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Förord
Det sociala bokslutet är en del i Sundbybergs stads arbete
med social hållbarhet utifrån ett hela staden-perspektiv.
Utgångspunkten är stadens styrdokument med den tydliga
inriktningen om en kvalitativ och hållbar samhällsutveckling.
Syftet med bokslutet 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 jämställdhet, integration, delaktighet och inflytande, tillgänglighet och jämlik hälsa.
I Sundbyberg som helhet är livsvillkoren goda. Samtidigt behöver
vi vara medvetna om att det finns skillnader inom staden. För att nå ett
socialt hållbart Sundbyberg för alla behöver arbetet fokusera både på
behoven i nuläget och med långsiktighet, på alla nivåer.
Det görs mycket bra i våra verksamheter varje dag som bidrar till ett
mer hållbart Sundbyberg. I bokslutet presenteras exempel på projekt
och aktiviteter som utvecklar arbetet i den riktningen. Att uppmärksamma, skickliggöra varandra och fira framgång genom att lyfta fram goda
exempel är framgångsrikt i all verksamhetsutveckling. Sundbybergs
sociala bokslut sätter ljuset på ett axplock av det inspirerande arbete
som sker i stadens verksamheter, och är samtidigt ett användbart
underlag i vårt fortsatta arbete.
Helén Eriksson Elf
STADSDIREKTÖR
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INLEDNING

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.
Styrande dokument 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 vilken stad Sundbyberg vill vara på längre
sikt. 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. Ett revideringsarbete pågår under nuvarande mandatperiod.
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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 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 slutrapport 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.
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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

FOTO: MOSTPHOTOS

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 jämlikhetsperspektiv och
jämställdhetsperspektiv jämfört med föregående strategi. Perspektiven
måste genomsyra ANDT-arbetet 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.
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Ändringar i diskrimineringslagen
Den 1 januari 2017 trädde ett antal ändringar i diskrimineringslagen
(2008:567) i kraft, bland annat vad gäller aktiva åtgärder. Ändringarna
innebär att arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet. De aktiva åtgärderna förutsätter ett förebyggande och främjande
arbete som ska ske kontinuerligt.

Kommissionen för jämlik hälsa
Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan
bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens
uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska
slutas inom en generation. Kommissionen ska i maj 2017 överlämna sin
slutrapport till regeringen. Enligt direktivet 2015:60 ska förslagen vara
riktade till såväl staten som till kommuner och landsting, men också till
andra relevanta samhällsaktörer.

Implementering av 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 (dir. 2016:18). Handlingsplanen ska
presenteras i maj 2017 med syfte att tydliggöra hur Sverige på ett nationellt plan ska förhålla sig till de 17 hållbarhetsmålen. Utvecklingen som
sker idag tyder på att alltfler nationella politikområden kommer att
kopplas till Agenda 2030, även på regional och lokal nivå.

Ny nationell funktionshinderpolitik
Under 2017 förväntas en ny nationell funktionshinderspolitik antas. Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på en
ny strategi. Med stor sannolikhet kommer den nya politiken att baseras på
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag
Barnkonventionen förväntas bli svensk lag den 1 mars 2018. I samband
med detta föreslås bland annat utbildningssatsningar på nationell nivå
samt ändringar i bland annat förvaltningslagen (1971:291) och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Ändringarna ska tydliggöra barns rättigheter och hur barns bästa
ska beaktas.

En jämställdhetsmyndighet inrättas
En jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Enligt kommittédirektivet
2016:108 ska myndigheten påbörja sin verksamhet den 1 januari 2018.
I dess uppdrag ska det ingå att svara för stöd till kommuner i genomförandet av jämställdhetspolititiken.
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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.6 Att minska
skillnader i livsvillkor kan således stärka välbefinnandet i ett växande
Sundbyberg för alla sundbybergare.
Social hållbarhet är ofta den dimension av hållbar utveckling som upplevs som svårast att definiera. Det finns inte heller någon allmänt accepterad
definition av begreppet. Genom att definiera social hållbarhet utifrån de
förutsättningar som finns i Sundbyberg kan arbetet för social hållbarhet
bli mer konkret. Utifrån en lokalt anpassad definition, grundad i forskning
och omvärldsbevakning, kan indikatorer för att följa utvecklingen lättare
identifieras och riktningen för stadens verksamheter kan tydliggöras. Vid
fastställandet av gemensamma indikatorer för social hållbarhet ur ett hela
staden-perspektiv kan social hållbarhet inkluderas i planerings- och
uppföljningsprocessen, med ett långsiktigt perspektiv.
6 Skillnadernas Stockholm, 2015. Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
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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 som är hämtade från stadens budget för 2016 och omvärldsbevakning. De goda exemplen är hämtade från samtliga förvaltningar i
staden och sammanställda av personal på stadsledningskontoret. För att
skapa en helhetsförståelse kopplas de olika perspektiven till vad som gäller
nationellt. Perspektiven är:
•  Jämställdhet – 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 har flyttat till.
•D
 elaktighet och inflytande – Möjligheter till delaktighet och inflytande
i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för social
hållbarhet och människors välbefinnande.
•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. Den redovisade statistiken är den senast tillgängliga.
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Sundbyberg i siffror
Den sista december 2016 bodde 47 750 personer i Sundbyberg. Kartan
nedan visar hur befolkningen var fördelad över de tio stadsdelarna i slutet
av 2015. Befolkningsökningen var relativt blygsam 1970-2005. Därefter har,
till följd av ökat bostadsbyggande, befolkningen ökat.

Figur 3. Medborgare per stadsdel 2015
Kartan visar medborgare
per stadsdel 2015.
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Invånare och boende
Jämfört med riket finns det en större andel personer i åldern 25-44 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 större andel invånare som är utrikes födda:
29 procent av invånarna är utrikes födda jämfört med 17 procent i riket.
Staden hade ett flyttningsöverskott på 1 552 personer 2015. Som tabellen
nedan visar, bor flest i ensamstående hushåll utan barn.
Tabell 1. Hushållstyper i Sundbyberg
Hushållstyp

Antal

Varav
0 barn

Varav
1 barn

Varav
2 barn

Varav
3 barn eller fler

10 186

8 452

1 076

498

160

Sammanboende

7 461

3 906

1 538

1 562

455

Övriga hushåll

2 594

1 459

484

389

262

Ensamstående

Övriga hushåll är exempelvis kollektiv, vänner som bor tillsammans och liknande.
Källa: Planområdesprognos 2016-2025 och demografiska områdesdata för Sundbyberg. (2015) Stockholms läns landsting, www.rufs.se

Bostadstyper
Bostadsbeståndet består i dagsläget av cirka 22 000 bostäder. Av dessa är
cirka 57 procent hyresrätter och resterande andel utgörs av bostadsrätter
samt äganderätter (ofta detsamma som hus).

Inkomst
År 2015 uppgick mediannettoinkomsten i Sundbyberg till 245 536 kr
per år. Mäns mediannettoinkomst var 266 303 kronor och kvinnors
227 023 kronor.7
År 2015 levde 9,9 procent av Sundbybergs invånare i åldern mellan
0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. Det motsvarar 966 barn och är en
minskning från året innan med 65 barn.8
Inkomstnivån skiljer sig mellan de olika stadsdelarna och kan mätas
som andel personer som har en sammanräknad förvärvsinkomst9 över
480 000 kr. I den stadsdel med störst andel har 37,6 procent män och
20 procent kvinnor en förvärvsinkomst över 480 000 kr. I den stadsdel
med lägst andel så är motsvarande siffror 3,5 procent för männen och
1,0 procent för kvinnorna.10

7 Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
8 Ibid.
9	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.
10	Planområdesprognos 2016-2025 och demografiska områdesdata för Sundbyberg. (2015)
Stockholms läns landsting, www.rufs.se
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Utbildning
Den sista december 2015 hade 46 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.11
Utbildningsnivån skiljer sig åt mellan de olika stadsdelarna. För till
exempel en treårig eftergymnasial utbildning varierar det mellan 10,5
procent och 39,8 procent.12

Sysselsättning
I december 2016 uppgick andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg till 3,5
procent. Det är något högre jämfört med länet och riket som har 2,8 respektive 3,2 procent öppet arbetslösa.13 Siffrorna avser andelen av befolkningen
totalt i åldern 16- 64 år, som inte går i program för aktivitetsstöd.

Hälsa
Den återstående medellivslängden vid födseln år 2015 i Sundbyberg var
83,5 år för kvinnor och 79,5 år för män. För båda könen är detta något
under rikssnittet. För kvinnorna är det en minskning med 0,3 år och för
männen en ökning med 0,6 år sedan 2014.14
År 2014 bedömde 76 procent av invånarna i Sundbyberg i åldern 18-64
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 2010.15

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

11 Kommunfakta 2016.
12	Planområdesprognos 2016-2025 och demografiska områdesdata för Sundbyberg. (2015)Stockholms läns landsting, www.rufs.se
13 Arbetsförmedlingen.
14 Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
15 Ibid.
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TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2016

Trender och goda
exempel 2016
För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs kunskap
om behov och förutsättningar för att relevanta insatser
och aktiviteter ska kunna genomföras. I följande avsnitt
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 stadens budget för 2016 och omvärldsbevakning:
jämställdhet, integration, delaktighet och inflytande, tillgänglighet och
jämlik hälsa.
De goda exemplen är märkta med ett hjärta.
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Jämställdhetsintegrering
är en politisk 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, eller jämlikhet mellan könen, innebär en jämn fördelning
av inflytande, villkor och
makt mellan könen. Man
kan ibland förväxla jämställdhet med jämlikhet.
Jämlikhet rör alla
människors lika värde.
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Jämställdhet
Under 2016 var en målsättning att alla nämnder och förvaltningar skulle
arbeta med jämställdhetsintegrering. I Sverige är jämställdhetsintegrering
den huvudsakliga strategin för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska
mål: 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 i praktiken. De här strukturerna kallas ibland för maktordningar
och relaterat till jämställdhet kallas det könsmaktsordning. Ofta används
statistik för att synliggöra dessa strukturer i samhället och för att upptäcka
skillnader mellan grupper. Därför är det till exempel vanligt med könsuppdelad statistik. Att på så sätt lyfta in kön i statistik är en del i jämställdhetsintegrering. I bokslutet som helhet presenteras könsuppdelad statistik
där det skulle kunna finnas strukturella skillnader mellan kvinnor
och män.
Det finns fler strukturer i samhället än den som rör kön; till exempel
kan ålder, funktionsförmåga, och om man är född utomlands också
påverka ens möjligheter. Kön är inte en ensam faktor som påverkar
ens möjligheter. Att inkludera flera faktorer och granska hur de samverkar
i att påverka individers förutsättningar, är att använda ett intersektoriellt
perspektiv.
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Jämställdhet bland stadens anställda
Arbetsmarknaden är ett samhällsområde som inte är jämställt.16 Det tar
sig till exempel uttryck genom könsfördelningen hos dem som har höga
positioner, löneskillnader mellan kvinnor och män, och frånvaro från
arbetet (exempelvis deltidsarbete, sjukfrånvaro eller föräldraledighet).
På flera sätt är det överlag mer jämställt i kommuner, landsting och
regioner än på resten av arbetsmarknaden.17 Nedan presenteras könsuppdelad statistik ur ett arbetsgivarperspektiv för Sundbybergs stad.
Figur 4 visar hur stor andel bland Sundbybergs stads månadsavlönade
personal som är kvinnor och hur stor andel bland stadens chefer som
är kvinnor.

Procent

Figur 4. Andel kvinnor bland stadens anställda och stadens chefer
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Som framgår av diagrammet är det en övervikt av kvinnor bland stadens
anställda, 77 procent år 2016. Detta kan jämföras med 68 procent kvinnor
bland stadens chefer 2016.
Figur 5 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.

16 Arbetsmiljöupplyrningen, www.arbetsmiljoupplysningen.se
17 ”Kommuner och landsting ska bli bäst på jämställdhet”, SKL. www.skl.se
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Figur 5. Förhållandet mellan medianlöner hos kvinnor och män
Medianlöner hos tillsvidareanställda män och kvinnor i olika
befattningsgrupper i Sundbybergs stad. Avser december 2016.
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Möts staplarna 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 lönerna bland
landets kommuner år 2015.18
Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och utgå från
exempelvis erfarenhet, kompetens och andra lönekriterier. I de fall arbetsgivaren upptäcker att det finns löneskillnader mellan könen, som inte kan
förklaras på saklig grund oberoende av könstillhörighet, ska arbetsgivaren
upprätta en handlingsplan och vidta åtgärder inom en treårsperiod.
Lönekartläggningar med analys och åtgärdsplan ska från och med 2017
göras årligen.

Jämställdhet i stadens skolor
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det relevant att titta på hur stor andel
pojkar och flickor som upplever sig ha utsatts för, eller anser sig ha utsatt
andra för, kränkande behandling i skolor i Sundbyberg. Stockholmsenkäten ger möjlighet att följa hur utvecklingen har sett ut i årskurs 9.

18 ”Öppna jämförelser Jämställdhet”, SKL, www.skl.se

20

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2016

Figur 6. Andel elever som upplever sig ha blivit utsatta för mobbning
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Figur 7. Andel elever som anser sig ha mobbat andra
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0

Andel elever som anser
att de har mobbat eller
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under läsåret. Avser
elever i årskurs 9 i skolor
i Sundbyberg.
Källa: Stockholmsenkäten 2016.
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Figur 6 och 7 visar att det konsekvent är en större andel flickor än pojkar
i årskurs 9 som upplever att de har utsatts för kränkande behandling.
Jämförelsevis är det en större andel av pojkarna än flickorna som anser
sig ha varit delaktiga i att mobba eller trakassera en annan elev.
Då det är mellan 150 och 200 elever som svarar på enkäten varje gång
den genomförs (vartannat år) är det svårt göra jämförelser mellan enskilda
år. 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.
Ett förebyggande arbete mot kränkande behandling ingår i skolans plan
mot kränkande behandling, och i bokslutet lyfts flera goda exempel som
syftar till att minska förekomsten av kränkande behandling.
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Jämställdhet i fritidsaktiviteter

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Bland många fritidsaktiviteter kan det finnas en dominans av deltagare av
det ena eller det andra könet. Ur jämställdhetssynpunkt är det då viktigt
att säkerställa att de gemensamma resurserna kommer flickor och pojkar till
godo i lika stor utsträckning. För att göra det kan man till exempel jämföra
hur det ser ut med tilldelning av olika former av föreningsbidrag, salstider,
deltagare i kursverksamheter och liknande. Fritidsgårdar är en verksamhet
som är kostnadsfri för deltagarna, och därför är det viktigt att säkerställa att
alla känner sig lika välkomna och trygga på fritidsgårdarna, oavsett kön.
Fritidsgårdar är en miljö där det ofta finns en övervikt av pojkar.
Genom att följa utvecklingen i könsfördelningen bland besökarna går
det att utvärdera om de insatser som görs leder till större jämställdhet
på fritidsgårdarna.
Sundbybergs fritidsgårdar har arbetat aktivt med att flickor ska känna
sig välkomna och trygga på fritidsgårdarna. Från år 2013 till 2016 har
andelen flickor i Fritidens organiserade verksamheter ökat från elva till
13 procent, och för Stationen har ökningen varit från 28 till 48 procent.
Hundra74:an, som övertogs i kommunal regi i januari 2016, hade 52
procent flickor i sina organiserade verksamheter under året. Ett av de
goda exemplen berättar om hur fritidsgårdarna har jobbat.
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Fritidsgårdarna satsar på jämställdhet
I Sundbybergs fritidsgårdar pågår ett långsiktigt och strategiskt arbete för
att öka andelen tjejer i verksamheterna, och för att öka deras delaktighet
och inflytande. Det har gett effekt och motbevisar den traditionella bilden
av fritidsgårdar som en plats för killar, något som annars återspeglas i
statistik både nationellt och mer lokalt.
I Sundbyberg finns tre fritidsgårdar där all personal arbetar utifrån ett
gemensamt förhållningssätt och en gemensam värdegrund. Värdegrunden
arbetades fram under 2016, och under 2017 kommer arbetet att fortsätta
för att implementera den. Den gemensamma startpunkten för detta arbete
var den jämställdhetskartläggning som gjordes inom verksamheten 2015.
I januari 2016 var andelen tjejer som besökte fritidsgården i Rissne noll
procent. Men under året har Hundra74:an med hjälp av Rissneambassadörerna satsat på ett uppsökande arbete, och på att skapa de verksamheter
som tjejerna har efterfrågat. Utifrån tjejernas förslag har fritidsgården
börjat erbjuda konstaktiviteter, tjejkvällar och en syverksamhet. Samtidigt
jobbar de mycket med normkritik och har anpassat aktiviteterna för att de
inte ska få en genusstämpel. Det arbetet har varit mycket framgångsrikt
och i till exempel syverksamheten har det varit en övervägande del killar.
De pimpar sina kläder, syr och fixar träningskläder, jackor och kepsar. Inför
Halloween utlystes en tävling om den bästa utklädnaden, och då var det
fullt hus i ateljén – och bara killar. Hundra74:ans arbete har gett resultat
och i slutet av året hade andelen tjejer ökat till 45 procent.
Fritidsgården Stationen ligger i Ängskolan och finns därmed i ett
sammanhang där både tjejer och killar har en naturlig hemvist. Genom
att ha aktiviteter riktade till enbart tjejer, bland annat i samarbete med
Fryshuset, har Stationen fått fler tjejer att komma till fritidsgården. Till
exempel har man erbjudit en timmes träning följt av en timmes samtal
om något ämne som tjejerna själva känner är aktuellt.
Fritidsgården Fritiden ligger i Hallonbergens centrum, och har även
den specifika förutsättningar för att nå ungdomar. Med sina nyrenoverade
lokaler kommer arbetet framöver att fokusera på att locka både tjejer och
killar till en trygg och inkluderande verksamhet. Arbetet utgår från det
långsiktiga målet att öka andelen tjejer som besöker verksamheten och
personalen arbetar fram en handlingsplan som är specifik för Fritiden.
Naturligtvis kommer personalen att bära med sig både Stationens och
Hundra74:ans erfarenheter i arbetet med att skapa en fritidsgård där alla
är och känner sig välkomna.

Värdegrund för
Sundbybergs öppna
ungdomsverksamheter
Verksamheten välkomnar alla
Det innebär att alla vi som
arbetar i eller besöker verksamheten ställer upp och skriver
under på detta. Vi skapar
verksamheten tillsammans och
allas röster är viktiga och räknas
och här lyssnar vi och lyfter
varandra.
Hos oss ska alla få känna
sig trygga
Vi använder ett schysst språk
och visar varandra respekt.
Har du negativa, kränkande
och sårande åsikter om hur
någon är, ser ut, lever, klär sig
eller kommer ifrån får du inte
uttrycka det här. Vi använder
inte heller sociala medier för att
sprida negativa rykten, förtala
och förnedra. Vi reagerar och
agerar mot alla former av
trakasserier och det gäller
oavsett om det är skämt
eller inte.
Vi hjälper varandra
Ibland tappar vi bort oss och
glömmer våra gemensamma
regler och det kan vara svårt att
ändra vårt språk och beteende.
Om du känner att det är svårt,
säg till så hjälper vi dig. Vi vill
gärna att du även säger till oss
i personalen om vi glömmer
våra gemensamma regler.
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HBTQ19-certifieringar i Sundbybergs stad

HBTQ-certifierade
verksamheter i staden:
• Aggregat
• Hallonbergens bibliotek
• Signalfabrikens
bibliotek
• Anhörigstöd,
äldreförvaltningen
• Biståndsenheten,
äldreförvaltningen
• Dagverksamheten,
äldreförvaltningen

De senaste åren har ett flertal verksamheter i Sundbybergs stad HBTQcertifierats. Syftet med utbildningarna är att erbjuda en god arbetsmiljö
för anställda och ett respektfullt bemötande av deltagarna i verksamheten
utifrån ett normkritiskt perspektiv. Utbildningen sker i fyra steg och all
personal deltar under ledning av en utbildare från Riksförbundet för
sexuellt likaberättigande (RFSL). Ett certifikat gäller i tre år och kan
därefter förnyas.
Under 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samverkat kring en HBTQ-certifiering av sina verksamheter.
Syftet med certifieringen har varit att synliggöra normativa mönster, ge
verksamheterna verktyg för att kunna arbeta strategiskt med normkritik
samt skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna. Nya
certifieringar för år 2016 är Bäverns förskola, Öppna förskolan Junibacken,
Barnhälsoteamet och stadens fritidsgårdar.

• Simhallen
• Elevhälsan
• Fältsekreterare
• Stadens fritidsgårdar
• Bäverns förskola
• Öppna förskolan
Junibacken
• Barnhälsoteamet

Sundbybergs stad på Pridefestivalen 2016.

FOTO: SUNDBYBERGS STAD

Sundbybergs stads förskolor
Under 2016 har Sundbybergs stads förskolor arbetat intensivt med de
prioriterade målen att förskolornas språkutvecklande arbetssätt ska stärkas
samt att öka kompetensen utifrån ett normkritiskt perspektiv.
I sitt arbete med språkutveckling har alla förskolor utsett språkombud
och arbetat med olika projekt. Bland annat har man sjungit barnsånger
tillsammans på olika språk och ordnat en fest med musik från olika länder.
En förskola har också lyft flerspråkigheten, bland annat med hjälp av
Penpals20; de har sett på filmer på olika språk, och uppmärksammat
flerspråkigheten i det dagliga samtalet.
19	HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck
och identiteter.
20 Penpals är en översättningspenna, som man drar över ett ord för att få en översättning.
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Arbetslag i förskolan har under året deltagit i ”musikspråka”. ”Musikspråka”
är ett projekt som haft direkthandling av en pedagogisk handledare i
musik och språk, däremellan har de haft sånggrupper med sin barngrupp
utifrån metoden. Metoden är baserad på att leka fram språket med musik
som stöd och är tillsammans med andra metoder ett stöd för barn att
utveckla sin flerspråkighet.
Förskolorna har arbetat med barns delaktighet genom att skapa projekt
utifrån barnens tankar, intressen och vad som väcker deras nyfikenhet. På
en förskola har barnen visat stort intresse för ”Monsterböckerna”, som man
då har arbetat vidare med i projekt. Genom litteraturen har ett arbete kring
temat vänskap och empati pågått. Frågeställningar har lyfts upp kring
hur det kan bli om man blir osams, hur det känns när man blir rädd och
ledsen, och hur man löser konflikter på bästa sätt tillsammans med
barnen. Barnen har tillsammans skapat ett kartonghus till monstren.
Utvecklingsarbetet inom förskolorna har också fokuserat på barnens
möjligheter att bli bemötta utifrån ett mer normkritiskt perspektiv, där
förutfattade bilder om vad som är norm utmanas och granskas i olika
projekt. En enhet har haft projektet ”lika/olika”. Där har barnen ritat
självporträtt och tillsammans har de lyft likheter och olikheter mellan
individerna. Förskolan har också tagit hjälp av bibliotekarierna i staden
att låna böcker med ett normkritiskt perspektiv för att läsa med barnen.
Några enheter har även HBTQ-certifierats under året.

Barn på Sundbybergs förskolor.

FOTO: SUNDBYBERGS STAD
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Integration

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

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 2016 kom sammanlagt
362 flyktingar, varav 32 ensamkommande barn.21 Av dessa var 78 personer
ABO22-flyktingar. Det betyder att de blev 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.23
Under 2016 valde staden att sätta extra fokus på integrationsfrågor
genom att inrätta ett integrationsutskott. Syftet var att inkludera människor
i samhället och minska trösklarna in på arbetsmarknaden. Två uttalade mål
i budgeten för 2016 var att främja integration med egen försörjning som
självklart mål samt stimulera till att barn och unga kommer i kontakt med
aktiviteter för en fungerande integration.
21	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)
22 Anvisningsboende.
23 Kommunen är skyldig enligt lag (2016:38) att ta emot flyktingar.
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Att mäta hur framgångsrik en kommun är på integration är svårt. Det
finns många variabler att ta hänsyn till såsom till exempel de nyanländas
olika utbildningsnivåer, utbudet av eller närhet till arbete och utbildning i
kommunen samt bostadsmarknaden. SKL har därför tagit fram en modell
för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden, som 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 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.24 Enligt SKL:s modell framgår det att
Sundbybergs faktiska värde gällande flyktingars etablering på arbetsmarknaden låg något över det förväntade värdet.25
Figur 8. Modell för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden

Förväntat värde enligt
statistisk modell
Vistelsetid i
Sverige

Skyddsbehövande och
deras anhöriga

Utbildningsnivå
Lokal
arbetsmarknad

FAKTISKT RESULTAT
Förvärvsarbetande 20-64 år

Andra faktorer

Schematisk bild över
en statistisk modell för
beräknad förvärvsfrekvens
i flyktinggruppen (skyddsbehövande och deras
anhöriga).
Källa: Framgångsrik lokal integration
– en modell för att följa flyktingars
etablering på den lokala arbetsmarknaden. (2015). Sveriges
kommuner och landsting.

Samhällsprojekt i Ursviksskolan
Ursviksskolan har utvecklat en modell för att öka elevernas sociala entreprenörskap, välbefinnande och medmänsklighet. Grundtanken i projektet
bygger på forskning som visar de positiva effekterna av välgörande arbete
som tillfaller den som utför arbetet. Det vill säga att eleverna kan hjälpa
sig själva medan de hjälper andra.
Mottot i arbetet utgår från följande:
• När du står upp för andra står du upp för dig.
• När du hjälper andra hjälper du dig.
• När du älskar andra älskar du dig.

24	Framgångsrik lokal integration- en modell för att följa flyktingars etablering på den lokala
arbetsmarknaden. (2015). Sveriges kommuner och landsting.
25 Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
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Det är eleverna i årskurs 6 på Ursvikskolan som varje år deltar i ett samhällsprojekt där de genom anpassade lektioner och aktiviteter på fritiden
jobbar för att uppnå mottot, samtidigt som de samlar in pengar till välgörenhet. Exempel på dessa aktiviteter är välgörenhetslopp, discon och
försäljningar av olika slag.
Eleverna bestämmer själva vart de vill skänka sina medel. Hittills har de
valt Barncancerfonden, Unicef, Min stora dag, Världsnaturfonden WWF,
Rädda barnen och Cancerfonden.
Varje år genomförs en enkätundersökning bland eleverna vars svar
visar att de är mycket positivt inställda till projektet och utvecklar empati,
solidaritet, kreativitet, problemlösning, självkänsla, samarbete och kommunikaZtionsförmåga. Det händer att eleverna tar egna initiativ och överraskar
med ha gjort något på egen hand eller i grupp för att få in mer pengar till
välgörenhet. Det har även hänt att elever och föräldrar från skolan, som
inte deltar i projektet, har gjort egna insamlingar för att bidra till arbetet.
Inom projektet har skolan också bjudit in gästföreläsare för att eleverna
ska få mer kunskap om samhället vi lever i. Dessa kan vara forskare, sociala
entreprenörer, representanter från välgörenhetsorganisationer, eller
anställda i kommunen som arbetar med sociala frågor.

Samhällsprojekt i årskurs 6 på Ursviksskolan.

FOTO: CAMILLA ROSENBERG

Under åren har skolan sett att arbetet har påverkat eleverna på ett positivt
sätt samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven. Som en bonus har de
kunnat skänka över 65 000 kr till olika välgörenhetsorganisationer.

Drama som språkutvecklande metod
Våren 2016 började planerna på att använda drama som språkutvecklande
metod för nyanlända elever i Sundbybergs skolor. Teaterstudion på Kultur
Sundbyberg kontaktade skolorna, varav Lilla Albyskolan och Ängskolan
nappade på idén. Lärarna och dramapedagogen planerade upplägget till-
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sammans och under hösten har en grupp från vardera skolan fått öva teater
vid åtta tillfällen.
I början handlade träffarna om att leka organiserade lekar tillsammans
och i leken träna på att prata svenska. Att förstå vilka överenskommelser
som gäller när man leker var många elever ovana vid. En lek kunde exempelvis handla om olika frukter, som när eleverna väl lärt sig lekens struktur
bytte tema och istället handlade om klädesplagg. Grupperna har också fått
testa improvisation, till exempel vad som kan hända på en restaurang eller
i andra situationer.
Även om det inte var en målsättning från början, så växte planerna fram
på att grupperna skulle sätta upp en pjäs. Högstadieeleverna från Ängsskolan
delade upp sig i tre grupper och fick på lektionstid själva skriva scenerna
till var sin pjäs. Temana de fick välja på var ”skolan” och ”ny i Sverige”. De
yngre barnen från Lilla Albyskolan hittade på en berättelse utifrån bilder.
I januari 2017 visade grupperna upp pjäserna för varandra.
En framgångsfaktor med verksamheten var att lärarna var med. På
lektionerna kunde de klargöra kopplingen mellan läroplanen och det de
gjorde på teaterlektionerna. På så sätt blev det tydligt för barnen vad de
lärde sig.
Arbetet med drama som språkutveckling har varit en fantastisk resa.
Eleverna har utvecklat en fördjupad språkförståelse utifrån de samtal som
teaterarbetet har krävt.
– Det har varit otroligt att på så kort tid se hur barnen har utvecklats
från att i de flesta fall aldrig ha sysslat med teater till att våga stå på scen i
en pjäs som man själv har skrivit på ett nytt språk, säger Susanne Olofsson,
dramapedagog.
Under 2017 kommer verksamheten att fortsätta och utökas. Flera av
Kultur Sundbybergs verksamheter ser över vad mer de kan göra för att den
här målgruppen ska inkluderas ytterligare i deras verksamhet, och ska ta
fram en konkret plan för arbetet under året.

Advisory board
Sedan 2013 har Sundbybergs stad varit med i projektet Advisory board.
Projektet handlar om att erbjuda ensamkommande barn en meningsfull
sysselsättning utöver skolgången. Flera företag i Sundbyberg är med och
bidrar med praktikplatser, och under sex till tio veckor får ungdomarna
möjlighet att göra praktik en till två gånger i veckan. Alla parter deltar
frivilligt och vare sig företagen eller ungdomarna får någon ersättning för
att de deltar.
Ungdomarna har flera gånger uttryckt att praktiken är bra därför att de
får vara i en annan typ av sammanhang. I skolan, i boendet, på fritiden umgås de i stor utsträckning med andra ungdomar i samma situation. Genom
praktiken får de möjlighet att öva på svenskan genom att använda den i
olika situationer och de får lära sig den svenska arbetsplatskulturen. De får
också en erfarenhet som de kan skriva med på CV:t i framtiden.
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Flera av företagen känner att de gör en viktig samhällsinsats, och i vissa fall
har ungdomar anställts efter praktiken. Under 2015/2016 tog också Swedbank (ett av företagen) tillsammans med staden initiativ till en utbildning
i vardagsekonomi för ungdomarna. De informerade bland annat om CSN,
hur man kan söka banklån, hur man ska tänka kring sms-lån, vad dagersättningen ska täcka och så vidare.
Totalt har över hundra ensamkommande barn tagit del av praktikmöjligheten, och några har varit med flera gånger. Det är en praktikomgång
per termin med 35 platser, och precis som med ansökningsprocessen till
sommarjobben får de först gå i en CV-skola. Där får de också en presentation om företagen. Därefter får de skriva ihop ett CV hemma och önska
vilka företag de skulle vilja jobba på.
I december 2016 hölls för första gången en galamiddag för alla ungdomar och företag som varit med i projektet. Kommunstyrelsens ordförande
höll tal och alla ungdomar fick ta emot ett diplom på scen. Det var fantastiskt
för de inblandade i projektet att få se ungdomarnas stolthet, att de sträckte
på ryggen och kände att de hade gjort något bra.
Ursprungligen var projektet ett samarbete med Länsstyrelsen Stockholms
län och företaget Agaton communications som aktörer, men 2016 genomfördes det av staden och Agaton communications. Under 2017 kommer
projektet att integreras i den ordinarie verksamhet och i och med det tar
staden också över verksamheten helt i egen regi. Ytterligare två företag har
tillkommit inom branscher som hade efterfrågats av ungdomarna. Det gör att
det nu är åtta företag, med en bredd av inriktningar, som erbjuder praktik.

Löfströms gymnasium
ligger i Rissne och skolan
vänder sig till elever som
saknar behörighet till de
nationella programmen i
gymnasiet. På Löfströms
får eleverna möjlighet att
förbereda sig inför annan
gymnasieutbildning
eller arbete. Tre program
erbjuds varav språkintroduktion är ett. Löfströms
gymnasium lägger stort
fokus på att alla ska
känna sig trygga och
ingen form av diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling får
förekomma.
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Porten – för en lyckad start på livet i Sverige
Hösten 2015 startade ett projekt på Löfströms gymnasium som kom att
kallas Porten. Syftet med Porten är att ge nyanlända elever en grundlig
inskolning till skolans språkintroduktionsprogram och skapa förutsättningar
för en god integration och etablering i det svenska samhället. Porten
vänder sig endast till nyanlända elever.
Integrations- och etableringsperioden på Porten tar sex till åtta veckor.
Inledningsvis görs ett inskrivningssamtal där eleven och vårdnadshavaren
träffar skolans integrationssamordnare. När eleven sedan börjar får hen,
förutom schema, också skolmaterial, ryggsäck, vattenflaska, skåp och ett
terminskort på SL. Redan den första dagen i skolan får eleven träffa en
faddergrupp för att på så sätt få stöd att bygga sociala relationer och öka
trygghetskänslan.
Under sin tid i Porten får eleven intensiv undervisning om sina rättigheter och skyldigheter, Sveriges samhällsstruktur, miljöfrågor samt vilka
regler, både vedertagna och oskrivna, som finns. Eleverna får också lära
sig om det svenska skolsystemet och hur det fungerar på Löfströms
gymnasium. De får information om hygien, kost och träning, likabehandlingsplanen och hjälp att planera sin vardag. Eleverna får veta vem de ska
vända sig till med olika frågor, de får grundläggande undervisning i sex
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och samlevnad samt gör studiebesök på olika platser i Sundbyberg såsom
stadshuset, biblioteket, Ursviks motionsområde, simhallen, kulturhuset
och Aggregat. De besöker också Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket, Stockholms centralstation, Stockholms stads stadshus, Gamla
stan, Riksdagen och kungliga slottet. Eleverna har svenska som andraspråk
vid två tillfällen i veckan och idrott samt matematik en gång i veckan,
utöver Portens övriga lektioner.
Under tiden i Porten sker en kartläggning av elevens kunskaper som
används när den individuella studieplanen ska tas fram och den sista
veckan sker ett överlämningssamtal mellan eleven, integrationssamordnaren och blivande mentorn.
En framgångsfaktor i arbetet med Porten är samarbetet med elevhälsan.
Det har gett elever med extra stödbehov möjlighet att snabbare få rätt
hjälp, men det har också gjort att alla nyanlända elever tidigt fått kännedom om kuratorn, specialpedagogen och skolsköterskan.
Arbetet med Porten har stött på olika utmaningar. Till exempel har
eleverna ofta olika skolbakgrund och erfarenheter. Ibland kan elever med
mycket skolkunskaper hamna i samma grupp som analfabeter. Det krävs
då individualiseringar och flexibelt tänkande för att alla ska få ut så mycket
som möjligt av Porten.
– Både elever, lärare, vårdnadshavare och skolledningen är nöjda med
Porten eftersom den ger eleverna en bra grund för det fortsatta skolarbetet
på gymnasiet. Eleverna känner sig både tryggare och mer självständiga
efter att deltagit i Porten och de har bättre förståelse för hur det svenska
samhället och skolan fungerar, berättar Nahla Roumi. Hon är integrationssamordnare på Löfströms och har varit med sedan uppstarten av projektet
och är fortfarande en nyckelperson i Portens arbete.
Sedan starten hösten 2015 har cirka 96 elever gått igenom Porten.
Projektet är ständigt under utveckling med utgångspunkt i elevernas behov
och personalens erfarenheter. Genom förbättrade arbetssätt, arbetsformer
och samarbeten kan Porten på ett bra sätt möta den heterogena grupp de
nyanlända är.

Integrationssamordnare Nahla Roumi med elever som deltagit i Porten.

FOTO: LEONEL GRANA IRACHET
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Delaktighet och inflytande
Känslan av samhörighet och möjligheter till 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 2016 poängteras att medborgarnas inflytande
i stadens verksamheter ska stärkas genom att valfriheten ska utökas och
utanförskapet i staden ska brytas. Oavsett bakgrund ska alla känna sig
delaktiga i samhället.
Det finns olika grader av delaktighet. Den så kallade delaktighetstrappan26
är en modell som kan användas för att beskriva olika delaktighetsformer
och grader av inflytande.
26	Delaktighetstrappan togs fram av Sherry Arnstein på 1960-talet och används i många sammanhang för att illustrera olika typer av delaktighet bland annat av Sverige kommuner och landsting.
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Figur 9. Delaktighetstrappan
Den så kallade delaktighetstrappan är en modell som
kan användas för att beskriva olika delaktighetsformer
och grader av inflytande.
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Möjligheterna att påverka det politiska beslutsfattandet i samhället
skiljer sig åt mellan olika individer. 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.27 Tillgången till dessa resurser
är ojämlikt fördelad bland människor. De som har minst resurser är också
de som har sämst självskattad och uppmätt hälsa, och tvärtom.28
I figur 10 nedan visas skillnaderna i valdeltagande mellan hög- och
lågutbildade individer i Sverige i riksdagsvalet 2014.

Figur 10. Valdeltagande efter utbildningsnivå 2014
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.
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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.29
27 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!
28	Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010.
Statens folkhälsoinstitut.
29 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!
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År 2014 var valdeltagandet till kommunfullmäktige30 79,43 procent vilket
var en ökning från 2010 (78,85 procent). Lägst var valdeltagandet i en av
Hallonbergens valdistrikt med 60,71 procent. Högst valdeltagande hade
ett av Duvbos valdistrikt med 88,86 procent, se figur 11. Figur 12 visar hur
högt valdeltagandet till kommunfullmäktige var i Sundbybergs stadsdelar
i valen 2010 och 2014.

Figur 11. Valdeltagande kommunalvalet 2014
Kartan visar valdeltagandet
i olika valdistrikt i kommunalvalet 2014.
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30	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.
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Figur 12. Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 2010-2014
Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet, 2010-2014
i Sundbybergs stadsdelar.
Observera att denna statistik utgår från valdistrikt,
varav några inte helt
stämmer med stadsdelsindelningen. Gällande Lilla
Ursvik, Brotorp och Stora
Ursvik har valdistrikten
ändrats sedan 2010.
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Källa: Valmyndigheten, www.val.se
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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. Deras
valdeltagande 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.31 Figur 13 visar valdeltagandet bland förstagångsväljare i
olika valdistrikt i kommunalvalet 2014.

31 Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.
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Figur 13. Valdeltagande förstagångsväljare kommunalvalet 2014
Kartan visar valdeltagandet
bland förstagångsväljare i olika
valdistrikt i kommunalvalet 2014.
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Inkomna medborgarförslag år 2016 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 deltagande-demokratin. Medborgarförslag är viktiga för att:
• Alla medborgare ges möjlighet att förändra och förbättra kommunen
• Det är en direkt länk mellan enskilda medborgare och politikerna
• Alla medborgare får rätt att höras och tas på allvar även när de inte får rösta.
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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 14 visar hur stor andel av Sundbybergs befolkning som bor i en
viss stadsdel 2015, och hur stor andel av de inkomna medborgarförslagen
2016 som kommer från boende i en viss stadsdel.

	
Figur 14. 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
2015, och hur stor andel av
de inkomna medborgarförslagen 2016 som kommer
från boende i en viss
stadsdel.
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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.
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. A
 ndel (%) 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

90

88

85

86

Delaktighet genom dialog

Handslag
Staden har år 2016 fyra
handslag med olika föreningar och organisationer
i staden. Ett handslag i
Sundbyberg innebär en
samverkan mellan staden
och den ideella sektorn
kring ett prioriterat område. Det är ett förtydligande
av vilka åtaganden staden
och organisationerna har i
frågan. Samverkan mellan
parterna ska öka den
ömsesidiga förståelsen för
varandras förutsättningar, göra det möjligt att
genomföra olika aktiviteter,
uppnå förbättrade resultat,
tillvarata bådas perspektiv
och kompetens samt skapa
förståelse och förtroende
för varandra.
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Medborgares möjligheter 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, dels
för att utveckla ett hållbart samhälle.
I stadens budget för 2016 står det att sundbybergarna ska ges en större
chans till delaktighet i stadens utveckling. Det kan till exempel ske genom
medborgardialoger. I medborgardialoger ges medborgarna möjlighet att
tycka till i en fråga och lämna synpunkter inför att beslut fattas. Staden
samverkar dessutom med ideell sektor och andra aktörer i formaliserade råd,
knutna till kommunstyrelsen, för att gemensamt utveckla staden. I råden förs
en kontinuerlig dialog med ett ömsesidigt utbyte av tankar, åsikter och idéer.

Bostäder för seniorer – hur vill du bo?
Äldreförvaltningen och Sundbybergs handslag för äldre bjöd den 14
november in till en heldag med föreläsningar, paneldebatt och mingel på
temat ”Bostäder för seniorer i Sundbyberg - Hur vill du bo?”. Dagen lockade
omkring 100 besökare som minglade runt bland utställare och lyssnade på
föreläsningar.
”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta
boendemiljöer” var en av föreläsningarna under förmiddagen. I detta föredrag pratade Ewa Samuelsson, statlig utredare, bland annat om bristen på
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bostäder med god tillgänglighet och hur höga kostnader kan göra det svårt
för seniorer på bostadsmarknaden.
Stadsbyggnads- och exploateringschefen i Sundbybergs stad berättade i
sin presentation om ”Sundbybergs expansion och möjligheterna att bygga
boenden för seniorer” och om vad som händer när en stad växer och blir tätare.
Under eftermiddagen hölls en paneldiskussion med stadens politiker
som fick svara på frågor om hur Sundbyberg arbetar med äldres behov och
önskemål kring boendeformer, samt kring vilka bostäder med seniorperspektiv som kommer att byggas i staden de närmsta åren.
Dagen följdes upp med fyra diskussionstillfällen på Träffpunkten Allén
med syfte att samla in fler synpunkter och förslag kring vilka boendeformer
seniorer i Sundbyberg efterfrågar. Vid varje diskussionstillfälle deltog mellan
åtta och 25 personer. De insamlade synpunkterna sammanställdes sedan i
en rapport om ”mellanboende” som presenterades för äldrenämnden 2017.
Träffarna har varit uppskattade av både arrangörerna och deltagarna
och ett extramöte sattes in i februari 2017. Det mötet hade fokus på tekniska
lösningar för att underlätta boende för äldre. I framtiden finns dessutom
förhoppningar på att genomföra nya temadagar med utgångspunkt
i vad som framkom i rapporten.

Ewa Samuelsson på träffpunkten Allén.

FOTO: CARL- JOHAN SVÄRD

Sky high – medskapande aktiviteter i Hallonbergen
Stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör har i uppdrag att driva och
samordna utvecklingsarbetet i stadsdelarna Hallonbergen och Ör. Särskilt
fokus läggs på Hallonbergsplan och kraftledningsgatan, som ingår i det
av PARK LEK32 utpekade ”krysset”. Inom projektet var ett av uppdragen
att genomföra satsningar på de offentliga rummen i stadsdelarna. Målet
var att stärka den ekologiska och sociala hållbarheten och att de offentliga
rummen formas på ett sätt som är jämställt, inkluderande och främjar
möten mellan alla sundbybergare.
32 PARK LEK var en medborgardialog som genomfördes i Hallonbergen-Ör 2010-2012.
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I takt med att stadsdelarnas fastighetsägare och invånare blir fler är det viktigt
att säkerställa gemensamma offentliga rum som är öppna och tillgängliga
för alla. Arbetet skedde i nära samarbete med de boende i stadsdelarna.
Som en del i utvecklingsarbetet för att skapa upplevelser och främja
platser för möten etablerades under sommaren 2016 två tillfälliga sommarinstallationer. Projektorganisationen, tillsammans med sommarjobbare
från Förvaltaren, hallonbergslotsarna (som arbetsledde) samt frivilliga
ungdomar från Hallonbergen, byggde och skapade mötesplatsen.
Syftet med projektet var att skapa intresse för utvecklingen av stadsrummet samt att stärka kopplingarna i det så kallade krysset, minska
det fysiska såväl som det psykologiska avstånd som idag upplevs mellan
Hallonbergen och Ör.
Projektet delades upp i två moment, en tillfällig gröninstallation på
Ör-bron med klätterväxter samt en social mötesplats på Hallonbergsplan,
där man planterade växter och byggde över fontänen med konstgräs och
utökade antalet sittplatser. På platsen installerades extra belysning i form
av en stjärnhimmel, som blev ett permanent inslag på platsen.

Några kommentarer från
förbipasserande:

”Jag blir glad av
att besöka platser
och upplever att
det blivit fler som
besöker platsen.”
”Det har blivit fint
och fler kommer
till centrum.”

Sky high.
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Under sommaren genomfördes ett antal arrangerade aktiviteter på platsen,
bland annat grillning, bibliotekets sagoläsning samt musik- och konstworkshops ledda av Aggregat, vilket var mycket uppskattat.
Mötesplatsen Sky high är ett bra exempel på samverkan mellan
projektet Hallonbergen- Ör, Förvaltarens sommarjobbare, hallonbergslotsar, frivilliga ungdomar, kultur- och fritidsförvaltningen via biblioteket,
Aggregat och fritidsgården. Även Tekniska enheten, inom stadsmiljö- och
serviceförvaltningen, var med och bidrog med belysning i området.
– Att genomföra ett sådant här projekt tillsammans med ungdomarna
var otroligt givande och lärande. Det blev en tydlig vi-känsla för dem som
var med och iordningsställde platsen, och mötesplatsen verkar ha använts
flitigt, säger Sandra Bratt, delprojektledare för Hallonbergen-Ör.
Under sommaren 2017 kommer liknande aktiviteter utvecklas inom
krysset i ett så kallat testlabb där projektet, förutom Hallonbergsplan och
Örbron, kommer fokusera på att utveckla platsbildningar och aktiviteter i
Toppstugeparken och längs med kraftledningsstråket.

App för att betygsätta skolmaten
Sedan några år tillbaka har de som äter mat i Sundbybergs skolor och förskolor kunnat hitta menyn i appen ”Skolmaten”. Under hösten 2016 infördes
ett tillägg till appen där det går att tycka till om maten som serveras. Än så
länge är det inte så många som har fått upp ögonen för just denna del av
appen, men då appen har 4000 besökare i veckan (det är ungefär 5000
portioner som serveras) hoppas man på mer och mer återkoppling framöver.
Från Måltidsservices håll ses möjligheten att bedöma maten genom en
app som ett bra sätt att mäta kundnöjdheten. Man har tidigare genomfört
enkäter, men det kan vara svårt att svara för en längre period – dagens
lunch finns alltid närmast i minnet.
Resultaten från dessa bedömningar kan bland annat påverka hur ofta
vissa maträtter återkommer, men framför allt kommer återkopplingen att
användas till att hitta bra vegetariska alternativ. Skolorna och förskolorna
har en helvegetarisk servering i veckan och då är det viktigt att det
serveras mat som uppskattas. Där kommer den återkoppling man får
genom appen att ge bra vägledning i att hitta lämpliga alternativ.

Medborgardialog – Vision 2030
Den 24 oktober 2016 antog ett enigt kommunfullmäktige Sundbybergs
stads nya vision, med den samlande devisen ”Sundbyberg växer med dig!”
och de tre kärnvärdena ”levande, nytänkande, tillsammans”.
Visionen gjordes möjlig genom en bred och öppen medborgardialog
med syfte att samla in tankar och synpunkter om framtidens Sundbyberg.
Den breda förankringen har bidragit till att visionen speglar en gemensam
syn på hur staden ska se ut i framtiden och på vilket sätt vi ska ta oss dit.
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Några av de forum eller
möten som har besökts
under dialogen:
• Klass 4B i Lilla Alby skola
• Klass 5B i Grönkullaskolan
• Klass 4B i Älvkvarnsskolan
• Stadskärneföreningens
årsmöte
• Stadens frukostmöte för
näringslivet
• Möte med fastighetsägare
i centrala Sundbyberg
• Stadskärneföreningens
marknadsmöte
• Fritidsgården Hundra74:an
i Rissne
• Ett möte med representanter
från Sundbybergs sociala
nätverk
• En klass på SFI
• Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
• Pensionärsrådet
• Idrottsalliansens årsmöte

Figur 15. Ordmolnet
Till ordmolnet
på stadens hemsida skickades
totalt 262 ord
in varav 111
olika ord. Här
visas ordmolnet
innehållande alla
111 olika ord.
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Arbetet med att ta fram visionen har visat på hur framgångsrikt det är när
medborgarna, som besitter den bästa kunskapen om det lokala samhället,
får vara delaktiga i stadens utvecklingsarbete.
En metod som användes för att väcka intresse och samla in tankar var
att låta dialogens deltagare skicka vykort från framtidens Sundbyberg.
Deltagarna fick föreställa sig att de var i Sundbyberg år 2030 och att de
skickade en vykortshälsning till valfri person där de beskrev vad de gjorde
här, hur det såg ut och så vidare. Drygt 300 vykort lämnades in totalt.
Under dialogperioden genomfördes många informationstillfällen,
fokusgrupper och workshops för att fånga in flera olika målgrupper. Där
det har varit möjligt har projektledaren eller annan medlem ur projektgruppen
besökt olika möten och passat på att informera om visionsarbetet och samla
in tankar och idéer genom olika övningar, bland annat vykortsövningen. På
en visionskväll i juni på Signalfabrikens bibliotek deltog cirka 30 medborgare,
representanter från föreningslivet och förtroendevalda. Där varvades en
genomgång av visionsförslaget med olika diskussionsövningar.
För att samla in ytterligare tankar och idéer kring visionsförslaget
pågick en dialog på stadens hemsida. All information om visionsförslaget
fanns tillgänglig och följande fråga ställdes: ”Om du får önska och drömma
fritt, hur känns det att vara i Sundbyberg år 2030? Beskriv med ett ord”.
När ett ord skickades in lades det till i ett ordmoln. När samma ord
skickades in fler gånger växte ordet och blev större.

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2016

Insamlingssystem – som sundbybergarna efterlyser
Avfallsenheten arbetar ständigt för att det ska blir lättare för folk att vilja
och kunna källsortera: det ska vara både tillgängligt och lättbegripligt. Man
försöker hela tiden fånga in vad som kan förenkla källsorteringen genom
att använda olika metoder. Genom enkäter försöker man få sig en bild av
vad som efterfrågas, och dessutom är enheten ute på vårfesten och kräftskivan för att svara på frågor. Enheten får också kontinuerligt förslag från
allmänheten om vad som skulle behövas för att förenkla källsorteringen
för sundbybergarna.
Något som har funnits i några år för att förenkla källsorteringen är ett
rullande grovsoprum. Just grovsoprum är något som efterfrågas i många
enkäter och eftersom det kan vara svårt att få fastighetsägaren att avsätta
yta för det, har grovsopbilen varit en lösning. Det finns också ett ganska
nytt tillskott: en mobil återvinningscentral som kan hämta upp bland
annat elektronik, keramik och trädgårdsavfall. Den används inte i lika stor
utsträckning som grovsopbilen, men det kan bero på att systemen behöver
etableras; folk behöver få en vana av att använda dem. På avfallsenheten
ser man dock att den mobila återvinningscentralen kommer att vara viktig
under den period då Sundbyberg står utan återvinningscentral.
En del förändringar har genomförts på förslag av medborgarna. Till
exempel var det någon som hörde av sig och tyckte att det borde vara lättare
att lämna in småelektronik, såsom sladdar, glödlampor och liknande. Det
har lett till att det har tillkommit ”samlareskåp” lite varstans i Sundbyberg,
där den här typen av elektronik kan lämnas in.

43

TRENDER OCH GODA EXEMPEL 2016

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 man 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. Det första
handslaget gällde 2013-2016, och ett nytt handslag har tagits under 2016
för perioden 2017-2020.
Det finns ingen statistik på hur många som lever med en funktionsnedsättning i Sundbyberg. Folkhälsomyndigheten har däremot uppskattat att
ungefär var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning.33
I Sundbyberg skulle det motsvara knappt 10 000 personer.

Hälsan bland personer med funktionsnedsättning
Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen följt utvecklingen
i hälsa hos personer med, respektive utan, funktionsnedsättning. På det
nationella planet framgår att betydligt färre personer med funktionsnedsättning 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).34 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.
Vad gäller unga med funktionsnedsättning kunde dåvarande Ungdomsstyrelsen 2012 konstatera de har sämre levnadsförhållanden än unga utan
funktionsnedsättning 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
med funktionsnedsättning som på olika sätt mådde dåligt alarmerande
hög.35 Återigen finns inga uppgifter för Sundbyberg, men det finns ingen
anledning att tro att situationen i Sundbyberg skulle skilja sig från den
i landet i stort.

33	Slutrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken 2011– 2016” Dnr 00599/2014, 15 mars 2016. Folkhälsomyndigheten.
34 Ibid.
35	Fokus 12 Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. (2012). Ungdomsstyrelsens
skrifter 2012:3
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Figur 16. Självskattad god hälsa
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Det som har framkommit vid Folkhälsomyndighetens analys av sina resultat är att mycket av ohälsan hos personer med funktionsnedsättning kan
åtgärdas, på samma sätt som hos andra grupper. Det handlar till exempel
om samhälleliga insatser för att förbättra ekonomiska villkor (genom att
skapa bättre förutsättningar för arbete och sysselsättning), 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. Arbetet kännetecknas av att
åtgärderna som är nödvändiga för några gynnar alla. Ett sådant exempel
är snöröjning, som alla vill ska fungera, men som är nödvändig för att
personer med rörelsenedsättning ska kunna ta sig runt i samhället.

Brukarundersökning ger möjlighet att påverka
Under 2016 genomförde social- och arbetsmarknadsförvaltningen för
första gången en brukarundersökning med hjälp av Pict-O-Stat. Pict-O-Stat
började som ett projekt under ledning av SKL och Sundbyberg deltog i
pilotprojektet 2015. Fyra verksamheter på förvaltningen har använt denna
brukarundersökning under 2016: gruppboende LSS36, serviceboende LSS,
särskilt boende socialpsykiatrin och daglig verksamhet LSS.
Enkäten bestod av sju frågor som handlade om bemötande, självbestämmande, trivsel och trygghet. Den stora skillnaden mot en vanlig
enkät var att enkätprogrammet gjorde det möjligt för brukaren att anpassa
enkäten efter sina behov. Det fanns till exempel bildstöd (pictogram),

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.

36 LSS: Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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auditivt stöd (frågan och svarsalternativen lästes upp av programmet),
det gick att pausa enkäten och det var möjligt att få enkäten utskriven.
Innan enkäten gick ut var den ansvariga arbetsterapeuten på besök i
verksamheterna och visade pictogramen, så att alla var införstådda med
vad de betydde. De fick också öva på att svara på enkäten. När det så väl
var dags och brukarna hade fått svara på enkäten, var många lyckliga och
stolta. De hade fått delta och lyckats säga vad de tyckte. Några var så glada
att de klappade händerna när de gick därifrån. Arbetsterapeuten har sedan
varit i grupperna som deltog och presenterat gruppens resultat. Många
längtade efter den återkopplingen och det skapade goda möjligheter att
få reflektera tillsammans.
Personalen har naturligtvis också fått ta del av resultaten och man
arbetar vidare utifrån dem. På en enhet, där trygghetssiffrorna inte var så
bra, tog de upp det i delaktighetsslingan37 med brukarna. I slingan kom det
fram några konkreta aspekter som påverkar tryggheten, vilket ledde till att
personalen ändrade sina rutiner för att trygghetskänslan skulle öka.

Trygg

Samtal

Bestämma

Rädd

Pictogram som användes i brukarundersökningen med Pict-O-Stat.

37	Verksamhetens delaktighetsmodell, med delaktighetsslingor, är en evidensbaserad modell för
brukarmedverkan som tagits fram av docent Ann-Christine Gullacksen vid Malmö högskola och
kommunalförbundet i Skåne.
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Förstudie för strandpromenaden
I Sundbyberg byggs och utvecklas det mycket. En av ambitionerna som
finns är att värna och utveckla är strandpromenaden längs med Bällstaviken.
År 2016 fick stadsmiljö- och serviceförvaltningen i uppdrag att göra en
förstudie kring hur strandpromenaden kunde utvecklas ytterligare till ett
offentligt, tillgängligt, tryggt sammanhängande stråk för alla gång- och
cykeltrafikanter samt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Den ansvariga projektledaren bjöd därför in det kommunala
rådet för funktionshinderfrågor och det kommunala pensionärsrådet till
en promenad längs strandpromenaden för att tillsammans identifiera
åtgärdspunkter.
För pensionärsrådet var det en ledamot som tackade ja till erbjudandet,
och till funktionshinderrådet hör en arbetsgrupp för fysisk tillgänglighet.
Gruppens syfte är att speciellt bevaka den fysiska tillgängligheten i Sundbybergs stad, och denna grupp följde gärna med på promenaden.

Promenadsträcka längs strandpromenaden.

Under den 90 minuter långa promenaden gav arbetsgruppen dels förslag
på vad man kan tänka på när man renoverar strandpromenaden, och dels
identifierade den olika åtgärder. Gruppen uppmärksammade till exempel
att det är viktigt att gångvägar asfalteras för att underlätta för de som tar
sig fram med rullstol. Vikten av att använda avvikande markmaterial vid
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gångkanten för att synskadade ska kunna känna sig fram med en teknikkäpp, var en annan synpunkt. Förslagen avsåg både vad man bör tänka på
när man bygger om, och vad man kan tänka på vid driften. Många skratt
och historier om platserna som gruppen gick förbi bjöds det också på.
– Att få möjligheten att möta engagerade människor under denna slags
form av promenad, där man blandar nytta med nöje, är otroligt inspirerande. Det är under dessa tillfällen som de värdefullaste synpunkterna fångas
upp, anser projektledaren Josefine Karlsson, som kommer att fortsätta
med detta arbetssätt i andra projekt.
De åtgärdspunkter som lyftes under promenaderna blev ett underlag
i förstudien som presenterades för ansvarig nämnd i december 2016.
Under 2017 och framöver kommer stadsmiljö- och serviceförvaltningen
att gå vidare med investeringar samt drift- och underhållsåtgärder som
omnämns i förstudien. Exempel på dessa är att skapa bättre trygghet
under Bällstabro och genomföra lökplanteringar närmast gränsen till
Solna. Behovet av sittytor och kontrastkanter på bryggan söder om Bällstabro kommer också att ses över.
Stadsledningskontoret kommer att återuppta påbörjat detaljplanearbete för sträckan norr om Bällstabro till båtuppläggningen för att se över
möjligheterna att göra gång- och cykelvägen till allmän platsmark. Samtal
kommer även föras med SL i detta detaljplanearbete i syfte att möjliggöra
pendelbåtstrafik i anknytning till strandpromenaden.
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen ska utreda hur gång- och cykeltrafik
i möjligaste mån kan separeras. Stadsmiljö- och tekniska nämndens mål är
att verka för ett sammanhängande stråk så att strandpromenaden fortsätter
att vara offentlig, tillgänglig och trygg i projektet Centrala Sundbyberg.

Boken kommer
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”Boken kommer” är en tjänst från biblioteket för den som bor i Sundbyberg
och av hälsoskäl inte kan komma till biblioteket. Det innebär att personer
som är äldre, långvarigt sjuka, har en funktionsnedsättning eller håller
på att återhämta sig från en sjukdom eller skada, kan få böcker levererade
hem till sig.
Boken kommer-verksamheten har funnits länge i Sundbyberg, redan
under 1970-talet arbetade en anställd som uppsökande bibliotekarie. Idag
är det två bibliotekarier som arbetar med tjänsten, och det kostar inget att
få böckerna levererade hem till sig. Man tar kontakt med bibliotekarierna
och kommer överens om vad man vill låna för böcker/talböcker, och vilken
dag och tid som passar för att de ska lämnas av. Talböcker kan även skickas
med posten. I bibliotekets sortiment finns vanliga böcker på många språk,
böcker med stor stil och böcker att lyssna på.
Behoven är väldigt olika. En del som använder tjänsten lyssnar på 40
böcker i månaden, medan andra läser sex böcker på tre månader. Personal
på stadens äldreboenden hjälper till med att fånga upp de boendes läsbehov, och tar kontakt med biblioteket.
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Det blir många intressanta, trevliga, glada och sorgliga samtal från tacksamma användare av tjänsten, både över telefon och vid personliga möten.
– Den här servicen är så fantastisk, vad skulle jag göra om inte ni fanns?
säger en av dem.
Utbudet av pappersböcker med stor stil är begränsat, samtidigt som
många av dagens äldre är obekväma med att använda ny teknik, som att
läsa e-böcker på läs- och surfplattor. Framtiden kommer dock att innebära
en ökad användning av läs- och surfplattor. Fördelen med dem är att texten
kan förstoras, och därmed kommer också utbudet av böcker att breddas
väsentligt. Idag läser också samtliga användare av ”boken kommer” böcker
på svenska. Efterfrågan på tjänsten och på böcker på de många språk som
talas i staden kommer sannolikt också att öka.
Bibliotekets boken kommer-service är ett viktigt bidrag i stadens
tillgänglighetsarbete med att ge ökad livskvalitet
för äldre och personer med funktionsvariationer.
Den är också viktig för att uppfylla kraven i bibliotekslagens fjärde paragraf som säger att ”biblioteken i
det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov
och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska
hjälpmedel för att kunna ta del av information.”

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. Utvecklingen skiljer sig dock 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.38
År 2015 tillsatte regeringen en politiskt oberoende kommission,
kommissionen för jämlik hälsa, vars uppdrag är att arbeta fram förslag för
att uppnå regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas
inom en generation. Även SKL har fokus på denna fråga sedan flera år, och
har tagit fram rapporter kring vad som krävs på den lokala, regionala och
nationella nivån för att minska hälsoskillnaderna.
Kommissionen definierar ojämlikhet i hälsa som systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika position. Vidare ser de
ojämlikhet i hälsa som ett resultat av samspelet mellan individ och samhälle,
där såväl individ som samhälle har ett ansvar. De kollektiva resursernas

”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.”
 lle Lundberg, ordförande för
O
kommissionen för jämlik hälsa

38 Kommissionen för jämlik hälsa, http://kommissionjamlikhalsa.se/
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tillgänglighet och kvalitet blir särskilt viktiga för de grupper som har
mindre av resurser och handlingsutrymme.39
I stadens budget för 2016 betonas att arbetslösheten ska sänkas och
social utsatthet motverkas, liksom åtgärder ska genomföras för att stärka
folkhälsan. Utanförskapet i staden ska brytas och alla oavsett ålder,
bakgrund och kön ska känna sig delaktiga i samhället.

Hälsans ojämlika fördelning
Medellivslängden används ofta för att på ett övergripande sätt sammanfatta befolkningens hälsoläge. Måttet medellivslängd, eller återstående
förväntad medellivslängd vid födelsen, vilket är den fullständiga benämningen, sammanfattar dödlighet och överlevnad för alla åldrar samtidigt.40
Figur 16 och 17 visar hur medellivslängden för kvinnor och män har
utvecklats i Sundbyberg och i alla kommuner.
Medellivslängd och dödlighet skiljer 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.41
Barns hälsa påverkas av familjebakgrund och goda uppväxtvillkor i det
tidiga livet har på många sätt avgörande effekt för utveckling och hälsa
senare i livet. Det finns även hälsoskillnader mellan personer i särskilt
utsatta situationer och den övriga befolkningen.42

Figur 17. Återstående medellivslängd vid födseln för kvinnor
Återstående medellivslängd
vid födelsen för kvinnor i
Sundbyberg jämfört med
kvinnor i alla kommuner.
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen,
www.kolada.se.
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39 Ibid.
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Figur 18. Återstående medellivslängd vid födseln för män
Återstående medellivslängd vid födseln för män
i Sundbyberg jämfört med
män i alla kommuner.
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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.43 Figur 18 visar Sundbybergs befolkning efter
utbildningsnivå jämfört med riket 2015.

Figur 19. Sundbybergs befolkning efter utbildningsnivå
25 – 44 år

Procent

Sundbybergs befolkning
efter utbildningsnivå
jämfört med riket 2015.
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Babybok Sundbyberg
Under hösten 2016 startade stadens bibliotek ett pilotprojekt som kom
att kallas Babybok Sundbyberg. Genom projektet ville man nå föräldrar
och barn som varit svåra för biblioteket att nå tidigare. Målgruppen var
alla familjer med barn på sex månader i Hallonbergen-Ör, som valdes som
område för insatsen.
Babyboks upplägg inspirerades av Kulturrådets projekt Bokstart som gjort
hembesök med bokpaket genom fyra bibliotek i Sverige. Bibliotekarierna
Kristin Andersson och Nanna Malmros är de som arbetat med projektet
i Sundbyberg.
Under hösten besöktes sammanlagt tretton familjer och besöken
varade mellan tio minuter och en timme. Vid varje besök fick familjen en
gåvopåse med tre presentböcker till barnet, men även eventuella syskon
fick presentböcker. Kristin och Nanna delade också ut lite information om
bibliotekets verksamhet, en lista med boktips och en broschyr om öppna
förskolan Junibacken. Totalt pratade familjerna tolv språk utöver svenska, så
att det fanns information på olika språk underlättade kommunikationen.
Målet med besöken var att motivera föräldrarna att börja prata och läsa
med sina barn redan vid sex månaders ålder samt att informera om vad
biblioteket erbjuder och hur det kan vara en mötesplats där familjer kan lära
känna andra barnfamiljer och boende i området. Under besöken blev det
ofta sagostund och/eller sångstund med barnet och ibland bjöds bibliotekarierna på fika. Kristin och Nanna märkte att en del av familjerna de träffade
hade lite kontakt med och kännedom om sitt närmaste lokalområde.
– Att besöka biblioteket eller öppna förskolan kan vara ett sätt att
bygga upp sitt sociala nätverk. För några familjer blev vårt besök ett startskott för att bryta sin isolering i hemmet, berättar Kristin.

Babybok.
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Under besöken hade Kristin och Nanna nytta av sina noggranna förberedelser.
I förberedelserna ingick bland annat att välja vilka böcker som skulle delas
ut, studiebesök hos bibliotek med liknande verksamhet samt möten med
öppna förskolans personal och stadens föräldrastödssamordnare för att
utbyta erfarenheter och information. Förvaltaren44 hjälpte till och ordnade
tillträde till trapphusen på de adresser som låg inom deras bestånd.
– Det är roligt och lite nervöst att stå utanför dörrar och inte veta vad
som väntar. Kommer någon öppna? Kan vi göra oss förstådda? Det krävs
stor ödmjukhet att besöka någon du själv bjudit in dig till, påpekar Kristin.
Responsen från besökta familjer har varit mycket positiv. För många var
bokgåvan de första och enda böckerna i hemmet. Projektet har resulterat
i fina och givande möten, skratt och möjlighet för familjerna att ställa
frågor och ge synpunkter gällande bibliotekets verksamhet.
Under våren 2017 fortsätter besöken till 29 familjer i Hallonbergen och Ör.

El Sistema
Sedan hösten 2016 är Sundbybergs stad med i El Sistema vilket innebär
att alla förskoleklassbarn på Grönkullaskolan spelar stråkinstrument tre
gånger i veckan på dagtid. Barnen leds av en fiollärare, en cellolärare och
en pianist/orkesterledare, vilkas konkreta mål är att lägga en grund hos
barnen för att i framtiden kunna ta en plats i en symfoniorkester. Under
hösten handlade mycket arbete om att lära sig hantera instrumenten.
Barnen tillverkade egna låtsatsinstrument av kartong och trä, som de
sedan övade med.
Förutom att ge eleverna undervisning på skoltid erbjuds föräldrarna till
barnen att delta i ett 40 minuter långt föräldramöte varannan onsdagkväll.
På mötet får barnen chans att visa och lära sina föräldrar det de jobbat med
den senaste tiden. Barn och vuxna kan mingla med varandra och staden
passar på att ge information om aktuella aktiviteter som föräldrarna kan
ha glädje av att känna till, såsom lovaktiviteter och nattvandringsgrupper.
En grundtanke är att stärka människors positiva bild av sitt närområde och
öka stoltheten för Rissne.
En av höstens höjdpunkter var att uppträda på Hallonbergen live tillsammans med Stockholms blåsarsymfonikers saxofonkvartett. Det blev ett
mycket lyckat framträdande som också ledde till planer om framtida samarbeten. Under våren ska Grönkullas El Sistema-elever uppträda både på
Folkoperan och på alla kommunala bolags bolagsstämma i Marabouparken.
El Sistemas intåg i Sundbyberg började med att medarbetare på Fastighets AB Förvaltaren för cirka två år sedan kontaktade stadens musikskola
efter att ha inspirerats under en konferens i Göteborg. Även musikskolans
personal hade haft ögonen på El Sistema och snart inleddes arbetet för att
realisera El Sistema i Sundbyberg. Förvaltaren gick in som medfinansiär och
under projektets första tre år betalar bolaget 25 procent av kostnaderna.

El Sistema är en världsomspännande rörelse som
med musikens kraft hjälper
människor att påverka sina
liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i
Venezuela och finns i dag
i 65 länder. I Sverige har El
Sistema funnits sedan 2010
då den första undervisningen enligt El Sistemas
arbetssätt startade i kulturskolan i Hammarkullen,
Göteborg. Idag jobbar cirka
30 kommuner i landet med
El Sistema.

44 Fastighets AB Förvaltaren, Sundbybergs stads kommunala bostadsbolag.
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Att projektet gått att implementera på ett så framgångsrikt sätt tror Per
Fjellström, chef för musikskolan, beror på flera faktorer.
– Dels har det funnits ett brett politiskt stöd för El Sistema, både nämnd
och fullmäktige har varit positiva. Inom El Sistema-världen finns också en
kultur av att dela erfarenheter, tips och råd. Att ta del av andras lärdomar
har varit mycket värt, menar Per.
Efter en termins arbete finns en översvallande positiv ton kring El
Sistema i Sundbyberg. Barnen tycker att det är jätteroligt och skolan ser att
barnen via musikundervisningen lär sig ta hänsyn, lyssna på instruktioner
och hålla koncentrationen. Barnens föräldrar har också uttryckt sig positivt; de upplever att barnen blivit mer ordningssamma, fungerar bättre i
grupp och att de har förbättrat sin samarbetsförmåga.
Till hösten kommer nya förskoleklasselever på Grönkullaskolan att få
delta i El Sistemas undervisning. De elever i årskurs 1 som vill fortsätta
spela kommer kunna göra det på fritidstid i skolan och i år 2 får eleverna
sedan möjlighet att välja ett blåsinstrument.
– Det blir spännande att följa El Sistemas fortsättning här i Sundbyberg, säger Per. Det finns ett stort intresse från skolor och andra
verksamheter i staden.

Barn på Grönkullaskolan är med i El sistema.
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August ”Baggen” som vårdhäst tillsammans med dietist Josephine Garpsäter.

FOTO: LOTTA LUNDAHL

Hästbesök på äldreboenden
För andra året i rad har Gotlandsrusset August, mer känd som ”Baggen”,
fått ta en tur bland Sundbybergs äldreboenden och hälsa på de boende.
Det är stadens dietist, Josephine Garpsäter, som har tagit med sig sin
tävlingshäst till jobbet.
Det hela började med att Josephine pratade med en av de äldre, som
visade sig ha varit kusk. Josephine, som precis hade börjat tävla, hoppades
på lite stalltips om hon tog med sig hästen.
Baggen har blivit en riktig höjdpunkt när han kommer på besök och
flera av de boende klär upp sig. Baggen kommer fram och hälsar på de
boende, och de modiga får åka med i vagnen. Även de som inte kan
kommunicera på andra sätt mår bra av få känna en varm mule i handen.
En glömsk dam som inte mindes mycket annat kom likväl ihåg att hästen
hette Baggen. En utåtagerande person med demens blev harmonisk när
hen satt i vagnen och kunde titta på de fina fåglarna.
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För de boende är hästbesöket mycket mer än bara en endagsaktivitetet. Inför
besöket får de en folder med information om Gotlandsruss, som de kan läsa
i förväg. Efter besöket får de bilder skickade till sig, som de kan sätta upp på
boendena. Många samtalsämnen uppstår– alla har en berättelse om en häst.
Tanken är att Baggen ska komma tillbaka och fortsätta vara vårdhäst
framöver. Då kanske han också får med sig Walle, en mini-shetlandsponny.
Förhoppningen är då att de ska hinna med alla stadens äldreboenden; med
hänsyn till parkering och liknande har det hittills bara varit möjligt att
besöka Ekbacken och Lötsjögården.

Gratis lovverksamhet

”Alla barn
har rätt till
lek, vila och
fritid.”
 rtikel 31, FN:s konvention
A
om barnets rättigheter

Sommaren 2016 kunde staden tillsammans med stadens föreningsliv erbjuda
den unga befolkningen en rad kostnadsfria aktiviteter inom exempelvis
idrott, teater och konst. Flera aktiviteter nådde barn och unga från olika stadsdelar och med olika bakgrund, något som har varit en utmaning tidigare.
Många av aktiviteterna har haft deltagare i olika åldrar, både flickor och
pojkar, och vissa har även haft deltagare från boenden för ensamkommande
och från särskolan, vilket har skapat viktiga möten. Genom detta har
aktiviteterna bidragit till målet om att främja integration och skapa nya
kontaktytor mellan barn med olika bakgrund.
Utbudet var brett och på flera arrangemang kunde deltagarna välja
mellan flera olika typer av aktiviteter. Det skapade möten mellan deltagare
med olika intressen och det gav barn och unga chansen att prova idrotter
och konstformer som de tidigare inte har kommit i kontakt med. Det fanns
både prova-på-verksamhet för en dag och verksamheter som pågick under
flera dagar. Många aktiviteter var öppna för deltagande utan anmälan, vilket
innebar att tröskeln för att delta var låg. Barn och unga kunde komma och
bara ”hänga” eller delta mer aktivt en eller flera dagar.
Staden stöttade föreningslivet med planering och genomförande av
vissa aktiviteter. Ett samarbete skedde även inom staden för att sprida information om sommarlovsaktiviteterna, bland annat via SFI45, introduktionsklasserna, hemspråkslärarna, socialtjänsten och samordnaren för gode
män. I vissa fall förenklades även anmälningsförfarandet, genom möjligheten att ansöka med pappersblankett istället för med digital anmälan.
På så sätt nåddes grupper som mer sällan hittar till de kultur- och fritidsaktiviteter som staden erbjuder.
I flera fall var unga med och skapade innehållet och ungas engagemang
lyftes fram. På filmfestivalen skickade barn och unga in egna bidrag och
uppträdde på den öppna scenen, och biblioteken hade 16-åriga sommarjobbare som läste sagor för barn och som fungerade som viktiga, läsande
förebilder för yngre. Ett annat exempel är de sommarjobbare som utbildades och sedan höll danskurser för barngrupper.

45 Svenska för invandrare.
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Mångfalden av aktiviteter gjorde att det fanns något för alla. Att erbjuda
både idrott och kultur på samma plats var ett sätt att komma bort från att
vissa aktiviteter uppfattades som ”tjejaktiviteter” respektive ”killaktiviteter”,
och därmed enbart lockade vissa grupper. Av de totalt cirka 2 500 deltagarna
var cirka 60 procent pojkar och 40 procent flickor.
Det ökade utbudet gav många barn och unga möjlighet till en mer aktiv
fritid under sommaren. De har fått möjlighet testa många olika aktiviteter
utan krav på medlemskap eller deltagaravgift, och mött nya vänner från
olika delar av staden. I flera av heldagsaktiviteterna erbjöds även gratis
lunch vilket ytterligare skapade jämlika förutsättningar att delta.
Sommarlovssatsningen var väldigt lyckad och genererade ett spontant
och kravlöst deltagande. Ambitionen är nu att utveckla de sommarlovsaktiviteter som testades under 2016, samt att fortsätta att utveckla samarbetsformerna, både inom kommunen och med föreningslivet. Staden
vill även satsa ännu mer på marknadsföringen till de målgrupper som idag
deltar i lägre utsträckning. Bland annat genom fortsatt samarbete med
försörjningsstöd, introduktionsklasser, hemspråkslärarna och SFI.

Ett av de större arrangemangen
bland sommarlovsaktiviteterna
var Passa vidare som genomfördes under två veckor på
Rissne IP och i Rissne Sporthall.
Sundbybergs idrottsklubb var
huvudarrangör men samarbeten skedde med flera andra
föreningar, fritidsgårdarna,
kulturenheten med flera.
Flera olika aktiviteter stod på
agendan: Fotboll, basket, pingis,
streetart, dans, innebandy,
parkour, friidrott, lekar, pyssel,
skapande, brädspel, musik, DJ
kurser, hinderbana, skottborg
samt thaiboxning.
Passa vidare visade också
EM-fotbollsmatchen SverigeItalien på storbilds TV i Rissnehallen. Det var 113 åskådare
i blandade åldrar som såg
matchen.

Sommarlovsaktiviteter.

FOTO: ANNA STURESSON

Trivselledare
Mer och fler aktiviteter på rasterna, goda vänskapsrelationer, färre konflikter
mellan elever, samt gemensamma värderingar såsom inkludering, vänlighet och respekt. Det är målen för det trivselprogram som Sundbybergs
stad har introducerat på grundskolorna F-6 under vårterminen 2016.
Trivselprogrammet är en metod för att få ökad aktivitet, trygghet och
struktur på rasterna i grundskolan. Genom trivselprogrammet görs eleverna
delaktiga i aktiviteter för att främja en god atmosfär på skolan. Dessa
aktiviteter främjar relationer som kan leda till en känsla av gemenskap
som stärker känslan av tillhörighet till skolan. Programmet är en del av
ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter,
kränkningar och mobbning.

Det arrangerades också en
egen fotbollsturnering med
16 anmälda lag med tio spelare
per lag. Det var fem lag med
ensamkommande flyktingbarn,
ett lag med personer med
funktionsnedsättning och de
resterande tio lagen kom från
nio olika områden bland annat
Rissne, Hallonbergen, Rinkeby,
Tensta och Skärholmen. En
kommentator från Viasat
hyrdes in och bidrog till den
positiva stämningen.
Ett mindre motionslopp, Lilla
Rissne-loppet, lockade 86
deltagare i olika åldrar och kön.
Sista dagen genomfördes en
stor hinderbana för besökarna
som var väldigt uppskattad.
Höjdpunkten var när deltagarna fick agera ”gladiatorer” mot
ledarna när de genomförde
hinderbanan.
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En betydelsefull del i programmet är att utbilda elever och personal till så
kallade trivselledare. En gång per termin utnämns två till fyra elever/klass
i årskurs 3-6 att vara trivselledare på skolan. Utnämningen går till så att
eleverna nominerar anonymt de i klassen som de tycker är vänliga och
respektfulla mot andra och som aldrig mobbar. De kan skriva flera namn,
även sitt eget. Resultatet av nomineringen ska aldrig presenteras för
eleverna, det ska bara användas av läraren. Läraren följer i huvudsak
elevernas nominering, men har alltid beslutanderätt. En elev som läraren
anser är inblandad i mobbning kan inte utnämnas till Trivselledare.
Eleverna utnämns för en termin i taget. Man kan bli utnämnd igen terminen
efter. För att säkerställa rotation på uppdraget kan läraren även välja att låta
elever som har varit trivselledare två gånger i rad stå över nästa period.
Trivselledarna och ansvarig personal utbildas i en lek- och aktivitetskurs
i trivselprogrammets regi. Under utbildningsdagarna går utbildningsledaren
för Trivselprogrammets igenom ett varierat urval av lekar och aktiviteter.
Trivselledarna får tips om hur de ska leda lekar och aktiviteter på ett
inkluderande, vänligt och respektfullt sätt.
Trivselledarens uppgifter består av att arrangera rastaktiviteter och se till att
elever inte är ensamma. Trivselledarelever från årskurs 3-6 på skolan planerar
och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna för ökad aktivitet
och trygghet för alla elever på skolan inklusive elever från årskurs F-2.
På rasterna tar trivselledarna ut material till de områden där en aktivitet
eller lek ska äga rum. Klädda i synliga trivselledarvästar sätter de igång leken
och ser till att alla som vill får vara med. Trivselledarna leder leken, men de
är också med och leker själva. De ser till att alla följer reglerna och är snälla
mot varandra. De utvärderar aktiviteterna och lekarna på regelbundna möten.
På Örskolan har framgångarna med trivselledare varit tydliga. Den
största förändringen från tidigare är att det har blivit betydligt mindre bråk
på rasterna. Det har även gått att se hur de ledda aktiviteterna har hjälpt
barnen att ta kontakt med varandra, vilket har lett till att flertalet har hittat
nya kompisar. En del har även
vuxit som person i rollen som
trivselledare, från att varit tysta och
blyga till att vara mer självsäkra och
våga ta utrymme.
En utvärdering av projektet
är planerad till våren 2017 och
ambitionen är att fortsätta med
trivselledarna samt att utvidga
programmet till årskurs 7-9.
Ledarna på skolorna i staden
träffas på utbildningar och lär av
varandra och det pågår en dialog
om att skapa ett lokalt nätverk med
trivselledare, där även barnen får
vara med och träffa andra barn
Trivselledare på Sundbybergs skolor.
FOTO: MONIKA OLOVSSON
i samma roll.
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TABELLER

Tabeller
Tabell 1. Sundbybergs stads befolkning och fördelning per stadsdel.
Total folkmängd 2016-12-31

47 750

Stadsdel

Fördelning 2015
(procent)

Brotorp/Järvastaden

2,9

Centrala Sundbyberg

30,0

Duvbo

4,8

Hallonbergen

12,2

Lilla Alby

10,8

Rissne

16,7

Storskogen

6,7

Lilla Ursvik

2

Ursvik

8,7

Ör

4,8

Restförda (avser personer utan
geografisk hemvist)

0,3

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

Inflyttade

Utflyttade

Flyttnetto

Kvinnor

3 499

2 801

698

Män

3 816

2 962

854

Totalt

7 315

5 763

1552

	
Tabell 3. Sammanräknad förvärvsinkomst (20-64 år)i Sundbyberg jämfört med
Stockholms län. År 2012-2014.
Medelinkomst i 1000-tals kronor
Kvinnor

60

Årtal/period

2012

Sundbyberg
Stockholms län

Män

2013

2014

265

270

279

286

Totalt

2012

2013

2014

2012

2013

2014

280

324

330

340

295

364

370

379

295

301

310

322

328

337

TABELLER

Tabell 4. Sundbyberg stads befolkning efter utbildningsnivå. År 2013-2015.
Procentuell fördelning
Kvinnor

Män

Totalt

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Förgymnasial
utbildning

11

11

10

14

14

14

13

12

12

Gymnasial
utbildning

38

38

37

42

41

40

40

39

39

Eftergymnasial
utbildning

48

49

50

41

42

42

44

45

46

2

2

3

3

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 2015/December 2016.
Procentuell fördelning
Kvinnor

Män

Totalt

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Sundbyberg

3,4

3,3

3,6

3,6

3,5

3,5

Stockholms län

2,9

2,7

3,1

3,0

3,0

2,8

Riket

2,9

2,8

3,7

3,6

3,3

3,2

	
Tabell 6. Andel födda utomlands boende i Sundbyberg jämfört med andel
boende Sverige. År 2013-2015.
Andel av boende i
Kvinnor

Män

Totalt

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Sundbyberg

28

28

29

28

28

29

28

28

29

Sverige

16

17

17

16

16

17

16

16

17

61

TABELLER

T
 abell 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 2016
Det sociala bokslutet är en
tillbakablick på stadens arbete
med social hållbarhet under 2016.
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!
ÖSTRA MADENVÄGEN 4 • 172 92 SUNDBYBERG • 08-706 80 00
INFO@SUNDBYBERG.SE • WWW.SUNDBYBERG.SE

