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INLEDNING

Sundbybergs stad fortsätter att vara en av Sveriges snabbast växande
kommuner. En växande stad innebär både många möjligheter men även stora
utmaningar för staden. Det sociala bokslutet är en del i Sundbybergs stads
uppföljning för det fortsatta arbetet med en hållbar utveckling. Utgångspunkten
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter.

Sociala bokslutets innehåll
Syftet med det sociala bokslutet är att ge en tillbakablick på året som
gått, en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar samt ett
urval av goda exempel i staden. Det görs mycket i våra verksamheter varje
dag som bidrar till ett mer hållbart Sundbyberg. Det sociala bokslutet
uppmärksammar några goda exempel och förhoppningen är att det kan
användas som inspiration i stadens fortsatta arbete.
I den första delen av det sociala bokslutet presenteras stadens styrande
dokument samt nationella riktlinjer kopplade till social hållbarhet. Därefter kommer ett avsnitt som presenterar stadens förutsättningar för social
hållbarhet i siffror. Sista avsnittet beskriver och tar upp statistik och goda
exempel utifrån fem olika perspektiv. Perspektiven i det sociala bokslutet
grundar sig på målsättningar i stadens budget för 2019 och är viktiga i
arbetet med social hållbar utveckling.

Perspektiven är:
•

Delaktighet och inflytande – Möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna
för social hållbarhet och människors välbefinnande.

•

Jämställdhet – Jämställdhet innebär en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan könen.

•

Integration – Integration kan beskriva de sociala processer genom
vilken minoriteter, till exempel invandrade grupper, slussas in i och
blir delaktiga i det nya samhället de flyttat till.

•

Tillgänglighet – Att arbeta för tillgänglighet är att arbeta för att alla
människor ska ha samma möjligheter att delta i samhället.

•

Jämlik hälsa – I ett arbete för en jämlik hälsa strävar man efter att
motverka systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper.

Inledning

I Sundbyberg som helhet är livsvillkoren goda. Samtidigt behöver staden
vara medveten om att invånarna har olika livsvillkor och förutsättningar.
Stadens verksamheter arbetar med social hållbarhet på olika sätt både genom sina grunduppdrag och genom sitt utvecklingsarbete. För att fortsätta
arbetet med en social hållbar utveckling för alla behöver arbetet fokusera
både på behov i nuläget och förebyggande långsiktiga insatser på alla
nivåer.

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.
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Styrande dokument
och riktlinjer
Det sociala bokslutet är ett led i Sundbybergs stads arbete med social
hållbarhet utifrån ett hela staden-perspektiv. Utgångspunkten för bokslutet
är stadens styrande dokument. De fungerar som styrinstrument i den kommunala verksamheten och ska medverka till ett gott resultat och en god
uppföljning. Nedan presenteras några övergripande styrande dokument
för att sätta det sociala bokslutet i sitt sammanhang.
Stadens vision 2030 uttrycker hela stadens långsiktiga riktning. Visionen
beskriver vad som ska känneteckna Sundbyberg nu och i framtiden.
Hela stadens styrning utgår från visionen vilket innebär att alla verksamheter i staden har i uppdrag att på sitt sätt bidra till visionen genom sitt
arbete.

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.

Översiktsplanen är ett strategiskt styrdokument som är vägledande för
den fysiska samhällsplaneringen när det gäller att skapa framtidens Sundbyberg. Översiktsplanen beskriver hur staden ska utvecklas de kommande
åren och sträcker sig fram till 2030. Den har målbilder för en sammanhållen stad, plats för alla, grönska och vatten av god kvalitet, levande stadsrum och den smarta staden.
Sundbybergs stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för staden. De övergripande målen tydliggör, tillsammans
med riktade uppdrag, stadens inriktning för utvecklingsarbetet det
kommande året. I Sundbybergs stads budget för 2019 fanns en tydlig
inriktning mot det fortsatta arbetet med en hållbar stad och kopplingen
till målbilder inom ramen för Agenda 2030.
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Hållbar utveckling och Agenda 2030
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och
regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot
en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att
bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa
och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna
och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Sverige och Sundbyberg ligger långt fram i arbetet med hållbar utveckling, men har i likhet med många andra länder fortfarande stora utmaningar att hantera.
En viktig princip att ta hänsyn till att målen är integrerade och odelbara
vilket betyder att naturen och miljön, samhället och människan är beroende av varandra. De lokala målbilderna behöver därför definieras utifrån
ett helhetsperspektiv och täcka in definierade utmaningar utifrån alla tre
hållbarhetsdimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
FN:s globala mål 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.
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Sveriges handlingsplan för Agenda 2030

Agenda 2030 i Sundbyberg stad

I juni 2018 beslutade regeringen om Sveriges
handlingsplan för Agenda 2030. Handlingsplanen
innehåller centrala politiska åtgärder och tydliggör hur myndigheter och andra samhällsaktörer
kan bidra i arbetet. Den lyfter sex fokusområden:

Under 2019 har arbetet med Agenda 2030 och
de globala målen haft ett tydligare fokus. Staden
inrättade en klimat- och hållbarhetskommitté som
har en samordnande roll i arbetet med en hållbar
stad utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Sundbyberg stad har deltagit i kommunikationsprojektet Glokala som genomförs av svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Målet med projektet är att öka
kunskapen och engagemanget för att arbeta för de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Den 23
oktober erbjöds en workshop som genomfördes
två gånger under dagen med ledning av Glokalas utbildare. Totalt deltog ca 50 personer från
staden, både tjänstepersoner och förtroendevalda.
Några saker som framkom under dagen var att använda målen i det dagliga arbetet, i alla styrdokument och använda de indikatorer som finns för att
följa utvecklingen i staden. Att öka kunskapen hos
stadens alla medarbetare och att samverka mer.
I december beslutade kommunstyrelsen att ta
fram en långsiktig strategi för hållbar utveckling
– lokal agenda 2030 som ska fastställa målbilder
med indikatorer för vad ett hållbart Sundbyberg
ska vara 2030. Strategin ska vara ett övergripande
styrande dokument som tydliggör den gemensamma inriktningen. Målbilder ska definieras
utifrån stadens utmaningar i arbetet med att
bidra till de globala målen. Strategin ska täcka in
alla dimensioner av hållbarhet, rikta sig till hela
kommunkoncernen och bjuda in andra aktörer att
vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. När strategin är fastställd möjliggör den en
årlig uppföljning och analys i en hållbarhetsredovisning och blir en naturlig del av stadens planerings- och uppföljningsprocess.

•

Jämlikhet och jämställdhet

•

Ett hållbart samhälle

•

En samhällsnyttig, cirkulär och
biobaserad ekonomi

•

Ett starkt näringsliv med hållbart
företagande

•

En hälsosam livsmedelskedja

•

Kunskap och innovation

Agenda 2030 på lokal och regional nivå
Regeringen tillsatte under 2018 en delegation
som fick i uppdrag att ta fram Sveriges inriktning
i det fortsatta arbetet med Agenda 2030. I mars
2019 lämnade Agenda 2030-delegationen sitt
slutbetänkande till regeringen och i slutrapporten
2019 uttrycks:
”En stor del av Agenda 2030 genomförs på lokal och
regional nivå. Här sker de flesta kontakterna mellan
det offentliga, medborgare, näringsliv och civilsamhället. Det är ofta på lokal och regional nivå som
globala åtaganden, internationell rätt, EU-rätt samt
nationell lagstiftning ska omsättas i praktisk handling. Kommuner och regioner är också viktiga för det
konkreta genomförandet genom att vara huvudmän
för flera centrala verksamheter som omnämns i
Agenda 2030, bland annat vård, skola, omsorg och
samhällsplanering.”
Ett område som delegationen hade ansvar för var
att redogöra för vilka indikatorer som är lämpliga
att följa. Under 2019 har RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) i samarbete med kommuner och regioner tagit fram indikatorer som
ska stödja arbetet med att följa upp och analysera
de 17 globala målen i Agenda 2030. Indikatorerna
finns tillgängliga för kommuner och regioner på
RKA:s webbsida www.kolada.se.
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Agenda 2030 i socialt bokslut
Av de 17 mål som finns med i Agenda 2030 är åtta av dem kopplade till
arbetet med social hållbarhet. De är:
Mål 1 Ingen fattigdom: Att avskaffa all form av fattigdom överallt.
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom
innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa,
utbildning och fysisk säkerhet.
Mål 3 Hälsa och välbefinnande: att säkerställa att alla kan leva ett
hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla
åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets
utveckling.
Mål 4 God utbildning för alla: att säkerställa en inkluderande och
jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de
når fjärde årskursen.
Mål 5 Jämställdhet: att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och
flickors egenmakt. Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när
kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets
utveckling.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: att verka
för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt med full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Genom
att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap
samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar
ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.
Mål 10 Minskad ojämlikhet: att minska ojämlikheten inom och
mellan länder och verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis, inom
länder såväl som mellan länder.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen: att städer och bosättningar
ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan
också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen: att främja fredliga
och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har
tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och
inkluderande institutioner på alla nivåer. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.
Källa: regeringen.se
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Omvärlden påverkar staden
Sundbybergs stad och dess verksamheter påverkas av det som sker i vår
omvärld. Det kommunala uppdraget kan ta stöd och styrs till viss del av
det arbete som pågår på nationell och regional nivå utifrån perspektivet
social hållbarhet.
Nya lagar, nationella och regionala strategier samt aktuella publicerade rapporter som påverkar arbetet med social hållbarhet.

FN:s konvention om barnets rättigheter är lag sedan
1 januari 2020
I och med att barnkonventionen blir lag får barns rättigheter en starkare
ställning juridiskt. Lagstiftningen ska bidra till att barn ses som rättighetsbärare. Konventionen kan tillämpas direkt i domstolar och förvaltningar.
Nationellt har en vägledning tagits fram som kan utgöra ett stöd vid
tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Syftet med vägledningen
är att öka kunskaperna om konventionen för att säkerställa att barnets
rättigheter tas tillvara i rättstillämpningen. Regeringen har också tillsatt en
utredning som ska kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis
överensstämmer med barnkonventionen. Utredningen ska vara klar den
20 november 2020.

En långsiktig strategi för minskad segregation1
Med strategin för att minska och motverka segregation 2018–2028 vill
regeringen förtydliga statens roll och bidra till goda förutsättningar för
kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet. Insatserna omfattar arbete
för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar
och att förändra strukturer som orsakar segregation. Fem prioriterade områden lyfts: boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet.

Handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län.
Länsstyrelsen i Stockholms län har i samarbete med polisen, kriminalvården, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm tagit fram en handlingsplan för Stockholms län för att förebygga och bekämpa våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella
ändamål, prostitution och sexuellt våld oberoende relation2. Handlingsplanen är en del av Strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld i
Stockholms län 2020–2026.
Länsstyrelsens förhoppning är att den ska stimulera till handling även
på lokal nivå och vara vägledande för länets 26 kommuner, myndigheter,
civilsamhällesorganisationer och näringsliv. Under 2020 kommer strategin
implementeras i länet och arbetet utifrån handlingsplanen att påbörjas.
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/07/regeringens-langsiktiga-strategi-for-attminska-och-motverka-segregation/
1

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4a4eb7416faedec12524c08/1581329006589/R2019-24HANDLINGSPLAN-Förebygga-bekämpa-våld.pdf
2
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Ny rapport föreslår nationellt kompetensstöd för våldsförebyggande arbete
Att arbeta förebyggande är en förutsättning för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att ett
förebyggande arbete ska ha en reell och mätbar effekt så krävs utifrån
erfarenhet ett tydligt samarbete över organisationsgränser.
I rapporten har det bland annat framkommit att det på många håll saknas tillräckligt med resurser för att bedriva det våldsförebyggande arbetet
på sikt. Ofta har det också saknats förutsättningar för att göra uppföljningar
av metoderna. Då området med genusinriktade våldsförebyggande metoder är relativt nytt i Sverige saknas också relevant forskning på området.
I rapporten föreslås bland annat att ett kunskapsstöd tas fram, samt ett
webbstöd för det våldsförebyggande arbetet. En annan viktig del är att
man tydligare förvaltar metoder, så att uppföljningar och utvärderingar av
insatser kan göras3.

Pågående nationella utredningar
Nationellt pågår flera större utredningar utifrån välfärdens utmaningar och
behov av satsningar på det förebyggande arbetet nationellt, regionalt och
lokalt med fokus på en socialt hållbar utveckling.

Rikstäckande områdesindelning för uppföljning av socioekonomiska förhållanden (SCB)4
Statistiska centralbyrån ska genomföra en rikstäckande områdesindelning
för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden. Bakgrunden
är flera tecken på att segregationen har ökat under en längre tid och att antalet områden med socioekonomiska utmaningar har blivit fler. Det finns
till exempel flera bostadsområden som avviker väsentligt från riksgenomsnittet vad gäller bland annat arbetslöshet, skolresultat, inkomst, hälsa och
trygghet. Skillnaderna i uppväxt- och levnadsförhållanden mellan olika
områden är fortsatt stora.

Ny kommission – stärkt välfärd och jämlikt samhälle5
Regeringen har inrättat en välfärdskommission i syfte att hitta metoder för
att stärka förutsättningarna att leverera välfärdstjänster i framtiden och att
skapa ett jämlikt samhälle. Den har tillsatts mot bakgrund av de utmaningar
som välfärdssektorn står inför under de närmaste mandatperioderna.
Utgångspunkten är att välfärdssektorns aktörer tillsammans behöver
samarbeta för att stärka välfärden. Kommissionens arbete inleddes under
hösten 2019 och slutredovisas senast december 2021.

3

Våldsförebyggande arbete med barn och unga (2019:11)

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/09/uppdrag-till-statistiska-centralbyran-att-tafram-en-rikstackande-omradesindelning-for-statistisk-uppfoljning-av-socioekonomisk-segregation/
4

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/regeringen-inrattar-en-valfardskommissionfor-att-starka-valfarden/
5
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Framtidens socialtjänst – mer fokus på förebyggande arbete?6
Socialtjänstens övergripande uppgifter är att främja flickor, pojkar, kvinnor
och mäns ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter är under utredning. Förslag ska lämnas kring socialtjänstens
uppdrag och struktur; tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig
socialtjänst; en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt förebyggande
arbete och minskar behovet av individuella insatser. I delbetänkandet ju
förr desto bättre vägar till en förebyggande socialtjänst fördjupas möjligheterna med att arbeta förebyggande. Slutredovisas juni 2020.

Ny ANDT-strategi från år 2021 – ökat fokus på narkotikaprevention
Regeringen ska ta fram en förnyad strategi för ANDT-området (alkohol,
narkotika, dopning och tobak) som ska ha ett ökat fokus på narkotikaprevention. Den förnyade inriktningen föreslås börja gälla från år 2021, då
den innevarande löper ut.

Förbättrad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården
och socialtjänsten7
För att flickor och pojkar i behov av tidiga och samordnade insatser ska få
sina behov tillgodosedda, har Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att
tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra
samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Goda exempel och framgångsfaktorer ska identifieras, men också juridiska
och strukturella hinder för samverkan. Slutredovisas senast januari 2021.

Likvärdig skola genom minskad segregation och förbättrad
resurstilldelning8
Utifrån Skolkommissionens slutbetänkande tillsattes en utredning 2018
som ska föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka
likvärdigheten inom berörda skolformer. Detta lyfte även Kommissionen
för jämlik hälsa fram som viktigt för jämlikhet i hälsa. Utredaren ska
bland annat ta ställning till hur bestämmelserna bör ändras för att i större
utsträckning främja en blandad social elevsammansättning samt kartlägga
och analysera de bakomliggande orsakerna till skillnaderna i avsatta resurser för undervisning och elevhälsa. Redovisas senast mars 2020.

6

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/04/sou-201832/

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/03/uppdrag-att-genomfora-ett-utvecklingsarbetefor-tidiga-och-samordnade-insatser-for-barn-och-unga/
7

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/okad-likvardighet-genom-minskadskolsegregation-och-forbattrad-resurstilldelning/
8
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Styrkraft i funktionshinderpolitiken – bland annat ska folkhälsa
prioriteras i styrning9
Slutbetänkandet, Styrkraft i funktionshinder-politiken (SOU 2019:23),
presenterades under 2019 och lyfter fram sju samhällsområden av särskild
betydelse. För varje samhällsområde ska en myndighet finnas med ett
särskilt samordnande ansvar gentemot övriga samhället. Myndigheten för
delaktighet (MFD) ska ansvara för den övergripande uppföljningen. Flera
frågor ska dessutom genomgående prioriteras i styrning och uppföljning;
några tvärsektoriella såsom folkhälsa, andra mer avgränsande som fritid
och idrott. Principen om universell utformning är vägledande. Betänkandet bereds nu i Regeringskansliet.

Stärkt minoritetspolitik10
En särskild utredare är utsedd med uppdrag att analysera och föreslå hur
ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet är att skapa en ändamålsenlig organisering
av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Uppdraget ska
redovisas senast april 2020.

9

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/05/sou-201923/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/ingrid-johansson-lind-ska-utreda-en-starktminoritetspolitik/
10
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Sundbyberg i siffror
Sundbyberg är en stad i snabb tillväxt, där det finns goda möjligheter till utveckling för både invånare,
företag och organisationer. 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. Att minska skillnader i
livsvillkor kan alltså stärka välbefinnandet i ett växande Sundbyberg för alla. Den redovisade
statistiken är den senast tillgängliga.
Den 31 december 2019 bodde 52 414 personer i Sundbyberg, vilket är en ökning med 1 850 personer
(+3,7 procent). Ökningen är något högre än mellan åren 2017–2018 (+2,31 procent). Staden hade den
högsta befolkningsökningen i Sverige under 2019.
Kartan nedan visar senaste befolkningsstatistiken per stadsdel 30 juni 201911.
Figur 2. Invånare per stadsdel 2019
Kartan visar invånare
per stadsdel juni 2019.
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Statistiska centralbyrån (SCB)

SUNDBYBERG I SIFFROR

Invånare och boende
Jämfört med riket finns det en större andel yngre barn och personer i
åldern 20–64 år i Sundbyberg. Samtidigt bor det en mindre andel
tonåringar och äldre i staden jämfört med resten av landet. Medelåldern
i staden är 37,6 år. I jämförelse med övriga landet har Sundbyberg en större
andel invånare som är utrikesfödda: 30,7 procent av invånarna är utrikesfödda jämfört med 19,1 procent i riket. Senast tillgänglig statistik från 2018
visar att den vanligaste förekommande hushållstypen är ensamstående
hushåll utan barn.

13
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Tabell 1. Hushållstyper i Sundbyberg år 2018. Övriga hushåll är exempelvis kollektiv, vänner som bor
tillsammans och liknande.
Hushållstyp

Antal

Varav
0 barn

Varav
1 barn

Varav
2 barn

Varav
3 barn eller fler

Ensamstående

11 879

9 919

1 185

578

197

Sammanboende

8 715

4 466

1 792

1 868

589

Övriga hushåll

2 816

1 569

515

444

288
Källa: SCB

Bostadstyper

Sysselsättning

Bostadsbeståndet bestod 2018 av 24 857
bostäder. Av dessa var 40 procent hyresrätter
och resterande andel utgörs av bostadsrätter samt
äganderätter (ofta detsamma som villa).12 Stadens
bostadsbestånd har en stor andel lägenheter med
två rum med kök och under 2019 förstärktes den
bilden då 41,6 procent av de färdigställda bostäderna var 2 rum och kök.

I januari 2020 uppgick andelen öppet arbetslösa och sökande i program i Sundbyberg till 6,1
procent, en ökning på 0,7 procent jämfört med
januari 2019. Arbetslösheten i Sundbyberg skiljer
sig inte i någon högre utsträckning i jämförelse
med Stockholms län. Motsvarande siffra för Sverige är 7,5 procent.18 Siffrorna avser andel öppet
arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften
och sökande i program i åldern 16–64 år.

Inkomst
År 2018 uppgick mediannettoinkomsten i Sundbyberg till 271 700 kr per år. Mäns mediannettoinkomst var 292 900 kronor och kvinnors
251 900 kronor.
År 2018 levde 7,2 procent av Sundbybergs
invånare i åldern mellan 0–19 år i ekonomiskt
utsatta hushåll, vilket är en minskning från 2017
då andelen var 8,0 procent.13
Inkomstnivån skiljer sig mellan de olika stadsdelarna och kan mätas som andel personer som har
en sammanräknad förvärvsinkomst14 över 480 000
kronor per år. I Ursvik hade 36,1 procent män och
21,8 procent kvinnor en förvärvsinkomst över 480
000 kronor per år och i Duvbo 37,4 respektive 26,2.
I Hallonbergen är motsvarande siffror 5,9 procent
för männen och 2,6 procent för kvinnorna.15

Utbildning
Den 1 januari 2019 hade 51 procent av invånarna
i Sundbybergs stad eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär i samma nivå som länet men högre
jämfört med hela riket. En större andel kvinnor
än män har eftergymnasial utbildning i Sundbyberg.16 Utbildningsnivån skiljer sig mellan de
olika stadsdelarna. Störst andel invånare med
eftergymnasial utbildning finns i Duvbo, minst
andel i Hallonbergen.17

14

Hälsa
Den förväntade medellivslängden vid födseln år
2018 i Sundbyberg var 84 år för kvinnor och
79,7 år för män. För båda könen är detta något
under rikssnittet. För kvinnorna är det en ökning
med 0,2 år och för männen en minskning med
0,1 år jämfört med 2017.19
En jämförelse av andelen invånare med långvarig sjukdom i åldrarna 16-64 år per stadsdel visar
på att hälsan hos invånarna skiljer sig åt mellan
de olika stadsdelarna i Sundbyberg. I Rissne var
andelen med ohälsa 2018, 24,9 procent. Motsvarande siffra för Duvbo var 11,2 procent. Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med
utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och
aktivitetsersättning divideras med befolkningen
16-64 år.20
12
13

SCB
Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se

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.
14

Planområdesprognos 2019–2028 och demografiska områdesdata för Sundbyberg. (2019) Stockholms läns landsting, www.rufs.se
15

16

Kommunfakta SCB 2019.

Planområdesprognos 2019–2028 och demografiska områdesdata
för Sundbyberg. (2019) Stockholms läns landsting, www.rufs.se
17

18

Arbetsförmedlingen.

19

Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
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År 2018 bedömde 72 procent av invånarna i Sundbyberg i åldern 16–84 år att
deras eget hälsotillstånd var bra. Resultatet visar på en könsskillnad, där fler
män än kvinnor i staden bedömer sin hälsa som bra. Under 2015–2018 varierade andelen som skattade sin hälsa som bra eller mycket bra i kommunerna
bland kvinnor mellan 51−80 procent och bland män mellan 57−89 procent.21

Kvinnor:

67%

77%

Män:

72%
Figur 3. Invånare i åldern 16-84 år med bra uppskattat hälsotillstånd i Sundbybergs stad
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Öppna jämförelser Folkhälsa 2019
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Ungdomars levnadsvanor

Trygghet är ett mångtydigt
begrepp. Frågor som rör trygghet och säkerhet har blivit allt
mer aktuella under senare år,
men trots att frågorna hamnat
högre upp på dagordningen
är definitionen av begreppet
trygghet inte lika tydligt formulerad.
Nedan följer exempel på hur
några aktörer har definierat
begreppet:
•

Brottsförebyggande rådet
(BRÅ) använder hellre
begreppet otrygghet i sina
årliga Nationella Trygghetsundersökningar (NTU).
Det vill säga begreppet
”trygghet” definieras inte i
Brås rapporter.

•

Stiftelsen Tryggare Sverige
kombinerar begreppen
säkerhet och trygghet där
definitionen lyder: ”Säkerhet definieras som den
faktiska risken att utsättas
för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är
individens upplevelse av
säkerheten/risken.”

•

Boverket definierar begreppet: ”Trygghet är den
känsla som utlöses när
en individ tolkar en fysisk
miljös utformning och
användning genom att
sinnesintryck kombineras
med såväl egna erfarenheter, som med andra
individers eller mediers
beskrivningar av risken för
att utsättas för brott eller
hotfulla situationer.”
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Sundbyberg har sedan 2002 genomfört Stockholmsenkäten. Det är en totalundersökning som genomförs vartannat år bland elever i grundskolans
årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Resultat från den senaste undersökningen 2018 visar att 83 procent av pojkarna och 73 procent av flickorna inte dricker alkohol i årskurs 9. Narkotikaanvändandet bland stadens
ungdomar i årskurs 9 är lägst i länet. Mätningen visar att det är 3 procent
av pojkarna och 2 procent av flickorna som någon gång använt narkotika.
I årskurs 2 på gymnasiet är det 25 procent av pojkarna och 19 procent av
flickorna som någon gång har använt narkotika.
Den psykiska hälsan bland niondeklassarna visar ingen större förändring mot tidigare mätningar. Däremot visar resultaten för gymnasieeleverna på en fortsatt negativ utveckling. Resultaten visar på stora könsskillnader i båda åldersgrupperna.22

Trygghet
Sundbybergs stad deltar i en årlig medborgarundersökning som SCB
genomför där invånare bland annat svarar på frågor kring upplevelsen
av trygghet. Ett betygsindex för trygghet redovisas där indexet bygger på
tre frågor23. Lägre indexvärde innebär även lägre grad av trygghet. Sundbybergs stads betygsindex för trygghet 2019 hamnar på 53 vilket är en
försämring jämfört med 2018 då index låg på 59. För samtliga kommuner
är indexet för trygghet 57. Indexet varierar för olika åldersgrupper där
åldersgruppen 65–84 upplever mindre trygghet (index 49) än snittet i
staden.
Länsstyrelsen i Stockholm genomför medborgarundersökningar vart
annat år sedan 2011. Undersökningen24 som gjordes 2019 är en urvalsundersökning som omfattar 14 000 personer i Stockholms län i åldrarna
18–85 år. Frågeformuläret berör invånarnas syn på bland annat boende,
arbete och trygghet. Undersökningen visar att otryggheten fortsätter att
växa för hela Stockholms län där andelen som känt sig otrygg dagtid har
fördubblats på åtta år, från 11 till 20 procent. Under samma period har
andelen som upplevt otrygghet kvällstid ökat från 33 till 44 procent. På
frågan: Har du under de senaste 12 månaderna upplevt rädsla eller otrygghet
i ditt bostadsområde dagtid svarar 26 procent i Sundbyberg ja på frågan
vilket kan jämföras med snittet i Stockholm län som är 20 procent. På
frågan Har du under de senaste 12 månaderna upplevt rädsla eller otrygghet i
ditt bostadsområde kvälls- och nattetid svarar 51 procent i Sundbyberg ja på
frågan vilket kan jämföras med snittet i Stockholms län som är 44 procent.
Det finns en markant skillnad på upplevelsen av rädsla/otrygghet under
dagtid jämfört med kvälls- och nattetid.

Våld i nära relation
Statistiska centralbyråns beräkning av mäns våld mot kvinnor utgår ifrån
anmälda misshandelsbrott mot kvinnor 18+ år 2017, antal av 100 000 av
antal medelfolkmängden och den viktigaste statistiken är förövare inomhus då våld i nära relation utövas i hemmet.
I Sundbyberg stad är siffran högre än för regionen och riket, 237 personer per 100 000 medelfolkmängd att jämföras med region Stockholms
siffra på 196 och rikets siffra 175.25

Stockholmsenkäten
2018
22

1. Hur tryggt och
säkert du kan vistas
utomhus på kvällar och
nätter? 2. Hur trygg och
säker du kan känna dig
mot hot, rån och misshandel? 3. hur trygg och
säker du kan känna dig
mot inbrott i hemmet?
23

Länsstyrelsen Stockholm ”Nutid & Framtid,
om Stockholmsregionens
utveckling”
24

På tal om kvinnor och
män i Stockholms län,
länsstyrelsen Stockholm
25
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Social hållbarhet utifrån
fem perspektiv
För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behöver behov och förutsättningar för att genomföra relevanta insatser och aktiviteter kartläggas.
I det här avsnittet presenteras de fem perspektiven; delaktighet och
inflytande, jämställdhet, integration, tillgänglighet och jämlik hälsa.
Perspektiven grundar sig på målsättningar och inriktningar i stadens
budget 2019 och skildras genom viss statistik om vilka förutsättningar
som finns i Sundbyberg tillsammans med goda exempel.
Sundbybergs stads verksamheter arbetar varje dag på många sätt
och nivåer för en hållbar stad. De goda exemplen har fokus på social
hållbarhet och är ett axplock av allt som genomförts i staden under
2019, exemplen är hämtade från stadens samtliga förvaltningar.
De goda exemplen presenteras under de olika perspektiven och är
markerade med ett eller flera mål i Agenda 2030. Detta för att illustrera
vilket eller vilka av målen i Agenda 2030 de goda exemplen bidrar till.
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Perspektivet delaktighet och inflytande

Delaktighetsguide - guide för
att arbeta med delaktighet
inom fysisk planering

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för
social hållbarhet och människors välbefinnande. Rätten till delaktighet och
inflytande i ett demokratiskt samhälle gäller oavsett kön, könsuttryck, etnisk
eller religiös tillhörighet, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.26
I stadens budget för 2019 betonas vikten av invånarnas möjligheter till
att påverka kommunen och att stärka invånarnas deltagande i demokratiska
processer. Individen och dess behov i centrum, egenmakt och en nära dialog
med brukarna är också något som finns uttalat i budget 2019.
Det finns olika grader av delaktighet. Den så kallade delaktighetstrappan27
är en modell som kan användas för att beskriva olika delaktighetsformer och
grader av inflytande.

Guiden har tagits fram av
stadsbyggnadsavdelningen
som en del i avdelningens
verksamhetsplan 2019.
För att skapa delaktighet behövs kunskap och kompetens
och syftet med guiden är att
ge vägledning och praktiska
tips kring hur staden kan
arbeta med delaktighet inom
fysisk planering. Det är en
tydlig steg-för-stegguide med
12 steg som innehåller konkreta tips och checklistor på
vad du ska tänka på i de olika
stegen. Den belyser också
vikten av delaktighet under
hela samhällsbyggnadsprocessen. Guiden blev klar i slutet
av 2019 och den ska nu börja
användas i verksamheterna.
Målet är att guiden ska bidra
till ökad delaktighet och ett
mer strukturerat arbete.

Figur 4. Delaktighetstrappan

MEDBESLUTANDE
SAMARBETE
DIALOG
KONSULTATION
INFORMATION

Olika individer har olika stora möjligheter att påverka det politiska beslutsfattandet i samhället. Något som påverkar möjligheterna till inflytande är invånarnas socioekonomiska resurser, till exempel inkomst, utbildning, socialt
och kulturellt kapital, samt om invånarna har tillgång till inflytelserika nätverk
eller inte28. Tillgången till dessa resurser är ojämlikt fördelad. De som har
minst socioekonomiska resurser är också de som har sämst självskattad och
uppmätt hälsa, och tvärtom29.
Invånares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets
utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för
att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart
samhälle. Sundbybergs stad arbetar med delaktighet och inflytande på flera
olika sätt, allt från medborgardialoger till fokusgrupper och utveckling av
rutiner och planer för att skapa delaktighet och inflytande. Under året har till
exempel både en delaktighetsguide för att arbeta med delaktighet inom fysisk
planering och en handlingsplan för stadens barnrättsarbete tagits fram.
Folkhälsomyndigheten, Delaktighet och inflytande i samhället, Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
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 Sveriges Kommuner och Landsting.
27

28

SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!

Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Statens folkhälsoinstitut.
29
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Statistik delaktighet och inflytande
Statistik och undersökningar av olika slag är viktiga verktyg i arbetet med att
analysera och förstå förutsättningar för delaktighet och inflytande i Sundbyberg. Exempelvis bedöms valdeltagande vara ett bra mått på människors
delaktighet och inflytande.30

Valdeltagande i Sundbyberg
Den allmänna rösträtten ger invånarna en möjlighet att ha inflytande och är
en jämlik form av inflytande. Därför är valdeltagande ett viktigt mått på att
demokratin fungerar. Om invånarna vill rösta i de allmänna valen tyder det på
att de har tilltro till demokratin och de politiska partierna.31
År 2018 var valdeltagandet till kommunfullmäktige 80,64 procent, vilket
var en ökning från 2014 (79,43 procent). Här finns skillnader mellan stadsdelar. Lägst var valdeltagandet i ett av Hallonbergens valdistrikt med 67,42
procent. Högst valdeltagande hade ett av Lilla Albys och Lilla Ursvik/Brotorp/
Kymlinges valdistrikt med 91,99 respektive 87,84 procent. 32

Figur 5. Andel aldeltagande i kommunfullmäktigevalet, 2014 och 2018
i Sundbybergs stadsdelar.

Källa: Valmyndigheten www.val.se

30

SOU 2001:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet Demokratiutredningens betänkande

31

SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!

32

Valmyndigheten.se
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Valdeltagandet hos förstagångsväljare
Bland de röstberättigade nationellt i 2018 års val efter ålder minskar antalet
unga väljare 18-29 år jämfört med 2014 års val. Det är väljare i gruppen
18-24 år som blir färre och förklaras av att det runt år 2000 föddes få barn
i Sverige och det är de som nu är förstagångsväljare.
En grupp där valdeltagandet överlag är lägre än andra grupper är förstagångsväljarna. Men i valet till kommunfullmäktige i Sundbybergs stad 2018
röstade 85,9 procent av förstagångsväljarna, vilket är en ökning med nästan
9 procent jämfört med valet 2014.

EU valet 2019
Under 2019 röstade svenska folket i valet till Europaparlament. På valdagen
den 26 maj 2019 röstade knappt 4,2 miljoner av närmare 7,6 miljoner röstberättigade, vilket gav ett valdeltagande på 55 procent. Valdeltagandet nationellt
är identiskt med Sundbybergs stad där valdeltagandet var 55 procent.33
Figur 5. Visar valdeltagandet bland förstagångsväljare i olika valdistrikt i kommunalvalet 2018
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Inkomna medborgarförslag år 2018 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 invånare
möjlighet att lämna medborgarförslag, men Sundbybergs stad ser det som
en viktig del i deltagande-demokratin. Medborgarförslag är viktiga för att:
• Alla invånare har möjlighet att förändra och förbättra kommunen.
• Det är en direkt länk mellan enskilda medborgare och politiken.
• Alla medborgare kan påverka kommunens arbete mellan valen, också
minderåriga.
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 6. Kartan visar hur stor andel av Sundbybergs befolkning som bor i en viss stadsdel 2019, och hur

stor andel av de inkomna medborgarförslagen 2019 som kommer från boende i en viss stadsdel.
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Barns delaktighet
Alla barn har rätt att få uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på, enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter, utifrån två perspektiv:
•
•

Barn som kollektiv har rätt till inflytande i frågor som rör dem.
Det 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. Andel (%) elever med positivt svar på frågan ”Jag är nöjd med det
inflytande som jag har över mitt skolarbete” (sammanvägt för åk 3, 5
och 8 i de kommunala grundskolorna).
År
Andel (%) elever med positivt svar på
frågan "Jag är nöjd med det inflytande
som jag har över mitt skolarbete
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2016

2017

2018

2019

86

88

84

82
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Goda exempel på delaktighet och inflytande
En av inriktningarna i stadens budget för 2019 var att genom digitalisering
öka medborgarinflytandet. Det kan till exempel vara genom digitala verktyg, dialoger, nätverk och samråd av olika slag. Sundbybergarna ska i så
stor utsträckning som möjligt involveras i stadens utveckling. För att stärka
den demokratiska förankringen och för att på bästa sätt ta tillvara goda idéer från invånarna, speciellt grupper som tidigare inte har varit involverade
i dialoger kring stadens utveckling, behöver nya sätt prövas.

Delaktighet Rissne torg
I staden finns flera stadsutvecklingsprojekt, ett av områdena är Rissne. I
byggprocessen är delaktighet och inflytande hos de som bor och vistas i
Rissne viktig.
Under året har samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen genomfört
flera olika delaktighetsprojekt runt Rissne torg. I juni genomfördes tillsammans med Balder Projektutveckling AB ett torgmöte för att via dialoger och
en enkät fånga upp invånarnas synpunkter och idéer angående Rissne idag
och framåt. De som fyllde i enkäten fick även fylla i om de var intresserade av att vara med i en fokusgrupp för att diskutera vidare om hur Rissne
torg ska utvecklas på bästa sätt. Det resulterade i en grupp på 12 kvinnor
boendes i Rissne. I december deltog gruppen i en workshop där de fick
genomföra en Sociala konsekvensanalys (SKA).
Sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med
sociala aspekter i den fysiska planeringen av staden. De sociala aspekter
som SKA:n tar fasta på är; Sammanhållen stad, Vardagsliv, Hälsofrämjande
miljöer, Trygghet, Identitet, Delaktighet och Samverkan.
Synpunkterna från torgmötet och resultaten från workshopen kommer alla
att ligga till grund för bedömningen av utvecklingsarbetet för Rissne torg.
Sundbybergs stad har också tagit initiativ till att alla byggherrar i
området ska ta fram en handlingsplan för social hållbarhet för att främja
en positiv stadsutveckling. Handlingsplanen beskriver aktiviteter/åtgärder
under planeringsfasen, under byggtid och vilka kvalitéer projektet bidrar
med när det är färdigbyggt. Syftet med handlingsplanen är att säkerställa
att stadsutvecklingen i Rissne tar hänsyn till olika gruppers behov, främjar
möjligheten för invånare att mötas och att jämställdhet mellan män och
kvinnor främjas.
Ett resultat av delaktighetsarbetet har varit ”isbiten”, den skridskobana
som nu finns tillgänglig för allmänheten. Tanken är att det ska vara en isbana på vintern och en stadspark och stadsodling på sommaren. Syftet är att
skapa liv och rörelse runt torget under byggtiden samt skapa delaktighet
hos invånarna genom att låta invånarna sköta om och odla i stadsparken
under sommaren.
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Barnteater för klimatet
Inom ramen för energi- och klimatrådgivningen i Sundbybergs stad har
teatergruppen Commediagillet framfört denna interaktiva barnteater på
sammanlagt fem kommunala förskolor i Storskogen och Rissne under
hösten 2019. I samarbete med miljösamordnaren i Sundbybergs stad har
en teatergrupp och förskolebarn bollat idéer om hur de kan få ordning på
jordens uppvärmning. Målet är att nå ut till alla invånare, inte minst till
barnen som lätt kan omvandla idéer till verklighet. Föreställningen utgår
från djurens perspektiv och hur de ska hantera krisen som vi människor
har skapat. I en komisk föreställning om klimatkrisen tar två korpar och
en pingvin barnens hjälp. Det är viktigt att det sker med hopp och en
framtidstro. Barnen är spontana i sina omedelbara förslag till lösning, för
dem finns inga hinder. Ett av barnen föreslog till exempel att vi måste laga
jorden och krama den.
Två korpar - Hugin och Munin - försöker hjälpa Pingu att svalka av sig.
Efter korparnas många olika förslag om hur pingvinen ska få det mindre varmt så måste de tre djuren till slut be om hjälp. Tillsammans med
barnen i publiken på förskolan försöker korparna och pingvinen hitta olika
sätt att lösa situationen med det allt varmare klimatet.

Vår värld – Förskolan Lärkan
En av förskolans pedagoger åkte till Indien med sin familj i privat syfte,
med ett mycket fint ändamål. Hen skulle hjälpa till på ett barnhem, som
hen hade kontakt med sedan tidigare. I samråd med vårdnadshavarna på
förskolan, bestämde pedagogerna att de barn och familjer som ville skulle
hjälpa barnhemsbarn och fadderbarn i slummen, genom att samla in
kläder, leksaker och pengar. I Indien gavs kläderna bort, de köpte cyklar till
barn i slummen. Cyklarna skulle barnen använda för att de lättare skulle
ta sig till skolan och inte bli bitna av giftiga ormar längs vägen. Skolväskor
och mat delades också ut till barnen.
Tillbaka i Sverige berättade pedagogen om vad hen
gjort och tackade barnen för hjälpen!
Eftersom flera grupper på förskolan jobbade med
projekt som handlar om frågan ”vad mår vi bra av?”
Kunde förskolan applicera möten i Indien till att se
skillnader hos oss. Pedagogen frågade barnen vad de
tror att barnen som hen mötte i slummen
önskade sig eller behövde? Barnen på
förskolan hade flera förslag: kanske ett gosedjur, en poliströja eller en leksaksbil? När pedagogen sedan
berättade om barnens önskningar i slummen, var det något
helt annat: som till exempel medicin till sin sjuka mamma, ett
nytt tak till huset, eller kläder. Detta gjorde att barnen förstod
att vi har olika förutsättningar här i Sverige jämfört med
Indien. Hur kan barnen ha det så olika i vår värld? Barnens
respons var fantastisk flera barn hade idéer om hur de kan
hjälpa till: ”Jag har flera kläder som är för små”, ”men vi har ju
ett tak här, vi kan ta det”. Barnen fick på detta sätt en annan förståelse, för
hur barn i olika delar av världen har det.
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Delaktighet och inflytande vid upprustning av Lötsjöns lekplats
Stadens landskapsarkitekter har under 2019 arbetat med att renovera
lekplatsen vid Lötsjön.
Ett av målen för upprustningen av lekplatsen var att skapa en plats där
barn vill vara, att skapa intresse för lekplatsen så att barnen hellre leker
på lekplatsen än i det utegym som ligger bredvid lekplatsen. Frågorna
som landskapsarkitekterna ställde sig var; Vad krävs för att barnen ska gå
till lekplatsen istället för utegymmet? Vilken typ av lekutrustning tilltalar
tonåringar, då tonåringar är den grupp som kanske främst dras till gymmet
istället för lekplatsen om inte lekplatsen är tilltalande för dem.
För att ta reda på det kontaktades Ängskolan som ligger i närheten av
lekplatsen. Landskapsarkitekterna fick träffa en klass elever i skolan. På träffen
skulle barnen vara med och bestämma om vad för utrustning de önskar till
lekplatsen. Det var viktigt med direkt återkoppling till barnen så ett beslut skulle
tas direkt på plats via en anonym röstning. Landskapsarkitekterna var också
tydliga med att det som klassen bestämmer kommer att bli av.
Innan omröstningen fick klassen ett antal förslag på olika lekutrustningar presenterade för sig. Eleverna fick sedan ge egna förslag på andra
typer av utrustning som skulle få vara med i omröstningen. Förslag som
kom från barnen var bland annat linbana, volträcke och sittplatser där man
kan ställa ifrån sin kaffekopp. Sedan genomföra en anonym röstning på de
olika förslagen.
Solklar vinnare i omröstningen var en linbana. Ett förslag som kom från
barnen inte från landskapsarkitekterna. Som en bonus visade det sig sedan
att barnen fick med flera av sina egna förslag. När lekplatsen är klar kommer det nämligen att finnas både en dubbel linbana, ett volträcke, hängmattor, en klätterlek för lite äldre barn och solstolar med bord emellan för
att ställa kaffekoppen på.
Vid lekplatsen finns nu en skylt med information och bilder på vad som
kommer att finnas i lekplatsen när den är klar. Det står också på skylten att
det är barnen på Ängskolan som har hjälpt till att utforma parken.
Parken kommer att invigas i april-maj 2020 och som en ytterligare återkoppling till barnen kommer alla barn i klassen att få ett guldkuvert med
en personlig inbjudan till invigningen. De kommer också erbjudas att vara
med och klippa bandet under invigningen.
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Perspektivet jämställdhet
Jämställdhetsintegrering
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.

Det övergripande nationella jämställdhetsmålet är att kvinnor och män ska
ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Till det övergripande
målet finns sex delmål; fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämställd utbildning, jämn fördelning av hem och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
I de globala hållbarhetsmålen finns jämställdhet med som eget mål
och nämns i flera av de övriga sjutton målens delmål och beskrivning.
Jämställdhet ska finnas i alla sammanhang där det finns kvinnor och män,
flickor och pojkar.

Jämställdhet i Sundbybergs stad
En övergripande inriktning under 2019 var jämställdhet i hela staden med
målet att Sundbyberg ska vara en jämställd stad.
Sundbybergs stad utgår från att kön inte är den enda faktorn som påverkar en persons möjligheter. Ålder, funktionsförmåga och om man är född
utomlands är andra exempel. Att granska hur flera olika faktorer samverkar
i att påverka individers förutsättningar är att använda ett intersektionellt
perspektiv. Det är detta perspektiv som Sundbybergs stad har med i sitt
metodstöd som färdigställdes våren 2019. Målet är att alla ska ha tillgång
till ett stöd i sitt arbete med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet och
kunna bidra till en jämställd stad. Under 2019 har flera verksamheter genomfört och arbetat med jämställdhetsintegrering med hjälp av metodstödet. På social- och arbetsmarknadsförvaltningen har två enheter genomfört
arbetet, hela Grönkullaskolan, hela Lilla Alby skola och tekniska enhetens
ledningsgrupp på samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen. På Globala
enheten, som var en av de första att genomgick hela metodstödet och hade
sista workshopen 2019, tog de fram en checklista för att kunna granska
läromedel utifrån ett jämställdhetsperpektiv. Med den som hjälp har de
gått igenom det mesta av deras läromedel och valt bort de som inte är nog
bra. Checklistan har dessutom spridit sig till flera kommuner i länet som
använder det i kvalitetshöjande syfte.
I arbetet för det nationella målet mäns våld mot kvinnor ska upphöra har
staden en handlingsplan som löper från 2018-2020 och som upprättats av
social och arbetsmarknadsförvaltningen som har verksamheter inriktade
på problematiken.

Statistik för jämställdhet
Ett sätt att mäta jämställdhet är att använda statistik. För att detta ska vara
möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön. Nedan presenteras viss
statistik om jämställdhet i staden.
Till det övergripande målet för jämställdhet i hela staden finns en indikator med statistik för lönegap mellan kvinnors och mäns medianlön med.
I diagram 8 syns det att det finns skillnader men de är relativt små. I åk F-3
är alla lärare kvinnor.
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Jämställdhet i stadens skolor
I skolan har meritpoängen (genomsnitt 17 ämnen) för killar skjutit i
höjden – från 191.8 till 217.1 vilket är ett bra medelvärde för meritpoäng.
Orsaken till det är att varje skola har tagit fram en handlingsplan för ökad
måluppfyllelse med uppföljning och de har också börjat fokusera på gymnasiebehörighet istället för meritvärde vilket har gynnat killar i årskurs 9.
Som tidigare nämnts har också flera av stadens skolor arbetat med jämställdhet under året, det är både Lilla Alby skola, St Martins gymnasium
och även Grönkullaskolan.
Psykisk ohälsa är ett område där det kan vara relevant att titta på
könsuppdelad statistik. Resultat från Stockholmsenkäten visar bland annat
hur stor andel killar respektive tjejer i årskurs 9 som upplever sig ha god
psykisk hälsa i Sundbyberg. Som figuren visar ökar killars psykiska hälsa
och tjejers psykiska hälsa minskar, det är en trend även på nationell nivå
och viktig att arbeta vidare med.

Figur 7. Lönegap mellan tillsvidareanställda män och kvinnor i olika befattningsgrupper i Sundbybergs stad. Avser december 2019.
Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt
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Figur 8. Andel elever som upplever sin psykiska hälsa som
god under läsåret. Avser elever i årskurs 9 i skolor i Sundbyberg.
Källa: Stockholmsenkäten 2018.
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Indexet bygger på flera frågor som
definierar psykisk hälsa/ohälsa.
Hur ofta har du haft huvudvärk
detta läsår? Hur ofta har du dålig
aptit?, Hur ofta har du under
detta läsår haft ”nervös mage”(t.
ex. magknip, magkramper, orolig
mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)?”, Hur ofta har
du under detta läsår haft svårt att
somna?, Hur ofta har det hänt under detta läsår att du sovit oroligt
och vaknat under natten?”
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Jämställdhet i fritidsaktiviteter
I många fritidsaktiviteter kan ett kön dominera bland deltagarna. Ur
jämställdhetssynpunkt är det därför viktigt att se till att de gemensamma
resurserna fördelas till flickor och pojkar i lika stor utsträckning. Man
kan till exempel jämföra hur det ser ut med tilldelning av olika former av
föreningsbidrag, tider i idrottshallar, antalet deltagare i kursverksamheter
och liknande.
Fritidsgårdar är en miljö där det ofta finns fler killar än tjejer. Verksamheten är avgiftsfri för deltagarna och det är viktigt att alla känner sig
lika välkomna och trygga på fritidsgårdarna, oavsett kön. Genom att följa
utvecklingen i könsfördelningen bland besökarna går det att utvärdera om
de insatser som görs leder till större jämställdhet på fritidsgårdarna.
Tabell 3. Andel (%) flickor i fritidsgårdarnas verksamheter
År

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Fritiden

39,1

22

26

13

13

13

Stationen

42,4

38

31

48

36

25

Hundra74:an*

33,9

42

48

52

-

-

*Hundra74:an övertogs i kommunal regi 1 januari 2016.

På Fritiden har andelen tjejer som besökt fritidsgården ökat ordentligt under
2019. Det beror på ett målmedvetet arbete av verksamhetsledaren som bland
annat anställt fler tjejer som fritidsledare eftersom de var alldeles för få och
att det i sin tur lockar fler tjejer till fritidsgården. De har ändrat innehåll på
aktiviteter som de erbjuder för att nå en bredare grupp av ungdomar och de
har också utökat den organiserade verksamheten som läxläsning, dans och
studio. En annan och viktig förändring är delvis förändrad målgrupp i form
av ålder. De vänder sig numera även till ungdomar från årskurs 6. Tjejer har
fått ordentligt med tid och engagemang från ledarna för att öka förtroendet
för fritidsgården vilket gör att de gärna fortsätter att komma.
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Goda exempel på jämställdhet
Metodstöd för jämställdhetsintegrering
Sundbybergs stad har under 2019 arbetat aktivt med normkritik och inkluderande bemötande. Främst har det skett utifrån det skräddarsydda metodstödet för jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv som
blev klart under årets första kvartal. Det startar med en grundläggande
utbildning, fortsätter med kartläggning och analys för att sluta i förändrade arbetssätt/rutiner och andra åtgärder som kommer fram under arbetets
gång för att säkerställa jämställt bemötande eller resursfördelning.

Jämställdhetsintegrering inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Staden har haft som målsättning att bli en jämställd stad och arbetet
med att omsätta målet i verksamheterna har tagit fart i samband med utvecklingen av ett metodstöd för jämställdhetsintegrering. Det har gjort att
arbetet varit aktivt under både 2018 och 2019 vilket syns på bland annat
social- och arbetsmarknadsförvaltingen. Där har en förvaltningsstrateg
arbetat med detta stöd och två verksamheter har genomgått hela metodstödet under 2019.
Förvaltningsstrategen på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, som
i del av sin tjänst har uppgiften att stötta i förvaltningens jämställdhetsarbete, menar att det är viktigt att det finns styrande dokument att utgå ifrån
men att det är lika viktigt att det finns metod för att omsätta målen konkret
i verksamheterna. För att få stödet anmäler enhetscheferna sitt intresse och
kommer överens om när i tiden det passar.
Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen är det både en bemötandefråga men också en rättssäkerhetsfråga att alla får samma förutsättningar
till stöd och hjälp utan att kön påverkar insatserna.
Erfarenhet av arbetet inom socialförvaltningen är att det finns en stor
kunskap kring jämställdhet bland flera av medarbetarna. Trots det visar
kartläggningarna som görs i arbetet att det fortfarande är skillnad i bemötande och resursfördelning mellan kvinnor och män. Det är inte självklart
att vi agerar utifrån de insikter vi har kring jämställdhet. Om sammanhanget vi lever i inte är jämställt påverkar det vårt agerande och det sker omedvetet. Genom att göra kartläggningar och uppmärksamma ojämställdhet
kan vi genomföra åtgärder för att komma ett steg närmare jämställdhet.
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Jämställdhetsambassadörer på enheten
för ekonomiskt bistånd
Medarbetarna inom ekonomiskt bistånd på social- och arbetsmarknadsförvaltningen har arbetat
med jämställdhetsintegrering. Efter att ha gått
igenom metodstödet valde enheten att se över
sina rutiner inom tre områden.
Kartläggning gjordes av utbetalningar, vem
som företräder dödsbon och bemötande.
Inom administrationen, de som betalar ut
ekonomiskt bistånd, konstaterades att den som
fick biståndet till sitt konto var den person som
parterna i hushållet valde vid det första mötet
med handläggaren. Det pågår en diskussion och
fortsatt arbete med att se över detta för en lösning utan att det påverkar brukarnas egenmakt.
Vid kartläggningen av vilka som oftast företräder dödsbon visade det sig att det är kvinnor.
Endast i de fall det inte fanns kvinnor med som
dödsbodelägare var det män. Som handläggare
för dödsbon finns inget utrymme att ändra vem
som anmäler sig som företrädare. Däremot kan
handläggaren påverka att alla beslut och annat
kring dödsboet görs gemensamt av alla dödsbodelägare och på så vis involvera eventuella män,
där har handläggaren stöd i lagen också.
Handläggarna som träffar klienterna kartlade
sitt bemötande och tittade då på hur de tog reda
på information inför beslut och då genom vem de
fick information från och vilken information de
fick. De konstaterade att de ska vara noga med att
vända sig till båda under hela samtalet, även om
det mest var en person som mest svarade, att de
skulle stämma av med den som inte kom till tals
under mötet. De har också alltid samtal med var
och en i ett hushåll för behovsinventering och vid
de tillfällena ställs alltid frågan om våld förekommer i hemmet.
Enheten har i samband med behovsinventering som genomförs två gånger per år delat upp
grupperna i kön för att fånga upp den aspekten
kopplat till om det är någon skillnad i tex vilka insatser som olika målgrupper får del av. I
behovsinventeringen kartläggs alla brukare som
har behov inom rehabområdet (sjukskrivna och

förhindrade att kunna söka arbete) och inom arbetsmarknadsområdet (arbetssökande). En annan
förbättring är att de inför alla gemensamma ärendediskussioner avidentifierar ärendet, exempelvis gällande kön och etnicitet för att bedömningarna inte ska påverkas beroende på om det rör
sig om en man respektive kvinna osv. På enheten
använder man redan sig av en standardiserad
utredningsmanual i samband med utredning,
kartläggning, planering och uppföljning. Detta
innebär att samma frågor ställs till alla.
Utöver ovanstående har det i individuella
ärendegenomgångarna som genomförs två
gånger per år för socialsekreterarna lagts till ett
normkritiskt perspektiv där särskild vikt kommer
läggas att titta på hur man arbetar i exempelvis
ärenden med två sökanden, vem får vilken insats,
läggs mer fokus på den ena individen och i så fall
varför?
Det har även påbörjats en implementering av
FREDA-kortfrågor inom enheten för att kartlägga
och fånga upp om det förekommer våld i nära
relation. Frågor om våld finns även med i den
vanliga utredningsmanualen.
När dessa kartläggningar och åtgärder var
klara kom enheten fram till att de ska fortsätta
att aktivt arbeta med detta och utsåg därför tre
ambassadörer för jämställdhet som får i uppgift
att hålla frågan vid liv. Det gör de genom att
tillsammans fortsätta titta på enhetens processer
och gräva vidare i hur de via ett jämställdhetsperspektiv kan förbättra och göra beslut och bemötande mer rättvisa och utan påverkan av kön.
Ambassadörerna träffas regelbundet och jobbar
vidare med detta.
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Jämställd myndighetsutövning på enheten funktionsnedsättning
Under metodstödets arbete enades gruppen om att se över hur boendestödet såg ut utifrån kön. Stödet omprövas varje år och de har då ett tillfälle
att se över hur deras process ser ut och om de har ett normkritiskt perspektiv vid bedömningarna. Allt stöd som beviljas är individuellt och man tar
hänsyn till personens funktionsnedsättning. Trots det fanns det skillnader
mellan könen och män fick mer tid beviljat än kvinnor. Den hjälp som män
fick beviljad var omsorg som enligt normen kan ses som kvinnliga som
matlagning och städning. Kvinnor fick mycket mindre tid beviljad och fick
hjälp att upprätta matlista, de fick också hjälp med uppgifter som enligt
normen kan ses som typiskt manliga till exempel myndighetskontakter.
De har nu upprättat en rutin för att ställa samma frågor till både kvinnor och män inför en biståndsutredning för att inte fastna i könskodat
underlag och beslut. Det är ändå en utmaning då en del av deras klienter
är väldigt fåordiga vilket kan göra det svårt att få ut den information som
behövs för att få fram ett bra underlag som går att ha ett jämställdhetsperspektiv på.
Handläggarna på enheten har infört rutiner kring uppdraget att arbeta
för bättre, jämställda och jämlika processer inför beslut. De har infört en
punkt på deras veckovisa teammöten som heter normer/normkritik där de
kan lyfta sina erfarenheter och dela med sig av sin omvärldsspaning. De
har också fortsatt sin kompetensutveckling med en utbildning som Socialstyrelsen erbjuder som heter ”Att synliggöra normer i socialtjänsten”.
Under 2020 kommer de att följa upp sitt arbete och se om deras insatser har minskat skillnaden för kvinnor och mäns tillgång till boendestöd.
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Arbetet med jämställdhetsintegrering på Grönkullaskolan
På Grönkullaskolan startade arbetet under vårterminen 2019 och precis
innan sommarledigheten hade det upprättats åtgärder som skulle införas
till höstterminen. Alla medarbetare deltog i arbetet utifrån metodstödet,
det innebar alla som jobbar på skolan, från förskoleklass till årskurs 9,
inom fritidsverksamheten, administrationen och vaktmästarna samt rektorer. Även elevhälsan på skolan har startat upp ett jämställdhetsarbete.
En av åtgärderna som skolan som helhet skulle arbeta mer med var
nolltolerans mot våld då det påverkar hela skolan och att det var aktuellt
att arbeta med det från förskoleklass till årskurs nio.
På högstadiet kom de fram till att lärarna, oavsett ämne, ska ta med
jämställdhet i sina lektionsupplägg och även reflektera över vilka som kom
till tals på lektionstid för att kunna fördela taltiden jämnt mellan killar och
tjejer. På lågstadiet skulle de arbeta med rasterna både kring vilka aktiviteter som erbjöds och också vilka som höll i dem. En annan del var att bli
mer noggrann och konsekvent med att avbryta maktlekar som skojbråk. På
mellanstadiet och i förskoleklass blev en viktig del att reflektera över hur
pedagogerna bemöter eleverna, att de skulle vara uppmärksamma om det
var könsstereotypt, till exempel att prata med flickor om hur de känner och
hur fina kläder de har och att bemöta pojkar med till exempel order om
vad de ska göra och att de ska vara modiga.
Överlag blev det lärorika diskussioner vid varje pass. Det blev stort
engagemang från alla pedagoger och övriga medarbetare och de aktiviteter
som gjorts under hösten har de nu börjat att följa upp. Grönkullaskolans
rektor tycker att det finns en bra struktur och systematik kring arbetet och
att de kommer fortsätta att hålla jämställdheten aktuell.
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Vad menas med
integration?
”Integration är
en social process
som möjliggör en
sammanhållen helhet
med likvärdiga ekonomiska, sociala, kulturella och politiska
villkor utifrån skilda
gruppers intressen,
erfarenheter och
särart. Gemensam
värdegrund, likvärdiga levnadsvillkor och
delaktighet i den
sociala gemenskapen
är viktiga mått på
integration.
Målet för integrationspolitiken är: ”att
främja lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla
oavsett etnisk och
kulturell bakgrund
samt att förebygga
och motverka etnisk
diskriminering, främlingsfientlighet och
rasism” (Proposition
nr 1997/98:16).

Perspektivet integration
Antalet och andelen utrikes födda34 i Sverige har ökat under hela 2000-talet. År 2000 var antalet utrikes födda 1 003 798 och andelen 11,3 procent.
I slutet av 2018 var det 1 955 569 personer eller 19,1 procent av den totala
befolkningsmängden. År 2018 var andelen människor med utländsk bakgrund35 24,9 procent vilket är en ökning med 10,4 procent sedan år 2000.
Det finns skillnader mellan utrikes födda från olika födelseländer
när det gäller ålder, kön och varför man har invandrat. Anledningen till
invandring till Sverige har varierat under olika tidsperioder och några av
skälen har bland annat varit på grund av flykt eller skyddsbehov, studier,
arbetskraft eller som anhörig till någon person som bor i Sverige.
2018 var andelen utrikes födda i staden 30,7 procent vilket placerade
Sundbyberg på sjunde plats över kommuner med högst andel utrikes
födda. 2018 var andelen personer med utländsk bakgrund 41,8 procent i
staden där siffran varierar kraftigt beroende på stadsdel. 2019 tog staden
emot 91 nyanlända36 personer varav åtta var ensamkommande barn. I relation till stadens totala invånarantal var andelen nyanlända 0,18 procent.
I ett samhälle med ökad mångfald är integrationen viktig för att skapa social inkludering där det ömsesidiga arbetet med integration berör
många delar av staden, bland annat bostad, utbildning, arbetsmarknad
samt kultur- och fritidsinsatser.
Under flera år har integration och inkludering varit ett prioriterat område i staden. Staden har ett ansvar att se till att människor blir väl bemötta
och får en chans att etablera sig i samhället. Detta ska bland annat mottagningscentret i Hallonbergen bidra till genom vägledning inom bland annat
jobb, utbildning och bostad. Under 2019 tog mottagningscentret emot 884
besök där frågor kring arbete, bostad samt att tolka brev från olika myndigheter var de områden besökarna mest efterfrågade stöd kring.

En utrikes född person är enligt Statistiska centralbyråns definition född i något annat land än
Sverige. Även en person med okänt födelseland räknas som utrikes född.
34

Personer med utländsk bakgrund definieras av Statistiska centralbyrån som personer som är
utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
35

Som nyanländ räknas före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhöriga.
35
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Goda exempel på integration
Staden genomför och arbetar med ett aktivt integrationsarbete för att skapa lika möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det kan
ske på flera olika sätt, bland annat genom olika samverkans- och utvecklingsprojekt samt genom att skapa inkludering och delaktighet.

Arbetsmarknadsinsatser
En lyckad integration bidrar till att säkra Sveriges framtida tillväxt och
arbetskraft. Som en investering inför framtiden identifierade staden i samarbete med arbetsförmedlingen ett antal möjligheter som främjande för
nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Mitt första jobb
Syftet med projektet Mitt första jobb var att stödja nyanlända att etablera
sig på arbetsmarknaden via en kombination av extratjänst och utbildning.
Genom individuella matchningar och regelbundet stöd under hela matchningsprocessen skulle projektdeltagarna nå målet med egenförsörjning
genom ordinarie anställning. Projektets målgrupp var nyanlända i åldern
20–64 år som var inskrivna i etableringsuppdraget och folkbokförda i
Sundbybergs stad. Genom att skräddarsy vägledningsinsatser för projektdeltagarna under etableringsperioden synliggjordes deltagarnas olika
kompetenser. Genom det kontinuerliga stödet som fanns i projektets
alla delmoment stärktes projektdeltagarnas självkänsla. I staden användes extratjänster för att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrken
och samtidigt arbeta förebyggande mot försörjningsstöd. Extratjänsten i
kombination med studier möjliggjorde för deltagarna att kombinera både
teoretiska och praktiska moment, vilket stärker individens kunskaper inom
ett specifikt yrkesområde. Dessa kunskaper har i sin tur stor betydelse
för personens framtida möjligheter och ställning på arbetsmarknaden.
Projektet har varit väldigt framgångsrikt och överstigit förväntningarna
där sysselsättningsgraden för deltagarna, efter genomfört projekt, blev 97
procent (projektmålet var 60 procent av deltagarna i sysselsättning).
Mitt första jobb bygger på modellen att kombinera extratjänster och studier vilket ökar nyanländas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden
i ett tidigt skede. Det ger också en snabbare språkutveckling som i sin tur
ökar möjligheten för en snabbare integration i samhället.
Framgångsfaktorer i arbetet har varit det nära samarbetet mellan
fackförbunden, arbetsplatsen och deltagarna samt en gemensam bild av
aktuella behov. Lokal samverkan mellan staden och arbetsförmedlingen
och det individuella stödet för deltagarna samt täta kontakter med både
arbetsgivare och deltagare har bidragit till projektets framgång.
Modellen kan utvecklas genom att koppla på en mer yrkesrelevant
undervisning via svenska för invandare (SFI). Detta förutsätter en ökad
samverkan mellan staden, arbetsförmedlingen samt vuxenutbildningen
med målet att individanpassa både utbildning och arbete efter deltagarens
förutsättningar.
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Lokala jobbspår
Sundbyberg ingår i en överenskommelse med Delegation för nyanlända
och unga till arbete (DUA) med målet att påskynda nyanländas etablering
på den svenska arbetsmarknaden. Som en fördjupad del av överenskommelsen har stadens arbetsmarknadsenhet tillsammans med vuxenutbildningen utvecklat och tagit fram individanpassade lokala jobbspår. Jobbspåren anpassades efter individernas behov och arbetsgivarnas efterfrågan,
allt för att uppnå bästa resultat. Arbetsförmedlingens sammanställning
visade att en stor andel av etableringssökande i Sundbybergs stad har förgymnasial eller lägre utbildningsbakgrund. Med hänsyn till målgruppens
önskemål och näringslivets kompetensförsörjningsbehov utvecklades två
jobbspår med inriktning barnskötare och vård och omsorg. Jobbspåren
integrerades med projektet Mitt första jobb vilket resulterade i att tio
kvinnor och en man avslutade barnskötarutbildningen där sju av dessa
fick sina pågående extratjänster omvandlade till anställningar i stadens
förskolor.

VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet
Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) har som syfte att leda till
social inkludering i samhället för nyanlända. Projektet inkluderar samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och civilsamhället. Arbetet
är fördelat på tre noder och nod väst består förutom av Sundbybergs stad
även av kommunerna Solna och Ekerö.
Genom projektet matchas nyanlända med en organisation eller aktivitet som är anpassad till de behov och önskemål som finns hos individen.
Själva matchningen sker via två parter; dels en föreningssamordnare som
jobbar uppsökande gentemot civilsamhället dels genom arbetsförmedlingen eller kommunen som möter nyanlända i sitt arbete.
Det civila samhället utgör en viktig samverkanspart inom VIDA. Genom
att ge nyanlända kontakter med civilsamhället kan de få möjlighet att
öva svenska och få kontakter som kan leda vidare till jobb. Engagemang i
civilsamhällets organisationer kan erbjuda vänskap utifrån gemensamma
intressen. Det kan även bryta isolering och bidra till att förbättra både den
fysiska och psykiska hälsan. I projektet får nyanlända möjligheten att inom
ramen för sina etableringsplaner eller kommunala åtgärdsplaner ta del av
en föreningsaktivitet.
Sundbybergs stad har tillsammans med Solna och Ekerö tillsammans
lyckats matcha 180 nyanlända till en organisation med tillhörande aktivitet. Årets cykelkurser i staden som genomförs i samarbete med Cykelfrämjandet är en aktivitet där nio kvinnor genom VIDA deltog och fick
möjligheten att lära sig praktiskt såväl som teoretisk kunskap om cykling.
Flera deltagare nämnde att aktiviteten förutom hälsofrämjande även var
språkfrämjande där deltagarna fick nya vänner och bekantskaper.
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TalangAkademin
TalangAkademin är en konceptverksamhet som främst jobbar med praktik och som inkluderar validering. Valideringen handlar om att skapa ett
arbetsplatsförlagt lärande som synliggör, bekräftar och dokumenterar
människornas förmågor och kunskaper. Genomsnittet för varje praktik är
cirka sex veckor, men varierar från individ till individ utifrån behov och
tidigare erfarenheter inom aktuellt praktikområde. De primära målgrupperna är personer som är långtidsarbetslösa, har funktionsvariationer, är
nyanlända eller unga vuxna. Organisationens andra ben är att tillsammans
med ovanstående parter verka för tryggare, mer inkluderande bostadsområden. Verksamheten har inget vinstdrivande syfte.
Sundbybergs stad ingick under 2019 partnerskap med TalangAkademin
tillsammans med andra aktörer såsom Fastighets AB Balder, Järntorget,
Wallenstam, Wåhlin fastigheter samt det lokala Arbetsförmedlingskontoret. Under 2019 skapades formerna för samarbetet och en lokal för
koordinatorerna och en mötesplats för talangerna i Hallonbergen centrum
etablerades. TalangAkademin Sundbyberg är en långsiktig satsning där
verksamheten ska skapa möjligheter för arbetssökande i Sundbyberg att få
yrkeserfarenhet genom praktik inom butiker, caféer, restauranger, lager och
bygg- och fastighetsbranschen.

Möten genom löpning
Under hösten 2019 startade staden ett samarbete med den ideella organisationen Löparakademin. Verksamheten använder löpning som ett redskap
för att nå sociala förbättringar. Genom att samarbeta med stadens kulturoch fritidsförvaltning samt genom att interagera med boende och skolor i
staden skapar organisationen naturliga plattformar för integration.
Stadens samarbete med Löparakademin initierades av verksamhetsansvarig på fritidsgården Hundra74:an i Rissne. Genom att tidigare ha varit
ideellt engagerad inom Löparakademin insåg hon att verksamheten skulle
kunna uppfylla ett behov i Sundbybergs stad: att erbjuda ungdomar från
olika skolor och områden i staden att träffas och att genom löpning stärka
hälsan och bidra till social inkludering.
Samarbetet med Löparakademin, kultur- och fritidsförvaltningen och
staden fritidsgårdar innebär att elever som går i årskurs 9 får delta kostnadsfritt i Löparakademins 10-veckorsprogram där deltagarna genom
träning och workshops får verktyg för att sätta upp och nå olika personliga
mål. Målet är att alla deltagare ska få en stärkt tro på sin egen förmåga,
hitta redskap för att jobba målinriktat och få kunskap om en mer hälsosam
livsstil. Programmet vänder sig till killar och tjejer i årskurs nio och varje
program leds av ideellt engagerade ledare som får grundläggande utbildning i ledarskap. Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans
mot ett mål – att genomföra ett 10-kilometerslopp. Programmet består av
två träningspass per vecka där ett träningspass fokuserar på distanslöpning
och det andra på styrkeövningar. Som belöning får deltagarna både T-shirt
och löparskor.
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Hösten 2019 startade 10-veckorsprogrammet i Rissne där 49 niondeklassare från stadens olika skolor deltog. Över hälften av dem som var med
var tjejer och 30 procent hade aldrig tränat något innan. Ett av målen har
varit att kunna rekrytera ungdomar som bor i Rissne och Hallonbergen
där föreningsdeltagande är lägre vilket lyckades väl. Flera av ungdomarna
kunde redan efter några veckor inpå programmet känna hur tröttheten
i skolan minskade. Att få möjlighet att träffas över skolgränser var också
något som uppskattades av deltagarna. En större majoritet av deltagarna
lyckades även uppfylla målet med att tillsammans med ledarna genomföra
Höstruskets 10-kilometerslopp. Programmet har kunnat nå många ungdomar som annars inte hade kunnat nås samt skapat möjlighet för ungdomar
från olika områden i staden att träffas. Efter att framgångsrikt ha genomfört programmet under hösten har staden valt att fortsätta samarbetet med
Löparakademin genom att våren 2020 planera för ett nytt 10-veckorsprogram i Hallonbergen.

Integration genom musik
Idag finns det mycket forskning som visar på att ett medvetet användande
av musik inom vård och omsorg kan höja livskvaliteten för äldre. Musik
påverkar hela människan fysiologiskt, psykologiskt, socialt och själsligt.
Stressreducerande hormoner aktiveras av musik vilket kan minska oro och
nedstämdhet samt bidra till att stimulera ökad aktivitet. Sundbybergs stad
har sedan 2010 tagit tillvara på dessa effekter av användningen av musik
som omvårdnad genom att som enda stad i Sverige ha en heltidsanställd
musikterapeut som har arbetat såväl friskvårdande som behandlande på
stadens äldreboenden. Detta arbete uppmärksammades i ett reportage i
SVT:s program ”Fråga doktorn” hösten 2018. En representant från stiftelsen Signatur som har sitt säte i London såg inslaget och tog kontakt med
stadens musikterapeut. Stiftelsen, som har som syfte att främja musik och
integrationsarbete såväl i Sverige som internationellt visade intresse för ett
samarbete.
Projektidén ”Mötas i Musik-hela livet” blev resultatet av samarbetet
mellan stiftelsen Signatur och stadens äldreförvaltning. Mötas i musik-hela livet är ett treårigt samarbetsprojekt där målgruppen är seniorer, äldre
och medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter samt ungdomar i
Sundbybergs stad. Det övergripande syftet med ”Mötas i musik-hela livet”
är att skapa meningsfulla, integrerande möten och sammanhang mellan
generationer med hjälp av musik för att höja livskvaliteten och öka välbefinnande för de äldre på äldreboenden, dagverksamhet och träffpunkter i
Sundbybergs stad. Projektidén innefattar två delar där ena delen handlar
om att utveckla musikterapi inom äldreomsorgen i staden och den andra
delen handlar om musikteam med ungdomar i äldreomsorgen där målet
är att skapa och utveckla goda möten mellan generationer genom musiken.
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Genom samarbetet med Signatur har staden fått möjligheten att anställa
ytterligare en musikterapeut på halvtidstjänst. Musikterapeuten har som
huvuduppgift att leda musikteamen men skall även finnas med i utvecklingsarbetet av musikterapi inom vård och omsorgsarbetet.
Under de tio senaste åren har äldreförvaltningen tillsammans med Kulturskolan i Sundbyberg samarbetat genom att erbjuda ungdomar sommarjobb vid namn ”Musik som omvårdnad” som går ut på att musicera på
stadens äldreboenden. Ungdomarna som arbetat med musicerandet har
uttryckt stor glädje inför den skillnad som deras insats bidrar för stadens
äldre. Inom projektet ”Mötas i Musik-hela livet” utvecklades sommarjobbskonceptet genom att två musikteam med 5 deltagare i varje grupp bildades. Varje team arbetar i stadens äldreboenden åtta timmar per månad,
sammanlagt 25 dagar under året. Ungdomarna får kontinuerlig handledning och utbildning i såväl bemötande som kommunikation.
Sedan september 2019 har musikprojektet samlat 315 personer på
våningar samt samlingslokaler på stadens boenden. Utöver detta har 16 individuella musikmöten ägt rum med boende som har extra behov av insats
och ej kan förflytta sig till samlingslokaler. Under december nådde musikprojektet via musikstunder och julkonserter sammanlagt 350 personer.
En viktig del av den kvalitetshöjande insatsen har varit att uppmuntra de
äldre till aktivitet och kreativitet. Utöver att delta i sång och dans har även
äldre, personal och anhöriga deltagit i spel och improvisation på enkla
instrument.
Responsen från äldre har varit överväldigande positiv. De seniorer och
äldre som inte är drabbade av demens med svår minnesproblematik frågar
regelbundet efter ”ungdomarna” och undrar när de skall komma tillbaka
igen. Ungdomarna uttrycker att detta är något av ”det bästa de gjort”. Några har också bestämt sig att söka till musikterapiutbildning med anledning
av de upplevelser de gjort i mötet med de äldre och i musiken.
I Sverige har vi idag vattentäta skott mellan generationer och få möjligheter till generationsöverskridande möten. Projektet” Mötas i musik – hela
livet” skapar tillfällen till möten och interaktion som leder till integration
mellan generationer och bidrar upplevelsen av helhet och sammanhang
vilket stärker känslan av mening för såväl ungdomarna som de äldre.
Under 2020 planeras för att projektets ungdomsmusiker ska handleda
2020 års sommarjobbare inom Musik som omvårdnad. Detta skulle innebära ytterligare en dimension av kvalitetssäkring av projektet. Förhoppningen är att ”Mötas i Musik-hela livet” kan bli en permanent verksamhet i
Sundbybergs stad med fortsatt stöd av Signatur.
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Perspektivet tillgänglighet
Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet,
plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det gäller lokalers fysiska konstruktion och tillgången till information både för externa användare och för anställda. Det ingår också i kommuners ansvar att
planera verksamheten, ge internutbildning och att upphandla tillgängligt.
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald
som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.
För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra områden
• principen om universell utformning,
• befintliga brister i tillgängligheten,
• individuella stöd och lösningar för individens självständighet och
• att förebygga och motverka diskriminering.
Myndigheten för delaktighet ser att de viktigaste insatserna för att förbättra
möjligheterna på alla plan för personer med funktionsnedsättning är att
fokusera på utbildning, arbete och digital delaktighet.

Nödvändigt för några, bra för alla
Att arbeta för tillgänglighet är att arbeta för att alla människor ska ha samma möjligheter att delta i samhället. Åtgärderna som är nödvändiga för
några gynnar ofta alla. Ett sådant exempel är tillgänglig kommunikation,
så att stadens information till invånarna blir lätt att förstå och ta till sig.

Stadens arbete med tillgänglighet
I stadens budget 2019 var ett av målen att staden ska ha ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Sundbyberg stad har också i flera andra styrande dokument uttryckt att staden ska vara tillgänglig, där alla kan delta i
samhällslivet utifrån sina förutsättningar. För att omsätta detta till praktik
har staden bland annat ett handslag med organisationer för personer med
funktionsnedsättning. I handslaget är parterna överens om att tillsammans
utveckla olika aspekter av staden utifrån FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att samarbeta för
att staden och organisationerna ska få en förståelse för varandras perspektiv och kunna använda varandras styrkor. Handslaget gäller mellan
2017 och 2020 och är det andra handslaget i ordningen mellan staden och
organisationer för personer med funktionsnedsättning.
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Några resultat från handlingsplanen för 2019 inom området fysisk planering är att ny tillgänglighetsanpassad skyltning har kommit upp på flera
verksamheter i staden bland annat simhallen, ungdomsmottagningen
och allaktivitetshuset. Flera parker har åtgärdats för bättre tillgänglighet
bland annat Kanalparken, med plats för rullstol och bänkar anpassade till
äldre. Även Tornparkens lekplats har försetts med tillgänglighetsanpassade
lekfunktioner.
Inom området en utvecklande fritid har fritidsamordnare har fört en
dialog med föreningar i staden för ökad tillgänglighet och inkludering i
föreningslivet liksom att bredda och utöka utbudet av aktiviteter för unga
med funktionsnedsättningar.
För området arbete och sysselsättning gjordes extra satsningar för stöd
till funktonsnedsatta ungdomar att söka sommarjobb. Det gjordes genom
individuellt stöd i sökprocessen till årets sommarjobb och en utbildning
för sommarjobbshandledare.
Inom stadsledningskontoret passade det extra bra att få ungdomar med
erfarenhet av att vara funktionsnedsatt. Sex sommarjobbare fick uppdraget att tillgänglighetsinventera lokaler som staden har verksamhet i. En
av sommarjobbarna satt i en specialrullstol och kunde vid flera tillfällen
omsätta inventeringen till vardag för en rullstolsbunden. Det gav ett extra
tydligt och lärande perspektiv för både handledare och sommarjobbarna.
Resultatet registreras och redovisas i tillgänglighetsdatabasen (https://
www.t-d.se/).
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Sundbybergs stads mobilitetsprogram
Mobilitetsprogrammet definierar stadens arbete för att göra det tryggt,
tillgängligt, trafiksäkert och enkelt för alla att resa hållbart och vistas i
gaturummet. Tillgång till mobilitet är en av grunderna i att skapa en jämlik
stad. Oavsett funktions-förutsättningar ska trottoarer, gångvägar, cykelvägar och bytespunkter vara universellt utformade så att de är tillgängliga för
alla. Under 2019 genomfördes ett antal åtgärder för att fortsätta utveckla
staden i den riktningen.
Trafiksäkerhetsåtgärder
•

Under året har ett arbete bedrivits för att successivt skapa säkra skolvägar i staden. Trafikmätningar, platsbesök och dialoger med skolledning har mynnat ut i en prioriteringslista över stadens kommunala
skolor, årskurs F-6. Ursvikskolan och Ängskolan har prioriterats högst.

•

Under våren genomfördes informationskampanjen ”Klipp häcken”
med uppmaning om att hjälpa till att förbättra trafiksäkerhet och
framkomlighet

Gångåtgärder
•

Trappan mellan Långlötsvägen och Kyrkogårdsvägen har renoverats.

•

På Ängsstigen har gångbanan utvecklats och breddats.

Cykelåtgärder
•

En el-cykelkampanj har genomförts under hösten.

•

Under den europeiska trafikantveckan erbjöds cykelservice vid tre
skolor samt vid tre tillfällen för allmänheten.

•

Under året har cirka 100 cykelparkeringar färdigställts i kollektivtrafikoch servicenära lägen.

•

I samband med utvecklingen av Lötsjön-Golfängarnas lekpark kommer den att kompletteras med cykelparkering för barncyklar.

•

Cykelbanor har tillkommit och gångbanor har breddats på Rosengatan.

Belysningsåtgärder
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•

Utbyte och utveckling av stadens belysningsanläggning sker kontinuerligt för att minska miljöpåverkan och skapa tryggare miljöer.

•

Den ”ljusdusch” som förra vintersäsongen stod på Sundbybergs torg
har flyttats till Rissne torg för att under vinterhalvåret skapa en temporär mötesplats i Rissne.
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Tillgänglighetsåtgärder
•

En översyn av stadens RH parkeringsplatser (parkeringsplats för rörelsehindrad) har skett, i dialog med stadens funktionsrättsråd.

•

Under året har Närtrafikens busshållplatser inventerats.

•

Tillgänglighetsåtgärder i stads- och parkmiljöer har genomförts på
Skogsbacken, Trädgårdsgatan, Vattugatan, Starrbäcksgatan och Eliegatan. Fjällnästrappan har fått nya trappsteg, ledstänger och viloplan.

•

För att säkerställa tillgänglighet och säkerhet i Igelbäckens naturreservat har en bro över Igelbäcken bytts ut.

•

Stadsdelslekparken vid Lötsjön-Golfängarna byggs om och delar av
lekparken kommer att tillgänglighetsanpassas.

•

Lodets lekplats har rustats upp och delar av lekplatsen har tillgänglighetsanpassats.

•

En tillgänglighetsanpassad platsbildning, ”mormorspark”, har iordningställts i Kanalparken, med plats för rullstol och bänkar anpassade
till äldre.

•

Under hösten har Lötsjön-Golfängarnas naturreservat försetts med
entré- och informationsskyltar. Skyltarna är försedda med QR-kod. När
QR-koden läses av med hjälp av en mobiltelefon kan skyltens information läsas upp i mobiltelefonen.
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Projekt tillgänglig information
Stadens kommunikationsavdelning och utvecklingsenhet
på stadsledningskontoret har
drivit ett projekt för att undersöka hur tillgänglig stadens information är för våra invånare.
Med tillgänglig menas tillgänglig för alla – även för personer
med lässvårigheter som kan
uppleva hinder när de ska ta till
sig information från staden.
Frågor som projektet ville
besvara var:
Hur når vi kommuninvånare
med lässvårigheter? Vilka kanaler fungerar bäst? Hur utformar
vi information så att personer
med lässvårigheter kan ta till
sig den? Och hur förhåller sig
behoven hos personer med
lässvårigheter till behov och
önskemål hos personer utan
lässvårigheter? För att få svar
på frågorna har projektet
genomfört fokusgrupper och
djupintervjuer med personer
med kognitiva funktionsnedsättningar, personer med
synnedsättning och äldre.

Statistik över tillgänglighet
Det finns ingen statistik på hur många som lever med en funktionsnedsättning i Sundbyberg eftersom det är så många olika typer av förutsättningar
som kan skapa svårigheter. Svenska myndigheter får inte heller samla ihop
information om befolkningens funktionsnedsättningar utifrån lagstiftning
och den personliga integriteten.
Folkhälsomyndigheten har uppskattat att ungefär var femte person i
Sverige har någon form av funktionsnedsättning. I Sundbyberg skulle det
motsvara cirka 10 000 personer.
Funka som är ett fristående bolag som arbetar med tillgänglighetsfrågor
och har ett flertal myndigheter som kunder har utifrån olika källor sammanställt en uppskattning av hur läget ser ut. De källor de har använt är urvalsundersökningar, hjälpmedelsförskrivning och kontakt med sjukvården37.
Uppskattningarna avser hela Sverige men en kan anta att bilden till viss
del kan översättas till kommunnivå. Nedan presenteras ett urval av den
sammanställning som Funka gjort.
Enligt urvalsundersökning uppger 515 000 personer över 16 år att
de har en rörelsenedsättning. Nästan hälften av dem är över 75 år. Med
utgångspunkt i olika urvalsundersökningar uppskattar Funka att omkring
25 procent av den vuxna befolkningen har problem med att läsa. Sett till
antalet inskrivna på landets syncentraler räknas omkring 120 000 som
synskadade i Sverige. Med utgångspunkt i statistik från SCB, Hörselskadades riksförbund, SOU 1991:97, 2004:83 och 2006:54 bedömer Funka att
1,5 miljoner personer i Sverige hör dåligt. Mer än hälften av dessa är över
65 år. Utifrån en uppskattning som utgår från källorna Socialstyrelsen,
Kunskapsguiden och Hjärnfonden gör Funka bedömningen fem procent av
alla barn och 2,5 procent av alla vuxna har ADHD.

Resultaten från fokusgrupperna
och djupintervjuerna har sedan
validerats genom en enkät till
stadens invånare. Detta för
att undersöka om det som
personer med nedsatt läsförmåga behöver även är något
som andra läsare gynnas av.
Resultatet visar på att personer
med lässvårigheter föredrar
kortare texter än vad vi i staden vanligtvis skriver och att
personer utan lässvårigheter
också föredrar kortare texter
med en tydlig struktur.
En annan erfarenhet av projektet är att det är nyttigt och
lärorikt att möta sin målgrupp.
Att hålla fokusgrupper är något
som alla verksamheter borde
använda sig mer av i frågor
som berör stadens invånare.
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https://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/
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Goda exempel på tillgänglighet
Staden arbetar ständigt med att utveckla tillgängligheten för stadens invånare, det kan exempelvis handla om olika utvecklingsprojekt i det offentliga
rummet.

Grönt aktivitetsstråk i Rissne – tryggt, tillgängligt och hälsofrämjande!
Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen fick våren 2018 i uppdrag att göra
en förstudie för ett grönt aktivitetsstråk i Rissne. Målet med projektet är att
bidra till arbetet med social hållbarhet genom att skapa attraktiva mötesplatser
för alla en strävan som ligger i linje med stadens Vision 2030.
Förstudien tog fram förutsättningar för att stärka och utveckla den offentliga
miljön mellan Rissne idrottsplats och Rissne centrum till en trygg, tillgänglig
och hälsofrämjande plats. Ingångsvärdena var att stråket ska vara inbjudande
och locka till aktivitet, vila och möten, oavsett ålder eller bakgrund. Projektet
har lagts upp i tre etapper under 2019–2022.
I arbetet med utformningen av stråket har projektledaren valt att ha en bred
dialog med boende i Rissne, skolor och förskolor, stadens pensionärsråd samt
representanter från stadens olika förvaltningar. Synpunkter och idéer som
kommit fram är bland annat, att gångbanans bredd har betydelse för att alla
ska kunna känna sig säker, att det ska vara rent och snyggt för att kännas tryggt,
den fysiska miljön ska utformas så att det inte känns som någon står på lur,
platsen ska locka till att vara ute och det ska finnas platser att vara bekväm på.
Projektledarens reflektion är att det finns ett stort engagemang och intresse hos
de människor hon mött i Rissne att utveckla och förbättra den fysiska miljön.
Samtalen är och kommer att vara en viktig bas och en stor inspiration i det arbetet med utformningen av det gröna aktivitetsstråket i Rissne.
Arbetet är nu igång och de första aktiviteterna i etapp 1 är startade. Breddning av gångbanan är påbörjad men är inte helt färdigt. Träd har fällts och en rå
kall plats har blivit en öppen och inbjudande plats. Att människor, oavsett ålder,
tillbringar tid och tar del av området är det slutgiltiga målet för projektet.
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Saknad länk ökar tillgängligheten för gående och cyklister
Tillgänglighet för alla kräver god planering och framförhållning i en
växande tät stad. Trottoarer, gångvägar, cykelvägar och bytespunkter vara
universellt utformade så att de är tillgängliga för alla. En sådan planering
ger plats för stadsliv, främjar rörelse och skapar trygga miljöer för barn. Det
perspektivet har staden tagit med när de har planerat och byggt i centrala
Sundbyberg.
Under 2019 har samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen byggt om
Rosengatan i centrala Sundbyberg. Syftet var att öka säkerheten för gångoch cykeltrafik och förbättra möjligheten att ta sig mellan stadskärnan
och stadens norra delar. Bredden på både gångbanan och cykelbanan har
anpassats för att ge en hög säkerhet för både gående och cyklister.

Dialog och kunskap ger rätt förutsättningar i arbetet med utveckling av parkeringsplatser för rörelsehindrade i staden.
I en tillgänglig fysisk miljö har alla tillgång till gator, torg, kollektivtrafik,
byggnader och andra fysiska miljöer. För en person med nedsatt rörelseförmåga kan en tillgänglig RH-parkering vara en förutsättning.
Under 2019 tog staden ett helhetsgrepp och genomförde en översyn av
stadens RH-parkeringsplatser i syfte att öka service och tillgänglighet.
Frågor som de ansvariga från trafikenheten inom samhällsbyggnad- och
serviceförvaltningen önskade att få svar på var att undersöka i vilken omfattning platserna var tillräckliga, tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.
För att få mer kunskap tog trafikenheten kontakt med arbetsgruppen för
fysisk tillgänglighet som är en del av stadens funktionsrättsråd. I arbetsgruppen sitter representanter som företräder flera funktionsrättsorganisationer. I dialogen framkom bland annat nödvändigheten av parkeringsplatser och att några av stadens RH-parkeringar har dålig tillgänglighet med
för höga trottoarkanter och för litet utrymme för avstigning från bilen.
I det fortsatta arbetet genomfördes platskontroller på cirka 50 RH-parkeringsplatser där man bland annat kontrollerade var den låg i förhållande
till serviceinrättningar, hur platsen var konstruerad samt hur ofta den
användes.
Den samlade kunskapen, efter dialog och platskontroller, visade att
några av parkeringsplatserna var felkonstruerade och av den anledningen
inte gick att använda fullt ut om tillståndsinnehavaren var rullstolsburen.
Några platser användes i stort sett inte där en del av förklaringen kan vara
att de inte ligger i anslutning till några serviceinrättningar. Vissa områden
saknade RH-parkeringsplatser.
För att öka tillgängligheten kommer nu trafikenheten att fortsätta arbetet
med utvecklingen av RH-platser med stöd av den kunskap de erhållit genom
dialog och platskontroll. I fortsatta samtal med arbetsgruppen för fysisk
tillgänglighet kommer enheten utreda var RH-parkeringsplatser kan saknas.
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Perspektivet Jämlik hälsa
Regeringens övergripande mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.
Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv god och för stora
delar av befolkningen utvecklas hälsan positivt. Förändringarna sker ofta
långsamt. Under 2006–2017 sjönk den förtida dödligheten och medellivslängden ökade med 1,6 år. Psykisk ohälsa är ett fortsatt stort folkhälsoproblem och antalet självmord per 100 000 har inte minskat. Andelen
som uppger att de röker dagligen har däremot halverats sedan 2006, till 7
procent 2018. Övervikt och fetma har ökat från 46 till 51 procent av befolkningen.
Skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor är synliga mellan kvinnor och män och mellan socioekonomiska grupper för de flesta mått på
hälsa. Till exempel rapporterar fler män än kvinnor god allmän hälsa och
färre nedsatt psykiskt välbefinnande. Samtidigt vårdas fler män för våldsrelaterade skador och dör i till exempel självmord.
Personer med förgymnasial utbildningsnivå dör tidigare än personer
med eftergymnasial utbildningsnivå. De rapporterar också sämre allmän
hälsa. Även spädbarnsdödlighet under första levnadsåret är mer än dubbelt så vanligt bland spädbarn vars föräldrar har förgymnasial utbildningsnivå jämfört med spädbarn vars föräldrar har eftergymnasial utbildningsnivå.
Vidare är arbetslöshet vanligare bland personer med förgymnasial
utbildningsnivå. Fler vuxna och barn från denna grupp lever också i ekonomisk utsatthet och en lägre andel elever vars föräldrar har förgymnasial
utbildningsnivå är behöriga till gymnasiet och tar gymnasieexamen.
Utvecklingen går inte mot att uppfylla målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Skillnaden i återstående medellivslängd ökar mellan grupperna med förgymnasial respektive eftergymnasial utbildningsnivå 2006–2017, vilket speglar livsvillkor och levnadsvanor
i dessa grupper under lång tid.
Trots att andelen som röker minskar är skillnaderna mellan utbildningsgrupperna oförändrad 2006–2018 och skillnaderna ökar vad gäller
andel elever med behörighet till gymnasiet. Dessutom visar simuleringar som gjorts att rökningen även en generation framåt i tiden kommer
vara fortsatt ojämlikt fördelat detta riskerar att öka ojämlikheten i hälsa i
framtiden. För att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation behöver man utöver ojämlikhet i hälsa även lyfta
vikten av de livsvillkor och levnadsvanor som påverkar hälsan38.

38

Folkhälsans utveckling Årsrapport 2019, Folkhälsomyndigheten
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Statistik över jämlik hälsa
Medellivslängd används ofta för att på ett övergripande sätt sammanfatta
befolkningens hälsoläge. Måttet medellivslängd syftar på beräknad återstående medellivslängd vid födelsen och sammanfattar dödlighet och överlevnad för alla åldrar samtidigt. Figur 9 och 10 visar hur medellivslängden
för kvinnor och män har utvecklats i Sundbyberg och i riket.
Medellivslängd och dödlighet skiljer sig mellan olika sociala grupper i
samhället idag. Personer med kort utbildning har kortare medellivslängd
och förtida dödlighet än personer med eftergymnasial utbildning. Kvinnor
lever fortfarande i genomsnitt längre än män, men har i många avseenden
en sämre hälsa.
Barns hälsa påverkas av familjebakgrund. Goda uppväxtvillkor tidigt i
livet är på många sätt avgörande för utveckling och hälsa senare i livet. Det
finns även hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och
den övriga befolkningen.
Figur 9. Medellivslängd för kvinnor i Sundbyberg 2018 jämfört med kvinnor i riket.
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se
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Utbildning
Kunskap och utbildning är viktiga 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 är
faktorer som bidrar till en god hälsa.
Figur 11. Sundbybergs befolkning mellan 25-64 år efter
utbildningsnivå 2017. Källa: SCB
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Lilla, Stora Ursvik, Brotorp : 61%

Hallonbergen: 31%

Ör: 38%

Rissne : 40%

Duvbo: 63%

Storskogen: 47%
Centrala Sundbyberg: 57%

Högst andel med eftergymnasial utbildning
Lägst andel med eftergymnasial utbildning

Lilla Alby: 58%

Tabell SAM 102 del 1: Befolkning
20-64 år e�er kön, förvärvsarbete,
utbildningsnivå och födelseland
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Goda exempel jämlik hälsa
Det finns många goda exempel på hur staden arbetar för att uppnå jämlik
hälsa. Nedan presenteras några exempel på detta.

Prova-på-vecka
Den fysiska hälsan är enligt studier särskilt eftersatt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Därför ville enheten för funktionshinder
på social- och arbetsmarknadsförvaltningen uppmuntra sina brukare att
testa olika typer av fysiska aktiviteter. Detta skedde som en del i en satsning på förbättrad hälsa och välmående under en prova-på-vecka i oktober.
Cirka 25 personer från gruppbostäder och daglig verksamhet deltog
vid totalt 60 olika aktivitetstillfällen med dans, yoga, promenader, pingis
och enkel gympa. Ansvarig chef och sjukgymnast, anser att det var en hög
siffra som kan bli ännu högre så småningom. De blev blev positivt överraskade på att så många dök upp, och att det var en stor spännvidd på de
deltagandes funktionsförmåga. Både brukare med rollator och rullstol var
med, och bland dem några som vi inte skulle ha gissat, hängde på med stor
glädje.
Det höga deltagande på prova-på-veckan var uppmuntrande, men det
viktiga är egentligen det som händer efter en sådan provperiod: att deltagarna vill fortsätta med aktiviteten. Nu planerar personalen inför en ny
prova-på-vecka i april 2020 samtidigt som de gör sitt bästa för att försäkra
att fysisk aktivitet inte bara sker under en viss vecka utan fortsätter för de
som är intresserade. Under de kommande åren växer också antalet gruppbostäder i staden från sju till nio, så att hitta lockande aktiviteter gynnar
både nuvarande och kommande brukare.

Familjedag vid Lötsjön
Lötsjön/Golfängarna har varit ett naturreservat i snart två år. Redan under
första året anordnades en informationsdag för att uppmärksamma detta,
men det var först 2019 som arrangemanget hittade sin form och även en
större publik.
Dagen har döpts till familjedag, och bjuder på en
mängd aktiviteter för alla åldrar. I fjol grillades det 300
vegetariska korvar och alla gick åt. Dessutom kunde
deltagarna gå en tipsrunda, ta en guidad tur på ängarna,
delta i artbingo. Under dagen fanns också möjlighet att
bygga en egen fågelholk. Holken kunde man sedan antingen sätta upp i naturreservatet eller ta med sig hem.
– Det var härligt att se hur nyfikna och intresserade
boende i Sundbyberg är på sin närmiljö, säger en av arrangörerna från samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, och hoppas
på att evenemanget kan vara årligen återkommande.
Under dagen kunde man också få information om hur staden sköter
parken, till exempel kan det vara bra att veta att ibland lämnas döda träd
på marken så att de kan bli ett hem för småkryp eller för en hackspett. Som
om allt detta inte vore nog så fick man även an möjlighet att slå med lie, ett
erbjudande som man inte stöter på varje dag.
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Lötsjöns utegym
På tekniska avdelningen inom samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen har man länge arbetat efter ledorden ett hållbart Sundbyberg för alla.
Under 2019 har utegymmet vid Lötsjön helt byggts om, vilket inte är helt
enkelt eftersom området kring Golfängarna är ett naturreservat sedan två
år. Det påverkar bland annat val av fallskydd, och att asfalt inte ska användas mer än det absolut är nödvändigt.
Markläggningsenheten inom samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen genomförde ombyggnationen i egen regi. I april 2019 var det till
stor del tillgänglighetsanpassade utegymmet klart, och kunde börja användas av alla invånare såväl med barnvagn eller rollator med sig.
– Vi ser att utegymmet används flitigt och att det syns mycket i social
media, vilket är ett bra betyg för oss, säger anläggningschefen på samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen.
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Tabeller
Tabell 1. Sundbybergs stads befolkning och fördelning per stadsdel39
Total folkmängd 2019

51 308

Stadsdel

Fördelning 2019
(procent)

Brotorp/Lilla Ursvik

6,4

Centrala Sundbyberg

27,8

Duvbo

4,3

Hallonbergen

11

Lilla Alby

11,7

Rissne

16,3

Storskogen

5,9

Stora Ursvik

12

Ör

4,5

Tabell 2. Sundbybergs stads befolkning 2015-201940
Antal invånare
2015

2016

2017

2018

2019

46 110

47 750

49 424

50 564 52 414

	
Tabell 3. Sammanräknad förvärvsinkomst, medelinkomst i Sundbyberg
jämfört med Stockholms län. År 2016 - 201841
Medelinkomst i 1000-tals kronor
Kvinnor
Årtal/period

39

52

2016

Män

2017

2018

2016

Sundbyberg

309 307,6

319,9

376

379 392,9

343 343,2 356,5

Stockholms län

322

333 322,6

412

422 422,5

367

Befolkningsprognos Sundbybergs stad

40

Se ovan

41

SCB

2017

Totalt
2018

2016

2017
378

2018
371,9
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Tabell 4. . Sundbyberg stads befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå47. År 2016-2018.42
Avrundade siffror
Procentuell fördelning
Kvinnor

Män

Totalt

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Förgymnasial
utbildning

10

9

9

13

13

12

12

11

11

Gymnasial
utbildning

34

34

33

38

38

36

39

35

34

Eftergymnasial
utbildning

53

54

56

45

45

48

46

50

51

3

3

3

4

4

4

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Uppgifter saknas
Totalt

	Tabell 5. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Sundbyberg jämfört
med riket och Stockholms län. Andel av den registerbaserade befolkningen 16-64 år. Januari
2018/Januari 2019. Symbolen avser förändring i procent mellan åren.43
Procentuell fördelning
Kvinnor öppet
arbetslösa

Kvinnor Kvinnor
Kvinnor Män öppet
Progr med
arbetslösa
akt.stöd

Män Män
Män
Progr med
akt.stöd

Sundbyberg

4,5

0,8

1,7

0,0

4,5

0,7

1,5

-0,1

Stockholms län

4,0

0,3

2,3

0,2

4,0

0,4

2,1

0,0

Riket

3,9

0,3

3,4

0,2

4,3

0,4

3,3

0,0

	
Tabell 6. Andel födda utomlands boende i Sundbyberg jämfört med andel födda utomlands
boende i Sverige totalt. År 2016-2018.44
Andel av boende i
Kvinnor
Sundbyberg
Sverige

Män

Totalt

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

29,7

30,3

30,7

29,6

30,2

30,7

29,7

30,3

30,7

18

18,6

19,3

17,1

18,5

19,1

17,9

18,5

19,1

42

Källa: SCB, informationen har hämtats från www.sundbyberg.se

43

Källa: Arbetsförmedlingen

44

SCB, Kolada
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Tabell 7. Procentandel invånare per stadsdel med ohälsa, 16 - 64 år45
Stadsdel

Fördelning 2018
(procent)

Brotorp/Ursvik

10,2

Centrala Sundbyberg

14,6

Duvbo

11,2

Hallonbergen/ Ör

11

Lilla Alby

15,6

Rissne

24,9

Storskogen/Tulemarken

16,6

Totalt

6,0

Tabell 8. Valdeltagande per valkrets i Sundbybergs kommunval. År 201846

Valkrets

54

Valdeltagande %

Lilla Alby 1

84,06

Lilla Alby 2

83,1

Lilla Alby 3

91,99

Lilla Alby 4

81,11

Centrala Sundbyberg 1

83,9

Centrala Sundbyberg 2

79,91

Centrala Sundbyberg 3

77,77

Centrala Sundbyberg 4

77,7

Centrala Sundbyberg 5

84,65

Centrala Sundbyberg 6

83,64

Centrala Sundbyberg 7

77,9

Tulemarken

87,79

Storskogen1

81,63

Storskogen 2

78,83

Ör

73,05

Hallonbergen 1

73,05

Hallonbergen 2

61,54

45

SCB

46

Valmyndigheten

Tabell 7. Andel av befolkningen i åldern 16 år och äldre efter sammanräknad
förvärvsinkomst över 480 tkr per år 2017 47
Stadsdel

Män

Kvinnor

Brotorp/Ursvik

36,1

21,8

Centrala Sundbyberg

27,2

16,1

Duvbo

37,4

26,2

5,9

2,6

Lilla Alby

33,7

17,3

Rissne

13,5

10,2

Storskogen

26,3

14,7

Ör

12,2

4,6

Hallonbergen/
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FOTO: FREDRIK HJERLING

Socialt bokslut 2019
Det sociala bokslutet är en
tillbakablick på stadens arbete
med social hållbarhet under 2018.
I bokslutet presenteras en samlad
bild av invånarnas livsvillkor
och förutsättningar, samt goda
exempel ifrån verksamheterna
inom staden i arbetet med
att bidra till ett ännu bättre
Sundbyberg.

Sundbyberg växer med dig!

08-706 80 00 • SUNDBYBERG.SE

