid.
41 Folkhälsomyndigheten, www.folkhälsomyndigheten.se
42 Ibid.

48

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2017

Barns hälsa påverkas av familjebakgrund. Goda uppväxtvillkor tidigt i
livet är på många sätt avgörande för utveckling och hälsa senare i livet. Det
finns även hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och
den övriga befolkningen.43
Figur 16. Återstående medellivslängd vid födseln för kvinnor.
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Figur 16: Återstående medellivslängd vid födelsen för kvinnor i Sundbyberg jämfört
med kvinnor i alla kommuner. Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se

Figur 17. Återstående medellivslängd vid födseln för män.
81,0
80,0
79,0
78,0
77,0
76,0
75,0
74,0

2013

2014

2015

2016

73,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sundbyberg

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alla kommuner, ovägt medel

Figur 17: Återstående medellivslängd vid födseln för män i Sundbyberg jämfört med
män i alla kommuner. Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se

44 SOU 2016:55 Det handlar in jämlik hälsa!
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Utbildning
Kunskap och utbildning är centralt för att uppnå jämlik hälsa. Det finns ett
starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Utbildning ger möjligheter till ett bra jobb med bra lön, men det stärker också psykologiska och
sociala resurser. Livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden som
bidrar till en god hälsa är bättre och mer hälsofrämjande bland personer
med högre utbildningsnivå.44 Figur 18 visar Sundbybergs befolkning efter
utbildningsnivå.
Figur 18. Sundbybergs utbildningsnivå 2016. 25-64 år
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Figur 18: Sundbybergs befolkning mellan 25-64 år efter utbildningsnivå 2016.

Löparonsdagar- fritidsgården Stationen
Under hösten 2017 kom ett önskemål från ungdomarna på fritidsgården
Stationen om att börja med löpning en gång i veckan. Ett par av fritidsledarna på Stationen nappade på idén och kontaktade Stockholms idrottsförbund - så startade konceptet Löparonsdagarna. Konceptet blev löpning
kombinerat med en plattform för samtal och dialog.
Under åtta veckor erbjöds en timmes löpning utomhus tillsammans
med Idris Ibrahim ifrån AIK friidrott, följt av fruktstund och samtal. De
olika samtalen var om aktuella ämnen som ungdomarna har användning
av i sin vardag. Varje samtal leddes av en personer som var förankrad i ämnet. Exempel på ämnen var HBTQ-frågor, hållbarhet och miljöfrågor (med
medverkan av världsnaturfondens ungdomsråd), energidrycker jämfört
med bra mellanmål (med en personlig tränare) och meditation (med en
yogalärare).
Att alla mår bra av att röra på sig var ett av syftena med onsdagslöpningen. Att det blev onsdagar beror på att idrottshallen på Ängskolan
fanns tillgänglig samma tid. Det gav möjligheten att planera långsiktigt:
när vädret inte tillåtit löpning har det bedrivits olika idrottsaktiviteter för
ungdomarna i idrottshallen. Målet på sikt är att många av de som varit
med får upp ögonen för idrott, rörelse och att de eventuellt vill engagera
sig i någon idrottsförening framöver.
– Löparonsdagar är inkluderande – vi vill möta alla olika människors
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förutsättningar. Det är ingen traditionell idrottsförening. Vi vill bli mer
välkomnande så att fler vill vara med och hitta glädjen i idrott och rörelse,
säger Sara Alfredsson från Stockholms idrottsförbund, och fortsätter: Verksamheten är även en ny syn på träning och tävling där vi ska ha en idrott
för alla, oavsett ålder, ambition och prestationsnivå.
– Med löparonsdagarna visade vi att en fritidsgård också kan vara en
plattform för träning och hälsa, och att ungdomarna har möjlighet att påverka verksamheten, säger Thomas Melki och Marcus Tidemann, fritidsledare på Stationen.
Satsningen lockade många ungdomar. Löpning är tacksamt då man kan
vara utomhus och alla kan komma som de är, utan krav på senaste löpskorna eller löptightsen. Under hösten deltog 20 deltagare. Löparonsdagarna
planeras att starta igen efter påsklovet 2018.
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Vårdplanering med video
Vårdplanering innebär att kommunens biståndshandläggare planerar
den vård som den enskilde har behov av vid utskrivning från sjukhuset.
Detta görs utifrån den enskildes olika behov av fortsatta eller nya insatser
av stöd. Biståndshandläggarna från kommunen träffar den enskilde när
de ligger på sjukhus för att ta reda på vilken typ av stöd de behöver och
hur det ska finnas på plats. Syftet med vårdplaneringen är att säkerställa
tryggheten och säkerheten för den enskilde vid hemkomsten. Sjukhusen
skickar ut kallelsen till kommunen och en biståndshandläggare dagen innan mötet. Kommunen har sedan fem dagar på sig att verkställa de insatser
som den enskilde har beviljats innan betalningsansvar träder i kraft.
Det är inte kostnads- eller tidseffektivt att åka runt till sjukhusen, som
många gånger ligger en bra bit bort. Därför behövs nya former av möten
som effektiviserar vårdplaneringen. Landstinget och kommunerna har
därför träffats och pratat om digital vårdplanering. Redan 2014 började
äldreförvaltningen i Sundbybergs stad att testa den nya digitala utrustningen med hjälp av IT-avdelningen. Förvaltningen ordnade testmöten
med två sjukhus som staden samarbetar med, men arbetet tog fart 2017 då
staden gjorde en ny satsning på att digitalisera vårdplaneringen.
Flera kriterier behöver uppfyllas för att den enskilde ska kunna delta i
videovårdsplanering. Bland annat behöver den enskilde kunna ta sig till
ett rum, ha tillräckligt god syn och hörsel och inte ha någon större kognitiv
nedsättning. Därför nischar sig videovårdplaneringen till en relativt liten
del av alla som behöver vårdplaneringssamtal bland äldre.
Ingen undersökning har gjorts, men responsen från de som har deltagit
i en vårdplanering med video har varit positiv. Det har underlättat arbetet
för utredarna som nu får mer tid till att göra utredningen. Resultaten har
varit goda, men det behövs mer arbete för att få större effekt och fler
digitala vårdplaneringsmöten.
Under 2018 väntas även den nya betalningsansvarslagen träda i kraft.
Det innebär att kommunen måste betala för patienter som blir kvar på
sjukhuset efter att de har bedömts vara utskrivningsklara efter tre dagar
istället för fem.
Avsikten är att öka antalet videovårdplaneringsmöten och servicen till
den enskilde, men kanske också att hitta ytterligare alternativ. Både kommuner och primärvård får nya, hårdare krav på sig att snabbare ta emot
den enskilde i hemmet. Därför diskuteras möjligheten att i första hand
flytta vårdplaneringsmötena hem till den enskilde i form av en ”SIP”, en
samordnad individuell vårdplan.
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Cykel utan ålder
Cykel utan ålder är från början ett projekt där cykelpiloter tillsammans
med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer och
får möjlighet att känna vinden i håret. Med specialdesignade cyklar upplever de tillsammans staden, besöker parker eller njuter av utsikten. Idén
kommer från den danska cykelkulturen där ingen, oavsett ålder, ska gå
miste om friheten som cykeln erbjuder.
Den 19 juni 2017 invigde Sundbybergs stad två nyinköpta elcyklar vid
Ekbackens äldreboende. Dessa cyklar kommer att finnas med utgångspunkt från Ekbackens äldreboende, Träffpunkten Allén eller Bällstahof.
Även äldreboendena Solbacken, Lötsjögården och hemtjänsten kommer att
ha tillgång till cyklarna efter behov.
Det är viktigt att låta människor åldras i en positiv närmiljö och förbli
aktiva deltagare i samhället. Projektet handlar om att möjliggöra drömmar
om äventyr och upplevelser som naturen och staden har att erbjuda.
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Tabeller
Tabell 1. Sundbybergs stads befolkning och fördelning per stadsdel.
Total folkmängd 2017-06-30

48 593

Stadsdel

Fördelning 2017
(procent)

Brotorp/Järvastaden

3,2

Centrala Sundbyberg

29,0

Duvbo

4,6

Hallonbergen

11,6

Lilla Alby

11,1

Rissne

16,2

Storskogen

6,4

Lilla Ursvik

1,8

Ursvik

10,8

Ör

4,8

Restförda (avser personer utan
geografisk hemvist)

0,4

Tabell 2. Antal in- och utflyttade i Sundbyberg. År 2016.
In- och utflytt i Sundbyberg år 2015
Kön

Inflyttade

Utflyttade

Flyttnetto

Kvinnor

3 380

2 857

523

Män

3 743

3 102

641

Totalt

7 123

5 959

1 164

	
Tabell 3. Sammanräknad förvärvsinkomst (20-64 år)i Sundbyberg jämfört med
Stockholms län. År 2013, 2014 och 2016
Medelinkomst i 1000-tals kronor
Kvinnor
Årtal/period
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2013

2014

Sundbyberg

270

Stockholms län

286

Män
2016

2013

2014

280

295

330

340

295

260

370

379

Totalt
2016

2013

2014

2016

366

301

310

330

340

328

337

300
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Tabell 4. Sundbyberg stads befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå45 . År 2014-2016.
Avrundade siffror
Procentuell fördelning
Kvinnor

Män

Totalt

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Förgymnasial
utbildning

11

10

10

14

14

13

12

12

11

Gymnasial
utbildning

38

37

34

41

40

38

39

39

36

Eftergymnasial
utbildning

49

50

53

42

42

45

45

46

49

2

3

3

4

4

4

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Uppgifter saknas
Totalt

	Tabell 5. Andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg jämfört med riket
och Stockholms län. Avser andelen av befolkningen i åldern 16-64 år.
Personer går i program för aktivitetsstöd redovisas inte som
”öppet arbetslösa”. December 2016/December 2017.
Procentuell fördelning
Kvinnor

Män

Totalt

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Sundbyberg

3,3

3,3

3,6

3,5

3,5

3,4

Stockholms län

2,7

2,9

3,0

3,1

2,8

3,0

Riket

2,8

3,0

3,6

3,5

3,2

3,2

	
Tabell 6. Andel födda utomlands boende i Sundbyberg jämfört med andel
boende Sverige. År 2014-2016.
Andel av boende i
Kvinnor

Män

Totalt

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Sundbyberg

28

29

30

28

29

30

28

29

30

Sverige

17

17

18

16

17

18

16

17

18
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Tabell 7. Valdeltagande per valkrets i Sundbyberg kommunval. År 2014.

Valkrets
Lilla Alby 1

81,85

Lilla Alby 2

82,07

Lilla Alby 3

84,13

Centrala Sundbyberg 1

82,42

Centrala Sundbyberg 2

80,37

Centrala Sundbyberg 3

83,97

Centrala Sundbyberg 4

80,72

Centrala Sundbyberg 5

84,65

Centrala Sundbyberg 6

81,47

Tulemarken

87,10

Storskogen1

79,76

Storskogen 2

78,78

Ör

73,58

Hallonbergen 1

60,98

Hallonbergen 2

61,51

Hallonbergen 3

60,71

Duvbo 1

79,44

Duvbo 2

88,86

Rissne 1

70,00

Rissne 2

73,25

Rissne 3

70,60

Rissne 4

68,75

Lilla Ursvik, Brotorp och Kymlinge

81,66

Stora Ursvik

82,53

Sundbyberg

79,43

Källa: SCB, informationen har hämtats från www.sundbyberg.se
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Socialt bokslut 2017
Det sociala bokslutet är en
tillbakablick på stadens arbete
med social hållbarhet under 2017.
I bokslutet presenteras en samlad
bild av invånarnas livsvillkor
och förutsättningar, samt goda
exempel ifrån verksamheterna
inom staden i arbetet med
att bidra till ett ännu bättre
Sundbyberg.

Sundbyberg växer med dig!

08-706 80 00 • SUNDBYBERG.SE

