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Socialt bokslut 2015
Det sociala bokslutet är en 
tillbakablick på stadens arbete 
med social hållbarhet under 2015. 
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.

Sundbybergs stad 
Där staden är som bäst
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Förord 

Det sociala bokslutet är ett led i Sundbybergs stads arbete med 
social hållbarhet utifrån ett hela staden-perspektiv. Utgångs- 
punkten är stadens styrdokument med den tydliga inriktningen 
om en hållbar samhällsutveckling. 

Syftet med bokslutet är att ge en tillbakablick på året som gått, en sam-
lad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar samt ett axplock av 
goda exempel utifrån fyra perspektiv;

• Jämställdhet och mångfald
• Demokrati
• Tillgänglighet
• Barnperspektivet

I Sundbyberg som helhet är livsvillkoren goda; inkomsten per person 
har ökat, arbetslösheten har sjunkit och medellivslängden för både män 
och kvinnor har stigit. Samtidigt behöver vi vara medvetna om att det 
finns skillnader inom staden, till exempel när det gäller demokratisk 
delaktighet och livsvillkor mellan olika grupper i staden. I arbetet med 
ett socialt hållbart Sundbyberg för alla behövs både långsiktighet och 
fortsatta insatser.

Det görs så mycket bra i våra verksamheter varje dag som bidrar till 
ett mer hållbart Sundbyberg. I bokslutet presenteras till exempel projekt 
och aktiviteter som utvecklar arbetet med barn och ungdomars bästa, 
medborgarnas möjlighet till delaktighet i planeringen av samhället, 
jämställdhet och mångfald samt god tillgänglighet i samhället oavsett 
funktionsförmåga. 

Att uppmärksamma, skickliggöra varandra och fira framgång genom 
att sprida och dela med sig av goda exempel är framgångsrikt i all verk-
samhetsutveckling. I den fortsatta utvecklingen av Sundbybergs stad är 
det en framgångsfaktor.

Helén Eriksson Elf, 
stadsdirektör
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Vad är social hållbarhet?

Hållbar utveckling består av tre dimensioner: social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet är ofta den dimension 
som upplevs som svårast att definiera. Det finns inte heller någon 
allmänt accepterad definition av begreppet.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
ansvarar gemensamt för mötesplatsen Social hållbarhet. I deras pro-
gramförklaring utrycks:

”Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska 
samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget 
och ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 
orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors 
lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och 
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.” 

Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens1 rapport. 
I rapporten definieras hållbar utveckling som ”En hållbar utveckling är 
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra  
kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter”.

Folkhälsa beskrivs ofta som en del av den sociala dimensionen av 
hållbar utveckling. Hälsans bestämningsfaktorer finns dock inom alla tre 
dimensioner av hållbar utveckling. För att skapa goda förutsättningar för 
en god folkhälsa bör åtgärder därför vidtas inom alla tre dimensioner. 

Faktorer som kan medverka till social hållbarhet

www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet

Källa: G. Dahlgren och M. Whitehead

 1 Brundtlandkommissionens FN-rapport från 1987, ”Vår gemensamma framtid”
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Sundbyberg är en attraktiv stad i snabb tillväxt, där det finns goda 
möjligheter till utveckling för både invånare, företag och organisationer. 
För de flesta är Sundbyberg en bra stad att växa upp och leva i. Många 
har fått det bättre, men möjligheterna till ett gott liv i staden skiljer sig åt 
mellan olika grupper och områden. I hela västvärlden och även i Sundby-
berg ökar klyftorna i livsvillkor och hälsa. Befolkningen växer snabbt och 
de ökade sociala skillnaderna utgör en utmaning på flera sätt. Ett exempel 
som forskningen lyfter fram visar på hur växande sociala skillnader 
bidrar till ökad social oro. Att minska skillnader i livsvillkor kan således 
stärka välbefinnandet i ett växande Sundbyberg för alla sundbybergare. 

I Sundbybergs stad arbetas det varje dag och på många sätt och på  
olika nivåer med vård, stöd, omsorg och hållbar stadsutveckling. I det 
här sociala bokslutet vill vi lyfta social hållbarhet utifrån jämställdhet 
och mångfald, demokrati, tillgänglighet och barnperspektivet.
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Styrande dokument

Det sociala bokslutet är del av en helhet och hänger ihop med flera andra 
uppdrag och styrande dokument som samspelar med varandra. Vision 2020 
uttrycker vilken stad Sundbyberg vill vara på längre sikt. Visionen är väg- 
ledande för stadens alla verksamheter. Sundbyberg stads vision är:

Sundbyberg – där staden är som bäst
både storstad och natur
med plats för mänskliga möten

Visionen innehåller även fem strategiska inriktningar:
• Målinriktad samverkan med gott bemötande över gränser,  

med delaktiga medborgare och andra aktörer.
• Hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa.
• Resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning.
• Tillväxt med nya bostäder, arbetsplatser och en välutvecklad infrastruktur.
• Kompetensförsörjning som ger möjligheter för livslångt lärande.

Stadens styrande dokument skapar riktlinjer för stadens vision och gäller i fyra 
år. Översiktsplanen är ett övergripande styrande dokument och konkretiserar 
visionen. Den är utgångspunkten för stadens långsiktiga samhällsplanering, 
pekar ut strategiska mål och är vägledande för all annan planering. Sundby-
bergs stads översiktsplan är från 2013 och sträcker sig fram till 2020, men ska 
aktualitetsförklaras eller uppdateras under varje mandatperiod. 

Stadens budget är ett verktyg för att uppfylla vision och strategiska mål.  
I den finns särskilda satsningar och prioriteringar som ska prägla arbetet i 
staden under ett år, och som visar inriktningen för kommande år.  

Sundbybergs stad strävar efter en hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveck-
ling har flera dimensioner och är en samverkan mellan social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet:

• Social hållbarhet: Ett samhälle där alla människor ges lika möjligheter 
utifrån skilda behov och förutsättningar.

• Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och  
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa till vad de klarar av.

• Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella  
resurser på lång sikt.

Dessa tre perspektiv skapar varandras förutsättningar och stärker varandra. 
Tillsammans är de utgångspunkter för stadsutveckling i ett helhetsperspektiv2.  
I bokslutet ligger fokus på den sociala dimensionen. 

Social hållbarhet – olika perspektiv
Social hållbarhet innehåller många olika dimensioner som går i  
varandra. Det sociala bokslutet för 2015 följer upplägget från  
stadens budget för 2015. 
• Jämställdhet och mångfald – Under 2015 var ett mål att staden  

skulle arbeta för jämställdhet och mångfald, bland annat genom  
jämställdhetsintegrering. Det är en del i att arbeta för jämlikhet: att  
alla ska ha samma möjligheter och makt att utforma sina egna liv. 

• Demokrati – En sammanhållen kommun behöver ett starkt civilsamhälle, 
och behöver ge sina invånare möjlighet att delta i demokrati, oavsett sina 
förutsättningar.

• Tillgänglighet – Att arbeta för tillgänglighet är att arbeta för att alla 
människor ska ha samma möjligheter delta i samhället. Arbetet känne- 
tecknas ofta av att även om åtgärderna är nödvändiga för några,  
så gynnar de alla. 

• Barnperspektivet – Ett av de övergripande målen för Sundbybergs 
stad 2015 är att Sundbyberg ska vara barnens stad. Alla barn ska oavsett 
bakgrund få en bra start i livet. Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga 
uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande,  
kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet.

 2 Översiktsplan 2012, sid 9
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Innehåll och urval

I det sociala bokslutet presenteras stadens förutsättningar 
för social hållbarhet (statistik) och exempel på sådant som 
staden gör som främjar social hållbarhet (goda exempel). De 
presenteras utifrån de perspektiv som lyftes i stadens budget 
för 2015. För att ge en helhetsförståelse kopplas de olika 
perspektiven också till vad som gäller nationellt i Sverige. 
Därefter presenteras relevant statistik och goda exempel 
inom varje perspektiv. 

De goda exemplen är hämtade från samtliga förvaltningar 
i staden, och förvaltningsrepresentanter har varit delaktiga 
i att välja ut vilka exempel som lyfts i det sociala bokslutet. 
Personal på stadsledningskontoret har sedan besökt och 
intervjuat personal på de olika verksamheterna. 

Avslutningsvis presenteras några reflektioner utifrån  
arbetet med det sociala bokslutet. I det framtida arbetet 
med social hållbarhet i Sundbyberg kan det vara värdefullt 
att bära med sig dessa reflektioner. 

Sundbyberg i siffror

Den sista december 2015 bodde 46 110 personer i Sundbyberg. Kartan nedan 
visar hur befolkningen var fördelad över de tio stadsdelarna i slutet på 2014. 
Befolkningsökningen var relativt blygsam mellan åren 1970-2005. Därefter 
har, till följd av ökat bostadsbyggande, befolkningen ökat.

3 144

903

1 191

7 782
5 596

2031

2 278

13 335

2 862

4 831
Medborgare per stadsdel

Medborgare per stadsdel 
Figur 1: Medborgare per stadsdel 2014

Fotnot: Om inte annat anges är statistiken hämtad från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, kolada.se.
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Invånare och boende
Jämfört med riket finns det fler yngre barn i Sundbyberg, men lika många 
personer i åldern 20-45. Samtidigt bor det färre tonåringar och pensionärer 
i staden jämfört med resten av landet. I jämförelse med övriga kommuner 
har Sundbyberg något fler invånare som är utrikes födda: 28 procent av 
invånarna är utrikes födda, jämfört med 16 procent i riket. Staden hade ett 
flyttningsöverskott på 1 036 personer 2014. Som tabellen nedan visar, bor 
flest i ensamstående hushåll utan barn. 

Bostadstyper
År 2013 gick det 185 bostadsrätter och 273 hyresrätter per 1 000 invånare. 
År 2014 var motsvarande siffror 198 bostadsrätter och 265 hyresrätter.  
Samma år fanns 19 320 bostäder i flerbostadshus, 1 103 bostäder i småhus 
och 383 specialbostäder.

Inkomst  
År 2014 uppgick mediannettoinkomsten i Sundbyberg till 238 516 kr per 
år. Mäns mediannettoinkomst var 259 649 kronor och kvinnors 220 325 kronor. 
Motsvarande siffror från året innan var 228 924 kr för staden, 248 510 kr för 
männen och 212 193 kr för kvinnorna.

År 2014 levde 11 procent av Sundbybergs innevånare i åldern mellan 
0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer. Det är motsvarar 1 031 barn och är en 
minskning från året innan med 0,1 procent.

Inkomstnivån skiljer sig mellan de olika stadsdelarna och kan mätas som 
andel personer som har en sammanräknad förvärvsinkomst över 480 000 kr.  
I den stadsdel med störst andel har 37,8 procent män och 19 procent kvinnor  
en förvärvsinkomst över 480 000 kr. I den stadsdel med lägst andel så är 
motsvarande siffror 2,9 procent för männen och 0,9 procent för kvinnorna. 

Utbildning
I Sundbybergs stad har 45 procent av invånarna eftergymnasial utbildning, 
vilket är något lägre jämfört med länet men högre jämfört med hela riket. En 
större andel kvinnor än män har eftergymnasial utbildning i Sundbyberg.

Utbildningsnivån skiljer sig mellan de olika stadsdelarna. I den stadsdel 
som har högst utbildningsnivå har 42,1 procent en 3-årig eftergymnasial  
utbildning och den stadsdelen med lägst utbildningsnivå endast 9,4 procent.

Sysselsättning
Den sista december 2015 uppgick antalet arbetslösa i Sundbyberg  
till 1 068 personer. Jämfört med föregående år är det en minskning  
med 64 personer.

Hälsa
Den återstående medellivslängden vid födseln för kvinnor i Sundbyberg 
var år 2014 83,8 år vilket är något över rikssnittet. Den motsvarande 
åldern för män var 78,9 år vilket är något under rikssnittet. För kvinnorna 
är det en ökning med 0,3 år och för männen med 0,1 år sedan 2013. 

År 2014 bedömde 76 procent av invånarna i Sundbyberg i åldern 
mellan 18-64 år att deras eget hälsotillstånd var bra. Det var 6 procent- 
enheter högre än medelvärdet i övriga kommuner men två procent- 
enheter lägre än från senaste mätningen 2010. 

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

Hushållstyp

Ensamstående

Sammanboende

Övriga hushåll

Antal

9 631

6 978

2 546

Varav

0 barn

7 968

3 630

1 395

Varav

1 barn

1 040

1 429

488

Varav

2 barn

474

1 473

403

Varav

3 barn eller flera

149

446

260

Kommentar: Övriga hushåll är exempelvis kollektiv, vänner som bor tillsammans och liknande. Hämtat från SCB. 
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Social hållbarhet – goda exempel 2015

I Sundbybergs översiktsplan har social hållbarhet definierats som ”ett 
samhälle där alla människor ges lika möjligheter utifrån skilda behov 
och förutsättningar.” För att uppnå ett sådant samhälle behöver vi veta 
vilka behov och förutsättningar som finns, och genomföra insatser och 
aktiviteter som bidrar till att alla får lika möjligheter. I det här avsnittet 
presenteras en del statistik och uppgifter om vilka behov och förutsätt-
ningar som finns i Sundbyberg, och några goda exempel på sådant som 
har gjorts för att skapa jämlika livsvillkor. 

I Sundbybergs stad arbetar verksamheter varje dag, på många sätt  
och på olika nivåer för social hållbarhet. Här lyfter vi fram några goda 
exempel. De goda exemplen är kategoriserade efter de områden som  
berör social hållbarhet i stadens budget 2015: jämställdhet och mång-
fald, demokrati, tillgänglighet och barnperspektivet.

Jämställdhet och mångfald

Under 2015 var ett mål att staden skulle arbeta för jämställdhet och 
mångfald. Det är en del i att arbeta för jämlikhet: att alla ska ha samma 
möjligheter och makt att utforma sina egna liv. Tyvärr finns det struk-
turer i samhället som i praktiken gör att alla människor inte har samma 
möjligheter. De här strukturerna kallas ibland för maktordningar, och 
när man pratar om jämställdhet kallas det för en könsmaktordning. 

För att få syn på strukturerna behöver man titta på statistik för att se 
om det finns skillnader mellan grupper. Därför är det till exempel vanligt 
med könsuppdelad statistik. Att på så sätt lyfta in kön i statistik är en 
del i något som kallas jämställdhetsintegrering. I Sverige är jämställd-
hetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå regeringens 
jämställdhetspolitiska mål, att kvinnor och män ska ha samma makt och 
möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.

I samhället finns fler strukturer än de som rör kön, och till exempel 
kan ålder, om man har en funktionsnedsättning eller inte, och om man 
är född utomlands också påverka ens möjligheter. Kön är inte en ensam 
faktor som påverkar ens möjligheter. Att inkludera flera faktorer och 
granska hur de samverkar i att påverka ens förutsättningar, är att använda 
ett intersektionellt perspektiv.

En indikator som brukar användas för att uppskatta hälsan hos en  
befolkning är medellivslängd. Det är också ett mått där det finns skillnader 
mellan kvinnor och män, och kvinnorna har en högre medellivslängd.

I bokslutet presenteras könsuppdelad statistik när det finns relevanta 
skillnader mellan kvinnor och män.

Jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet eller jämlikhet?
Jämställdhet, eller jämlikhet mellan 

könen, innebär en jämn fördelning 

av inflytande, villkor och makt 

mellan könen. Man kan ibland för-

växla jämställdhet med jämlikhet. 

Skillnaden är att jämställdhet är 

mellan könen och jämlikhet rör alla 

människors värde. 

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 besluts- 

fattandet.

Kvinnor, återstående medellivslängd vid födseln i 
Sundbyberg jämfört med kvinnor i alla kommuner

Män återstående medellivslängd vid födelsen i 
Sundbyberg jämfört med alla män i alla kommuner

Grafbeskrivning: Återstående medellivslängd vid födseln (kön) kommun, år (N00923). Beräknad 
återstående medellivslängd i antal år vid födelsen perioden T-4 till år T för män födda i Sverige 
kommun. Källa: SCB.
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Språkinventering på Bällstahof
Bällstahof är stadens nya äldreboende med 55 lägenheter, med två somatiska 
avdelningar och fem avdelningar för demenssjuka. En av dessa demens-
avdelningar är den Blåvita flygeln, för finskspråkiga personer med de-
menssjukdom. Detta bottnar i att Sundbyberg är ett förvaltningsområde 
för finska, och ska erbjuda finsk äldreomsorg.

På den Blåvita flygeln arbetar finskspråkig personal, både under- 
sköterskor, sjuksköterska och enhetschef. Inredningen går i blåvitt, och 
en av lägenheterna har gjorts om till en bastu till stor glädje för flera på 
äldreboendet. Det finns också en finsk kock i köket, som kan laga den 
traditionella finska maten. Ju äldre man blir, desto mer slår hjärtat för 
hemlandet, och att då kunna hjälpa med minnesbilder från hemlandet 
gör stor skillnad.

Men på Bällstahof har man tänkt vidare på andra språk också. Vid  
nyrekrytering har personal anställts med andra språkkunskaper än 
svenska eller finska utifrån boendes behov. En effekt av demenssjukdom 
kan vara att man förlorar de språk man tidigare kunnat, och går tillbaka till 
sitt modersmål. Hela äldreförvaltningen i Sundbybergs stad har därför 
gjort en språkinventering av sin personal för att se vilka språk de talar. 
Det möjliggör för en bättre matchning mellan boende och omvårdnads-
personal, så att boende får en större möjligheter att kommunicera med 
sin omgivning.

När man besöker Bällstahof blir det väldigt tydligt att fokus inom  
äldreomsorgen ligger på att du ska få fortsätta vara den person som 
du är i så stor utsträckning som möjligt. Äldreboende samverkar med 
många andra aktörer för att de boende ska få ta del av världen  
utanför boendet.

Jämställdhetskartläggning på Fritid Sundbyberg 
Inom enheten Fritid Sundbyberg ryms både Sundbybergs ungdomsmot-
tagning och Fritidsgårdarna. Även om verksamheterna har olika syften 
så brottas man med liknande utmaningar: det finns en förutfattad idé 
om att verksamheten är till för antingen tjejer eller killar. 

För fritidsgårdarna är förklaringen delvis historisk: fritidsgårdarna, 
som har funnits i nära hundra år, skapades för att ”plocka in grabbarna 
från gatan”. Den föreställningen lever kvar på många fritidsgårdar än 
idag. För ungdomsmottagningen handlar det mycket om att man tror att 
verksamheten primärt är riktad till tjejer, till exempel att det är barn- 
morskor som jobbar där och att de hjälper till med preventivmedel.

För båda verksamheterna blev det därför aktuellt med en jämställd-
hetskartläggning. Två utredare på kultur- och fritidsförvaltningen 
genomförde intervjuer med samtliga anställda i verksamheten, och gav 
utifrån intervjuerna förslag på åtgärder som skulle kunna främja jäm-
ställdhet. Under sommaren fick också några tjejer sommarjobba med att 
utvärdera fritidsgårdarna ur ett jämställdhetsperspektiv. Det som tjejerna 
såg kunde vara utmanande för personalen att höra, men var samtidigt 
en ögonöppnare. Överlag framkom att det fanns en gemensam bild hos 
både personalen och tjejerna om vad som behöver göras för att fritids-
gårdarna ska bli mer välkomnande för tjejer. 

Det gav en plattform för verksamheterna att jobba vidare från. Verk-
samheterna hade visserligen haft frågorna på agendan tidigare, men nu 
hade de konkreta ämnen att diskutera och arbeta med. Till exempel hur 
de ska hantera ryktesspridning på fritidsgårdarna. 

För fritidsgårdarna är det här ett långsiktigt arbete. Att få tjejer att 
känna sig välkomna och hemma på fritidsgårdarna kommer att kräva ett 
medvetet arbetssätt i flera år. Men de ser fram emot arbetet. Under 2016 
ska de bland annat starta upp arbetet med en värdegrund och en bemötande- 
guide som ska gälla på alla fritidsgårdarna, och ett antal utbildnings- 
dagarna är redan inplanerade.  

Jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald
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Kompis Sundbyberg 
Kompis Sundbyberg startade i november 2015 och är finansierat med 
projektmedel från länsstyrelsen. Det är ett samarbete mellan Sundby- 
bergs stad och frivilligorganisationen Tillsammans Sundbyberg. 
Bakgrunden till projektet är att det är svårt att hitta mötesplatser för 
att lära känna varandra över kulturgränserna. Kompis Sundbyberg är 
ett matchningsprojekt där nyanlända sundbybergare som vill träffa en 
svensktalande vän matchas ihop med en kompis/kompisfamilj som bor 
i Sundbyberg. Matchningen utgår bland annat ifrån ålder och intressen. 
De som matchats ihop träffas sedan under enkla former, kanske fikar på 
ett café, promenerar eller träffas i lekparken med sina barn.

Syftet med Kompis Sundbyberg är att stärka gemenskapen och integra-
tionen i staden och motverka rasism, främlingsfientlighet och isolering.

Det konkreta målet för första året är att matcha ihop 60 par och 
genomföra en gemensam stor träff per månad. Kompis Sundbyberg är i 
uppstartsfas men har redan fått in 110 stycken anmälningar. 

Jämställdhet och mångfald
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Fältsekreterarna är hbtq-certifierade 
Fältsekreterarna, eller ”fältarna”, är socionomer som arbetar uppsökande 
och förebyggande med ungdomar i åldern 12-19 år. I deras uppdrag 
ingår att vara kända bland ungdomarna, så en stor del av arbetet utförs 
ute på platser där ungdomarna rör sig. 

Under 2015 har fältarna genomgått en hbtq-certifiering. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har en tradition av hbtq-certifiering, men den här 
gången var det möjligt att genomföra den genom att gå ihop med fältare 
i andra kommuner. En hbtq-certifiering innebär alltid att man ser över 
de dokument som påverkar ens verksamhet och det informationsmaterial 
som man tar fram, för att se till att det är välkomnande för alla. Inom  
ramen för hbtq-certifieringen, och mot bakgrund av en handlingsplan 
som de tagit fram efter en utbildning med Crossning Boarders3, genom-
förde fältarna också gruppverksamheten Jämställdhetsprojektet. På en 
beställning från rektorn på Ängskolan hade de gruppsamtal med alla 
sjuor om kön och normer. Det fick ett otroligt positivt gensvar, och  
Ängskolan och även Grönkullaskolan vill gärna genomföra det igen. 
Förhoppningsvis hinner de möta upp efterfrågan.

Seniorkollo 
Sedan 2010 har det anordnats Seniorkollo i Sundbyberg i samarbete 
mellan pensionärsorganisationerna och Träffpunkten. Sommarkolonier 
riktade till äldre har på senare år etablerats på flera platser i Sverige, med 
många positiva effekter för de äldres hälsa, välbefinnande och livs- 
kvalitet. I Sundbyberg har målet varit att bryta den isolering som många 
äldre kan leva i, och hjälpa dem utöka sitt sociala nätverk och deltagande 
i de fysiska och sociala aktiviteter som erbjuds av stadens organisationer, 
föreningar och Träffpunkten.

Under de sex år som kollot har genomförts har det funnits två  
sexdagarsperioder, med 28 platser i varje. Sedan 2011 har alla platser 
fyllts, och deltagarna har varit odelat positiva till den glädje och  
gemenskap kollot som har erbjudit. 

Seniorkollo på Väddö Folkhögskola 2015 var ett gyllene tillfälle för 
många som ofta sitter ensamma att få komma ut i naturen, delta i fysiska 
aktiviteter, äta god mat i sällskap med andra, hitta nya vänner och få 
guldkant på tillvaron. 

Under seniorkollot kommer gästerna in i matsalen undan för undan 
och är hungriga fast de alldeles nyss åt mellanmål. Miljöombyte, säll-
skap och aktiviteter dag som kväll sägs bidra till ökad aptit. När de sätter 
sig gruppvis kring borden kan de passa på att bjuda in varandra till nya 
aktiviteter. Flera har lärt sig spela boule på seniorskollot, och lockar hela 
tiden med sig fler. Det är fantastiskt att kunna vara över 80 år och få lära 
sig något nytt!

Från och med 2016 kommer seniorkollot att vara en permanent aktivitet 
i staden i samarbete med pensionärsorganisationerna. Tidigare år har 
kollot anordnats på årsbasis med bidrag från kultur- och fritidsnämnden. 
För att utveckla seniorkollot håller handslagsgruppen på och letar efter 
ett nytt ställe att vara på, då seniorkollot sedan starten 2010 har genom-
förts på Väddö folkhögskola.

Jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald

3 Crossing Boarders heter numera Make Equal. 

Handslag
Staden har år 2015 fyra 

handslag med olika  

föreningar och organisa- 

tioner i staden. Ett handslag 

i Sundbyberg innebär en 

samverkan mellan staden 

och den ideella sektorn 

kring ett prioriterat område. 

Det är ett förtydligande 

av vilka åtaganden staden 

och organisationerna har i 

frågan. Samverkan mellan 

parterna ska öka den 

ömsesidiga förståelsen 

för varandras förutsätt-

ningar, göra det möjligt att 

genomföra olika aktiviteter, 

uppnå förbättrade resultat, 

tillvarata bådas perspektiv 

och kompetens samt  

skapa förståelse och  

förtroende för varandra.
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En musikresa i hela världen 
Under demokrativeckan 2015 bjöds alla fem- 
åringar i Sundbybergs kommunala förskolor in till 
Allaktivitetshuset för att delta i ”En musikresa i hela 
världen”. Där kunde barnen följa med på en fiktiv 
resa till länder världen över genom att uppleva 
olika kulturer i form av dans och musik. Barnen fick 
besöka alla kontinenter med resor till bland annat 
Senegal, Turkiet och Indien. 

På resan fick de sjunga sånger på spanska, engelska, 
finska och svenska. De fick även lära sig koreografi 
och en fredsmarsch samt klä ut sig med sjalar och 
ansiktsmasker. Pedagogerna hade tatueringar, 
kläder och annat relaterat till de olika länderna och 
på skyltar i lokalen var ”välkommen” skrivet på de 
olika språken. 

Alla deltog på sina egna villkor och innan veckan var 
slut hade över 500 femåringar varit ute på musik-
resan. Och det var inte bara barnen som fick följa 
med på resa, utan även personalen deltog med stor 
entusiasm i sång och dans. Responsen från de deltagande förskolorna har varit mycket bra.  
Pedagogerna har berättat att barnen var mycket glada efter besöket och att de ville fortsätta 
dansa när de kom tillbaka till förskolorna. 

Årets sundbybergare  
Mikael Eljenmyr
Årets sundbybergare är verkligen Sundbyberg 
ut i fingerspetsarna. Mikael Eljenmyr är född 
och uppvuxen i Sundbyberg. Här har han gått 
i skolan, spelat tennis, tränat och tävlat för 
Sundbybergs tyngdlyftningsklubb och sedan 
många år arbetat på Sundbybergs simhall. 
I vuxen ålder har Mikael bland annat varit 
ordförande i Rissne IF och arbetat som  
kontaktperson via socialtjänsten åt barn och 
unga som behöver extra stöd. 

Motivering till utnämnandet
”Han är den drivande kraften bakom att  
staden har fått en simhall rustad att möta  
behoven i vår snabbt växande stad. En 
simhall som står för mångfald och öppenhet 
och som är tillgänglig för alla. En man som 
brinner för de utsatta och initiativtagare till 
”Det stora julbadet” för hemlösa.”

Det stora julbadet
Mikael berättar om hur han själv är uppvuxen 
i en trygg och kärleksfull miljö och hur han 
som liten firade många fina jular med familjen. 
När han blev äldre förstod han att julen inte 
är en kärleksfull tid för alla utan att en del 
fruktade julen både i form av ensamhet men 
också att många inte har råd att fira jul. 

Ur detta väcktes idén om det stora julbadet. 
Det är ett arrangemang mellan Mikael och 
Centrumkyrkan men han är noga med att 
poängtera att det är många organisationer,  
företag och ideella som är med och ställer upp 
och hjälper till så att detta blir genomförbart. 

Sundbybergs simhall- Idrott Sundbyberg
Under flera år har Mikael arbetat på Sundby- 
bergs simhall dels som badmästare och sedan 
som chef för simhallen. Invigningen av simhallen 
i januari 2015 präglades av allt det han vill 
förmedla i form av mångfald och inkluderade 
verksamheter. Mikael berättar om hur  

besökarna är kärnan i verksamheten. Om-
byggnationen möjliggör att fler kan komma 
att använda simhallen och att alla ska känna 
sig välkomna. 

Framtid
Idag är han chef för enheten Idrott på kultur- och 
fritidsförvaltningen och här arbetar han vidare 
med välkomnande, inkluderande miljöer för 
alla. Barn med särskilda behov och nyanlända 
är några av de målgrupper man arbetar med 
lite extra just nu. Till sommaren 2016 görs en 
satsning på familjesimskola. 

Enheten kommer under året att samarbeta 
med SISU idrottsutbildarna kring satsningen 
Utmärkt förening i Sundbyberg. Satsningen 
ska stödja föreningar i deras arbete med 
föreningsutveckling, värdegrundsarbete och 
kvalitetsarbete. 

Jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald

I samband med stadens nationaldagsfirande på Golfängarna den 6 juni 

utses Årets sundbybergare. Alla sundbybergare är välkomna att nominera 

en kandidat som bor i Sundbyberg och med sin gärning betyder något 

speciellt för staden och dess invånare.

I N T E R VJ U

FOTO: JONAS BORG
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Svenska med baby på öppna förskolan Junibacken 
Svenska med baby är ett ideellt integrationsprojekt som startade 2012 
ur ett genuint intresse av att möta andra kulturer och lära av varandra. 
Svenska med baby finns på olika ställen runt om i Sverige, det handlar 
om ett ömsesidigt utbyte där människor möts och fördomar rivs. Alla 
får ut något, oavsett om man är född i Sverige eller nyligen kommit hit.  
På träffarna pratar man om allt ifrån småbarn, språk och jobb till familj, 
vänskap och livet i allmänhet. 

Personalen på Junibacken arbetar kontinuerligt med att försöka få fler 
föräldrar med olika bakgrund till öppna förskolan. Öppna förskolan vill 
fungera som ett stöd i att bygga sociala nätverk, hjälpa till med integration 
och ge föräldrar och barn möjlighet att träna svenska på ett lättsamt sätt. 

Sommaren 2015 startades ett samarbete mellan staden och organisa-
tionen Svenska med baby. Öppna förskolan Junibacken står för lokal och 
Svenska med baby ordnar ideella gruppledare, som själva är föräldrar. 
Gruppledarna planerar och håller sedan i träffarna.  En gång i veckan 
ordnas en träff och därutöver arrangeras ibland utflykter, studiebesök 
och områdesvandringar. Det är alltid gratis att vara med och ingen  
föranmälan krävs. 

Responsen från målgruppen har varit mycket positiv och fler 
människor med bakgrund i andra länder har börjat komma till öppna 
förskolan även andra dagar i veckan. 

Jämställdhet och mångfald Demokrati

Demokrati

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för social hållbarhet och människors välbefinnande. 
Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna livsvillkoren 
och utvecklingen av samhället har ett samband med hälsa. Rätten till 
delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle gäller oavsett 
kön, könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.

I stadens budget för 2015 anges att förutsättningen för en samman-
hållen kommun är ett väl fungerande civilsamhälle4. Ett av stadens mål 
är att staden ska ta tillvara den styrka och kompetens som medborgare 
och anställda har genom att öka kunskapen om interkultur5 och skapa 
interkulturella mötesplatser. 

Delaktighet och inflytande påverkas av tillgången till arbete och sys-
selsättning, utbildning, föreningsliv, kultur och sociala nätverk. För att 
uppnå en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen, ska särskild vikt 
läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell 
delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, 
ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i  
samhället (enligt folkhälsomyndigheten)

Följande indikatorer har valts ut för att följa den demokratiska  
delaktigheten i Sundbyberg:

• Valdeltagande
• Valdeltagandet hos förstagångsväljare
• Medborgarförslag

4 Civilsamhället eller det civila samhället är den del av samhället där människor hjälper varandra 
utan inblandning av staten.

5 Interkultur beskriver ett utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar. 
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Valdeltagande 

Valdeltagande i allmänna val bedöms som ett mått på människors makt, 
delaktighet och inflytande. Det finns tydliga skillnader i valdeltagande 
mellan olika befolkningsgrupper. Enligt Statistiska Centralbyråns  
valundersökning är andelen röstande högre bland samman- 
boende, högutbildade, höginkomsttagare, tjänstemän  
och bland personer med arbete än hos  
ensamstående, personer med lägre  
utbildningsnivå, låginkomsttagare och  
personer utanför arbetsmarknaden. 

År 2014 var valdeltagandet till  
kommunfullmäktige 79,43 procent  
vilket var en ökning från 2010  
(78,85 procent). Lägst var  
valdeltagandet i ett av Hallon- 
bergens valdistrikt med  
60,71 procent. Högst val- 
deltagande hade ett av  
Duvbos valdistrikt  
med 88,86 procent.

Valdeltagandet hos förstagångsväljare

På nationell nivå visar statistiken att unga har ett lägre valdeltagande 
än äldre, men sedan 2006 har förstagångsväljarnas valdeltagande ökat. 
Inom gruppen 18–29 år är den socioekonomiska fördelningen ungefär 
densamma som för äldre medborgargrupper. Förstagångsväljarnas 
valdeltagande var högre bland elever som gick teoretiska program än 
bland de som gick yrkesinriktade program. I både 2006 och 2010 års val 
ökade valdeltagandet i åldrarna 18–29 år för båda könen och i samtliga 
utbildningsgrupper

Demokrati Demokrati

Källa: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/ 
folkhalsans-utveckling-malomraden/delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/demokratisk-delaktighet/
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Inkomna medborgarförslag år 2015 fördelat per stadsdel

Alla som är folkbokförda i Sundbyberg och vill förändra något i staden kan lämna 
ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan röra alla typer av frågor som är av 
intresse för kommunen. Det kan lämnas av vem som helst, oavsett ålder, och är en 
viktig del i deltagande-demokratin.

Medborgarförslag behandlas först av fullmäktige, kommunens högsta beslutande 
organ, men kan överlämnas till en nämnd, som har ansvar för de frågor som  
förslaget berör. 

Medborgarförslag är viktigt för att:
• Alla medborgare ges möjlighet att förändra och förbättra kommunen,
• Det är en direkt länk mellan enskild medborgare och politiken,
• Alla medborgare får rätt att höras och tas på allvar även när de inte får rösta.

Val på Brunnsgården
Brunnsgården är en daglig verksamhet för personer med kognitiv  
funktionsnedsättning som ligger vid Skvadronsbacken i Rissne. 

Verksamheten är en insats utifrån lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Hit kommer deltagarna varje dag som sitt 
arbete/sysselsättning. 

Aktiviteterna på Brunnsgården genomsyras av delaktighet, tillgäng-
lighet, jämställdhet och demokrati. Varje individ utvecklas utifrån sina 
intressen och förmågor. Några exempel på aktiviteter är hantverk,  
hushållsgöromål, utevistelse, datauppgifter och konst. Delaktighet, att 
själv vara med och påverka, är en viktig utgångspunkt på Brunnsgården. 

Under demokrativeckan genomförde man ett val för att öva deltagarna 
i hur ett val i samhället går till. Förberedelserna i början av veckan var i 
form av genomgång av mänskliga rättigheter, vad demokrati är och vad 
de skulle rösta om. Omröstningen gällde vilken fredagsaktivitetet som 
ska skrivas in på schemat. 

Valprocessen är så lik ett riksdagsval som möjligt. Valet genomfördes 
på fredagen och veckan efter räknade man rösterna och inspekterade att 
allt gick rätt till och att rätt aktivitet vann. Den demokratiskt valda aktivi-
teten som fick flest röster var fredagsfilm!

Deltagarna tyckte att det var jättespännande och högtidligt. Fortsatt 
arbete med frågorna sker kontinuerligt vid enhetens veckomöten.

Demokrati Demokrati

Andel medborgare per stadsdel 
(Andel medborgarförslag per stadsdel)
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Elevdemokrati på Lilla Alby skola
Mitt i centrala Sundbyberg ligger ”den lilla skolan med det stora hjärtat”, 
Lilla Alby skola, med närhet både till kommunikationer och grönområden 
såsom Tuvanparken, Bällstaån och Marabouparken. Lilla Alby skola 
har i dagsläget cirka 330 elever, från förskoleklass till skolår 6. Skolan 
erbjuder fritidsverksamhet till alla barn från förskoleklass till och med 
skolår 3. Det finns även en 10 - 12-årsverksamhet för de äldre eleverna. 
Fritidsverksamheten är integrerad i skolan och alla arbetar mot samma 
mål: respekt, trygghet och arbetsglädje. Hösten 2015 utökades Lilla Alby 
med bland annat en helt ny skolbyggnad. Den lilla skolan har nu två 
byggnader det vita och röda huset. 

Planering och genomförande av ombyggnationen har pågått under ett 
par tre år. Eleverna involverades tidigt i processen. Barnen fick ta del av 
samrådsaffischen och sedan arbeta fritt utifrån den. Elevernas synpunk-
ter på ombyggnationen sammanställdes till ett yttrande som skickades 
in till planeringsansvariga under plansamrådstiden. (Plansamråd är 
den period när myndigheter, sakägare och andra berörda får tillfälle att 
lämna synpunkter på byggnationen)

I yttrande från eleverna fanns det med en massa olika förslag på bygg-
naden, utomhusmiljön och materialval. 

I januari 2012 fick eleverna svar på sitt yttrande från stadsbyggnads- 
och miljöförvaltningen som bland annat innehöll följande.

”I det fortsatta planarbetet ska följande beaktas:

• En tillräckligt stor byggnad för att innehålla en stimulerande 
skolmiljö med ny matsal, bibliotek m.m. 

• En omväxlande och stimulerande skolgård. 

• Ny multiplan för bollspel. 

• Länkbyggnaden och den nya skolbyggnaden ska studeras så att 
den både anpassas till den befintliga skolbyggnadens och den  
omgivande bebyggelsens stiluttryck och utformning samtidigt 
som den till sin karaktär tillför området något nytt.”

Medborgarförslag litterära skyltar
Den 3 oktober 2015 invigde Sundbybergs stad fem skyltar som beskriver 
staden i litteraturen. Idén kom ursprungligen från en boende i Sundby-
berg genom ett medborgarförslag. 

Medborgarförslaget om att sätta upp litterära skyltar kom in till staden 
på hösten 2013. Förslagskrivaren skrev bland annat att det finns flera 
kända författare som skrivit om Sundbyberg. Ragnar Thoursie som har 
skrivit den berömda ”Sundbybergsprologen” som första gången lästes 
upp vid Sundbybergs kyrka på nyårsafton 1951.

Staden tog fasta på idén och kultur- och fritidsförvaltningen fick i 
uppdrag att tillsammans med andra förvaltningar, och utifrån ett hela 
stadenperspektiv, ta fram ett förslag. Några av de frågor som diskuterades 
var; hur många författare, vilka författare och på vilka platser kan skylten 
sättas upp?

Förslaget tog form och den 3 oktober var det dags för invigning. Alla 
stadens medborgare var inbjudna att vandra i Sundbybergs litterära 
fotspår och besöka platser där skyltar var uppsatta som beskriver staden 
i litteraturen. 

På fem platser runt om i staden finns det idag en skylt som representerar 
en författare som har anknytning till Sundbyberg och innehåller ett citat 
utifrån den specifika platsen där staden beskrivs i litteraturen. 

Med ett medborgarförslag som ingång finns litterära skyltar på plats 
och nya litterära skyltar kommer att bli ett fortsatt tillskott i stadsmiljön. 
Nya skyltar kommer att invigas första lördagen i oktober varje år.

Utifrån bland annat elevernas synpunkter finns det idag på Lilla Alby 
skola en multiplan som är en plan för olika typer av bollsporter, till  
exempel fotboll och innebandy. Varje våningsplan på skolan är färgkodad 
med klara och glada färger. I skolans förmak finns drickfontäner.  
Installationen av kompisgungan fick ett extra hårt tryck, då en av eleverna 
genomförde en namninsamling som samtliga elever skrev under.

Elevdemokratiarbetet på Lilla Alby skola fortsätter. Ett av inslagen är 
att man under demokrativeckan, som Sundbyberg stad arrangerar sedan 
ett par år tillbaka, förvandlar en del av skolgården till Sundbybergs svar 
på Hyde Parks speakers corner. Där kan eleverna fritt ta upp ämnen som 
de tycker är angelägna.

Demokrati Demokrati

Elevernas teckningar var målarnas underlag till en av korridorens väggar på skolan.

Hallonbergsplan
Daniel Sjölin (född 1977) författare och 
litteraturkritiker. Som barn besökte han sin 
mormor i stadsdelen Ör i Sundbyberg och 
där tilldrar sig också delar av handlingen i 
barndomsskildringen ”Oron bror”.

Solparken i Duvbo
Helga Henschen (1917-2002) konstnär och 
författare som från 1976 till sin död bodde 
på Björkhagsvägen 42 i stadsdelen Duvbo i 
Sundbyberg. 

Tornparken
Eva Adolfsson (1942-2010) författare, 
tidskriftsredaktör och litteraturkritiker. 
I romanen ”Förvandling”, som kom ut 
2005, strövar en ung, gravid kvinna runt i 
Sundbyberg. 

Sundbybergs kyrka
Ragnar Thoursie (1919-2010) poet och 
litteraturkritiker. Hans starka samhälls- 
engagemang visar sig i ”Sundbybergs- 
prologen” som han fick i uppdrag att skriva 
inför stadens 25-årsjubileum. 

Albygatan
Stig Dagerman (1923- 1954) var författare, 
redaktör och journalist. Under åren 1944-
1947 bodde han i stadsdelen Lilla Alby i 
Sundbyberg, först på Trädgårdsgatan och 
sedan på Albygatan 118 i kvarteret Trädgår-
den. Under den perioden skrevs flera av 
hans viktigaste verk. 
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Tillgänglighet

Ett av målen för Sundbyberg 2015 var att arbeta för att Förenta Nation-
ernas (FN:s) konvention om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. Utgångs-
punkten för mycket av det kommunövergripande arbete som skett inom 
tillgänglighetsområdet baseras i det handslag som staden tog med 
organisationer för personer med funktionsnedsättning 2012. Handslaget 
handlar om att staden ska samverka med organisationerna i de frågor 
där det är möjligt, för en utveckling som innebär att Sundbybergs stad 
blir en förebild, föregångare och kulturförändrare i dessa frågor. Det 
gemensamma arbetet ska utgå ifrån FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Det finns ingen statistik på hur många som lever med en funktions-
nedsättning i Sundbyberg. Folkhälsomyndigheten har däremot uppskattat 
att ungefär var femte person i Sverige har någon form av funktions- 
nedsättning (Rapport Onödig ohälsa). I Sundbyberg skulle det motsvara 
knappt tio tusen personer. 

Att arbeta för tillgänglighet, är att arbeta för att alla människor ska ha 
samma möjligheter delta i samhället. Arbetet kännetecknas av att även 
om åtgärderna är nödvändiga för några, så gynnar det alla. Ett sådant 
exempel är snöröjning, som alla vill ska fungera, men där det är absolut 
avgörande för till exempel personer med rörelsenedsättning för att de 
ska kunna ta sig runt i samhället. 

2013 deltog Sundbyberg  
i en kundenkät kring teknisk  
förvaltning, kallad ”Kritik på  

teknik”. På frågan ”Hur tycker  
du att snöröjning och halk- 

bekämpning sköts i kommunen?”  
svarade 35 % ”ganska bra”  

eller ”mycket bra”. 

Konst som uttrycksform
På Solbackens dagverksamhet för demenssjuka har de under 2015  
utvecklat hur de arbetar med konst och skapat ett kreativt rum. Två  
undersköterskor gick en kurs för att lära sig mer om hur färg och konst 
kan användas som att öka stimulansen och trivseln hos de som deltar i 
deras verksamhet. 

Att måla och få delta i kreativt skapande har flera positiva effekter. 
Många av deltagarna känner en stolthet över det som de skapar. Sedan 
barnsben kan de ha en idé om att de inte kan rita, och när de då (med 
mer eller mindre stöd) får skapa något, känner de en stor stolthet över 
sitt verk. Att gemensamt sitta och måla skapar också goda samtalsformer, 
och kan locka fram minnen och väcka sinnen på ett ofarligt vis. 

I det kreativa rummet finns teckningar uppsatta på väggarna och på 
skärmar. Vissa har också små skrivna citat, som återspeglar det som  
samtalet kring teckningen handlade om. Bara genom att titta på  
teckningarna kan den som besöker verksamheten förstå den glädje och 
det lugn som denna verksamhet skapar hos deltagarna. 

I dagsläget är konsten en stående punkt i Solbackens verksamhet, 
och planen är det den ska fortsätta att vara det. Om de finge önska, så 
hoppas de att konsten får bli en stående punkt på alla stadens demens-
avdelningar. 
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TAKK – Tecken som stöd 
Under de senaste fem åren har förskolans pedagoger erbjudits utbildning 
i TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 
TAKK hjälper förskolepersonal att kommunicera med barn som har  
försenad språkutveckling eller en utvecklingsstörning, såsom Downs 
syndrom. Tecken förstärker den muntliga kommunikationen och 
erbjuder alternativ för barnet att förmedla sin vilja. Att använda tecken 
som stöd kan också hjälpa barn som har ett annat modersmål, även om 
de inte är den primära målgruppen. För många pedagoger är det något 
alldeles särskilt att se ett barn som lyckas förmedla sin vilja till sin  
omgivning för första gången. 

Under åren har de specialpedagoger i Barnhälsoteamet i Sundbyberg 
som lär ut TAKK märkt en ökande medvetenhet av det komplement som 
tecken kan innebära. Under hösten 2015 ökade också efterfrågan på 
utbildning i alternativ kommunikation. Inför våren 2016 har de därför 
utvecklat ett program med fem kurstillfällen och en uppföljning, för att 
möta upp behovet. 

Ett specialpedagogiskt förhållningssätt – för alla elever 
Innan specialpedagogen och rektorn på Kymlingeskolan började arbeta på Kymlinge- 
skolan hade de arbetat tillsammans på Örskolan. Där upptäckte de att ett special-
pedagogiskt förhållningssätt som var nödvändigt för barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, även gynnade alla barn. Inom ramen för sin lokala 
elevhälsoplan skapade de därför en konkret handlingsplan för ett specialpeda-
gogiskt förhållningssätt. Den har de tagit med sig till Kymlingeskolan där de nu 
implementerar och sprider metoden.  

För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som 
autismspektrumtillstånd eller ADHD, är tydlighet och struktur nyckelord för att 
tillvaron ska funka så smidigt som möjligt. Men det är på inget sätt unikt för barn 
med NPF. Alla barn mår bra av att få veta vad som kommer att hända härnäst, 
när, hur, och med vem. Samma sak gäller för ett lågaffektivt förhållningssätt, eller 
”low and slow” som det heter på engelska. Lågaffektivt bemötande syftar till att 
genom ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minska stress och problem- 
skapande beteende. 

Även om det kan verka ganska självklart att tydlighet, struktur och lågaffektivt 
bemötande är vinnande koncept med alla barn, så behövs det arbete för att  
förhållningssättet ska sitta i ryggmärgen. Därför har Kymlingeskolan en hand-
lingsplan i sin elevhälsoplan, med konkreta exempel på situationer som kan 
uppstå eller tillfällen som ofta blir röriga. I planen finns då exempel på vad man 
ska göra och hur, för att situationen ska bli så smidig som möjligt.

Men det handlar också om att hålla förhållningssättet levande. På Kymlinge-
skolan diskuterar de situationer på arbetsplatsträffar, handleder varandra, och 
har en kultur där man ber om råd och hjälp. När arbetslagen samlas kan skolans 
specialpedagog ofta gå runt och få frågor, och ställa motfrågor, kring hur man kan 
göra eller tänka i en viss situation, eller vad som kanske funkar för ett visst barn. 
Utmaningen i en växande skola som Kymlingeskolan är dock att hela tiden se till 
att alla är med på tåget. 

Under 2015 har specialpedagogen tillsammans med elevhälsans chef och en 
skolpsykolog i kommunen tagit fram en handlingsplan för de kommunala skolorna 
för att utveckla förutsättningar och mottagande av elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Den baserar sig bland annat på den handlingsplan som 
togs fram på Ör- och Kymlingeskolan. Tanken är att den ska vara ett stöd och en 
vägledning för alla skolor i deras arbete med elever i behov av stöd.
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Tillgänglighetsdatabasen  
Tillgänglighet är grundläggande för att alla ska kunna delta i samhället. 
Inte minst när vi ska bli självständiga är det viktigt att det finns 
utförlig information som om hur lokalerna ser ut.

Projektet med tillgänglighetsguiden har sin utgångspunkt i ett 
handslag mellan Sundbybergs stad och olika organisationer för personer 
med funktionsnedsättning som ett sätt att öka tillgängligheten i 
kommunens verksamheter. Tidigare hade det funnits en tryckt guide 
framtagen av en anställd på kommunen som med sin permobil  
undersökte tillgängligheten i lokaler. Informationen som samlades 
in blev däremot svår att följa upp. Särskilt efter att den anställda 
som utfört testerna slutade arbeta på stadshuset. 

Det uppstod då en efterfrågan på en ny guide som gärna skulle 
vara webbaserad. Sundbyberg har därför anslutit sig till en databas 
framtagen av Västra Götalands Regionen (VGR), Tillgänglighetsdata- 
basen (TD). Databasen erbjuder tekniska lösningar, riktlinjer för hur 
en inventering av lokaler ska gå till, samt kvalitetssäkring. Sundbybergs 
stad har samlat in information om aktuella lokaler och sedan överfört 
informationen till datasystemet. 

Kommunen projektanställde två Sundbybergsungdomar som 
inventerare. De fick gå på utbildning hos VGR för att lära sig inven-
tera lokaler efter bestämda kriterier. De lokaler som inventerades var 
primärt de kommunala lokaler som allmänheten har tillträde till. På 
en skola skulle det exempelvis kunna innebära rektorsexpeditionen, 
aula och restaurang. 

Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsguide för Sundbyberg 
har varit väldigt lyckat. Det beror till väldigt stor del på det stora  
engagemang och samarbetsvilja som visats från alla organisationer 
och förvaltningar. Projektet har också påverkat alla inblandade som 
har arbetat med det. De har blivit mer insatta och medvetna om frågor 
rörande tillgänglighet och kunnat se hur små åtgärder kan göra stora 
skillnader. ”Tillgänglighetsglasögonen” har därför varit kvar även i 
det fortsatta arbetet utanför projektet.   

Tillgänglighetsguiden för Sundbyberg kommer att lanseras under 
våren 2016 och finnas som länk på staden hemsida. Den går även 
finna direkt T-D.se. 

De representanter från organisationer för personer med  
funktionsnedsättning som har blivit informerade om projektet  
har varit väldigt positiva till initiativet och är förväntansfulla på  
att resultaten av arbetet ska presenteras på tillgänglighetsdatabasens 
hemsida. 

Nationella spelen
I september 2015 kom det 39 lag från 20 föreningar från hela Sverige 
till Sundbyberg för att delta i SM & Nationella spelen i Fotboll för 
Special Olympics. Arrangörer var Sundbybergs IK i samarbete med 
Stockholms handikappförbund, Special Olympics och Sundbybergs 
stad. Det var extra kul att turneringen för första gången ägde rum i 
Stockholm.

När föreningen fick veta att de skulle arrangera Nationella spelen 
ansåg de att en ny sektion behövde startas och föreningen har nu 
en egen handikappsektion (Parasportsektion). Det är en prioriterad 
målgrupp i staden och Sundbybergs IKs lag Sumpan Allstar deltog i 
spelen. 

Föreningen och staden arbetade för att hålla nere kostnaderna för att 
så många som möjligt skulle ha råd att delta och det var grundliga  
förberedelser för att kunna genomföra evenemanget. Ängskolan  
huserade omkring 200 personer. 

Evenemanget spelades på planer runt om i Sundbyberg och blev  
oerhört uppskattat såväl lokalt som av lokalmedia. Sundbybergs IK har 
efter genomförandet fått förfrågan om de vill arrangera SM-Nationella- 
spelen inom flera idrotter.
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Barnperspektiv

Ett av de övergripande målen för Sundbybergs stad 2015 är att Sundby-
berg ska vara barnens stad. Alla barn ska oavsett bakgrund få en bra start 
i livet. Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med 
en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög 
pedagogisk kvalitet.

Regeringen har formulerat ett övergripande mål för barnrättspolitiken. 
Målet är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveck-
ling och trygghet samt delaktighet och inflytande. För att kunna följa 
upp målet har det brutits ned i sex områden som var för sig bidrar till 
måluppfyllelsen. Varje område är direkt kopplat till barnkonventionen. 

En god levnadsstandard
Varje barn har rätt till social trygghet och till en levnadsstandard som 
krävs för att kunna utvecklas. 

I Sundbyberg har andelen barn och ungdomar som lever i ekonomiskt 
utsatta familjer minskat. Antalet barn och ungdomar har däremot ökat. 
2013 levde 1 004 barn och ungdomar i hushåll med låg inkomst eller 
ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Med låg inkomst avses 
lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes  
på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boende- 
utgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta  
som låg inkomst. 2014 levde 1 031 barn och ungdomar i ekonomiskt 
utsatta hushåll. 

En god levnadsstandard 
Varje barn har rätt till liv och utveckling. Det innefattar bästa uppnåeliga  
hälsa, rätt till sjukvård och rehabilitering, och rätt till en säker och  
utvecklande fysisk miljö. 

Barns hälsa påverkas av vårdnadshavarnas hälsa.

I Sundbybergs stad upplever 76 % av  
invånarna 18 – 64 år att de har en god hälsa. 
Källa: Folkhälsoenkät, Stockholms läns landsting, 2014 

En god utbildning
Varje barn har rätt till obligatorisk och kostnadsfri grundutbildning. Utbildningen 
ska syfta till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna, men också för sina 
föräldrar, den egna kulturella identiteten, det egna språket och sitt eget värde. 

Utbildningen ska också förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i 
en anda av bland annat förståelse, tolerans och jämställdhet mellan könen.

Andelen av Sundbybergs stads folkbokförda elever år ett i gymnasieskolan som 
inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående åren och som  
erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av fyra läsår har ökat mellan år 2013 
och 2014. IV-programmet är inkluderat. Uppgifterna avser elever i gymnasieskolan 
folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort. 

Den största skillnaden finns mellan killar och tjejer, 67 procent av killarna och  
78 procent av tjejerna har erhållit slutbetyg inom loppet av fyra år.

Besöksfrekvensen hos tandvården minskar tydligt i alla åldersgrupper. Föräldrarnas 
sociala förhållanden har betydelse för barn och unga både när det gäller att komma, 
eller inte komma, till tandvården och när det gäller att få karies. Karies är 1,5–2 
gånger vanligare bland barn och unga till föräldrar som själva har dålig tandhälsa. 
Källa: Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa,  
vård och omsorg 2013 Socialstyrelsen. 
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En trygg uppväxt
Ett barn har rätt till en trygg uppväxt. Ett barn som är skilt från en eller 
båda föräldrarna har rätt att upprätthålla en personlig och direkt kontakt 
med dem, om det inte strider mot barnets bästa. Barn med funktions-
nedsättning har rätt till särskild omvårdnad. 

Delaktighet i samhället
Varje barn har rätt till att få uttrycka sina åsikter och att bli lyssnad på 
utifrån två perspektiv: 

• Barn som kollektiv har rätt till inflytande i frågor som rör dem  
– verksamheter, närmiljö, politiska beslut som påverkar dem,  
och så vidare.

• Det enskilda barnet har rätt att få komma till tals och bli respekterad 
i frågor som direkt rör honom eller henne.

Samhället stöd och skydd
Varje barn har rätt till att få skydd mot övergrepp och utnyttjanden av 
olika slag. Detta gäller bland annat skydd mot missförhållanden och 
övergrepp i familjen, mot ekonomiskt eller sexuellt utnyttjande, mot 
handel med barn, och mot väpnade konflikter. Samhället har skyldig- 
heter att på olika sätt skydda barnet när hon eller han befinner sig inom 
den sociala barn- och ungdomsvården, rättsprocessen och/eller asyl- 
processen.

Sundbybergs stad har under 2015 bedrivit kärnverksamhet med 
utgångspunkten i att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till 
utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. För att utveckla 
verksamheten samt bidra till att förbättra villkoren för barn och unga har 
specifika insatser och aktiviteter genomförts utifrån de olika områdena.

Varje kommunal förskola inom 

Sundbybergs stad arbetar med 

barnets delaktighet. Bland annat 

genom barnråd och barnintervjuer.

Barnråd och barnintervjuer
Barnråd och barnintervjuer är en del i det systematiska kvalitets- 
arbetet på stadens förskolor. 

Demokrati, inflytande och delaktighet är hörnstenar i förskolans 
verksamhet. För att göra det tydligt för barnen i förskolan arbetar man 
med enkla demokratiska former där barnens röster kan och ska påverka 
i det lilla och i det stora. Barnens delaktighet och inflytande är viktigt 
både i den ordinarie verksamheten och i de projekt man bedriver.

Barnråd och barnintervjuer genomförs systematiskt som en del i 
arbetet med demokrati, delaktighet och inflytande. I barnrådet på 
förskolan sitter valda representanter. Barnråden träffas två gånger per 
termin och har olika frågor på sin agenda, alltifrån vilka regler som ska 
gälla vid rutschkanan till hur man tillsammans kan arbeta för en bättre 
miljö. Barnrådsrepresentanterna frågar sina kamrater om vilka frågor 
de önskar ta upp. Resultatet av barnrådet dokumenteras och barnråds-
representanterna delger sina kompisar på gemensamma samlings- 
tillfällen, vad som diskuterats. 

Ingen fråga är för liten eller för stor i barnråden. När några av barnen 
uttryckte att de var lite rädda vid rutschkanan diskuterades frågan på 
barnrådet. Tillsammans bestämde man trivselregler kring rutschkanan 
och att det alltid ska vara en personal vid rutschkanan. Någon annan 
uttrycker att det är lite läskigt när man kommer till förskolan på morgonen 
för att det är lite mörkt. Ny rutin införs som innebär att det ska vara 
fler lampor tända på morgonen

I barnrådet väcktes frågan om vad som skulle planteras i förskolans 
odlingslådor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Barnen gick till sina 
respektive grupper och tog upp frågan gemensamt så att barnen 
tillsammans kunde komma överrens om vad som skulle planteras i 
odlingslådorna på gården. Inköp gjordes enligt barnens önskemål/
förslag och barnen fick följa arbetet med odlingen, och vara del av att 
skörda grönsaker och blommor. 

En gång varje år intervjuas alla 4 – 5 åringar. Barnens synpunkter tas 
med i förskolans fortsatta planeringsarbete i till exempel likabehand-
lingsplanen. 

På en av stadens förskolor genomfördes barnintervjuerna i år utifrån 
två frågeställningar;

• Hur tycker du att en bra kamrat ska vara?
• Hur känner du dig när du är i förskolan?

De sammanställda svaren återkopplas bland  
annat till barnen i barnrådet där man utvecklar  
temat kamratskap och tillsammans tar fram  
strategier för hur man gör om man  
inte har en bra kamrat. 

På förskolan är barnen i fokus. Förskolan är  
barnens verkstad där barnens tankar, åsikter  
och frågor alltid står i fokus och tas på allvar.

Likabehandlingsplan
Planen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet i arbetet med lika- 

behandling, och mot diskriminering och kränkningar. Planen ska upprättas 

årligen för varje verksamhet inom förskolan och skolan. I planen ska det 

finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på 

analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Det ska 

finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som 

gäller. Planen ska beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande 

och förebyggande arbetet. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten 

och hos barns och elevers vårdnadshavare.
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Upplevelserum
För tre år sedan inledde Vargens förskola i Storskogen ett projekt med 
ett så kallat upplevelserum. Tanken med rummet är att barnen i en 
lugn och avslappnad miljö ska erbjudas upplevelser som stimulerar 
alla sinnena. 

Personalen fick inspiration till arbetet från ett liknande projekt på 
Korallen, Center för sinnesstimulering, på Södermalm. Där har barnen 
fått tillgång till fem olika rum med upplevelser för alla sinnen som ska 
främja till både avslappning och aktivitet. 

Upplevelserummet på Vargens förskola är tänkt att vara under stän-
dig utveckling sedan projektet startade. Personalen anpassar rummet 
efter de behov och önskemål som barnen har utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv. De tar även inspiration från omvärlden samt följer med i 
den tekniska utvecklingen. En ambition som förskolan har är att bara 
använda giftfria produkter. 

Barnen besöker vanligtvis upplevelserummet i grupper på 5-10 
barn. Där finns exempelvis en ljusateljé med ljuskuber, ljusbord, med 
projektorer och OH-apparater som uppmuntrar till att undersöka 
och experimentera. I ”Sinnenas skog” får barnen lyssna, titta, känna, 
och varva ner en stund i en miljö som är avslappnande och som ger 
ro. I skogen får barnen klä sig i speciella ”slow motion” dräkter och 
smygtofflor. De får också använda sin magiska röst som gör att de 
viskar istället för att prata. Där kan barnen sedan upptäcka och upple-
va med speglar, bubblor, lavalampor, musik osv. Förskolan har dess-
utom valt att kombinera upplevelserummet med en ateljé där barnen 
har möjlighet att arbeta med de hundra språken (skapa, rita och måla 
bl.a.). 

Barnen är alltid glada och nöjda när de lämnar upplevelserummet. 
Det är till och med vanligt att de inte vill gå hem om de befinner sig 
i rummet på slutet av dagen. Det har varit extra framgångsrikt och 
populärt hos barn inom autismspektrumet då rummet och dess inne-
håll är lugnande för alla och bidrar till barnets kreativitet och kon-
centration. Även föräldrarna tycker det är roligt med rummet och har 
berättat att de är avundsjuka på deras barn som har möjlighet att leka 
där. Citat: ”Här skulle man vilja vara barn”

Upplevelserummet försätter att utvecklas efter barnens behov samt 
i takt med att det kommer ny tekning och forskning. Utgångspunkten 
med rummet är att det ska finnas något för alla barn. 

Projektet har med tiden lockat till sig andra förskolor på studiebesök 
som sedan har påbörjat liknade arbete på deras enheter. 

Barnperspektiv Barnperspektiv

Sinnenas skog
”Sinnenas skog är tänkt som 
en lugn plats där barnen kan 

uppleva med alla sinnena. Att 
lyssna, titta, känna, och varva 
ner en stund i en miljö som är 

avslappnande och som ger ro.”

Ljusateljè
”Det här är en plats med 

material som uppmuntrar till 
undersökande med konstraster 

och ljuset. Här ska finnas  
material för att sortera,  

experimentera och  
undersöka, på ljuskuber,  

ljusbord, med projektorer 
och OH-apparater.” 
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Bockarna Bruse
Tema mångfald har varit i fokus på förskolorna i Sundbyberg stad 
under året. På förskolan Sleipner har barn som är 1 – 3 år tillsammans 
med personalen arbetat med ett projekt kring sagan ”Bockarna Bruse”.

Arbetet startade upp med en gemensam dialog kring ordet mång-
fald. På förskolan är många av barnen flerspråkiga. Dialogen  
dokumenterades i en ”mindmap”.  Den fortsatta inriktningen var att 
man ville arbeta mer medvetet med språk och sagor, begrepp och inne-
börd av ord och innehåll. Den bok som valdes ut var ”barnens val” den 
mest önskade av samtliga böcker och som man gärna lyssnade på gång 
på gång, Bockarna Bruse. 

Under hösten har man både läst och sjungit boken många gånger  
på olika sätt, bland annat med hjälp av en projektor och skuggbilder. 
Fantasin har flödat och lilla, mellan och stora bocken Bruse som  
trampade över trollebron har gestaltats på många olika sätt, bland 
annat genom att 

• Barnen har relaterat till boken när de har ätit, förrätt, varmrätt 
och efterrätt

• Även de allra blygaste av barnen håller i samlingen och berättar 
om Bockarna Bruse

• Använda återbruksmaterial har man skapat trollebron och de tre 
bockarna både ute och inne

• När barnen använder lera skapar de spontant bockarna bruse, 
bockarnas horn blir olika, långa, smala och korta

• Förskolan har samarbetat med föräldrarna och under jullovet 
fick de föräldrar som ville översätta boken till sitt modersmål. 
Bockarna Bruse finns nu översatt till fyra språk.

Barnens inflytande har varit viktigt i projektet. När barnen har visat 
intresse för olika saker har den pedagogiska miljön ändrats utifrån det. 
Genom delaktighet har man uppmuntrat barnen till fortsatt utveck-
ling och nyfikenhet. Projektet har en tydlig inriktning men innehållet 
förändras utifrån barnens reaktioner och önskemål.

Nästa steg i projektet är att skapa en Bockarna Bruse värld ute.  
Personal och barn tar med Bockarna Bruse till skogen!

Giftfri förskola – Blåklockan
Miljöklass guld för lokalerna på Förskolan Blåklockan i Ör!

Sundbybergs stad arbetar för att minska förekomsten av miljögifter 
i barns vardag. Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än 
äldre, är förskolan prioriterad. En hälsosam miljö handlar om allt från 
mat och leksaker till städning och byggmaterial. 

Blåklockan är en nybyggd förskola i Ör som öppnade den 1 oktober 
2014. Här går cirka 140 barn fördelat på fyra baser med åtta grupper. 
Inom verksamheten ser man miljön som den tredje pedagogen.  
Förskolan har utformats för att vara en pedagogisk lärmiljö som utmanar 
barnen i deras lärande och som ökar deras inflytande. Byggnaden har 
även projekterats och byggts i enlighet med miljöklass guld som är 
den tuffaste miljökategorin.

Under hösten 2015 har förskolan även certifierats enligt miljöklass 
guld. Examinationen var omfattande och innebar bland annat kontroll 
av ventilation, temperatur, byggmaterial, ljud, energiförbrukning samt 
via en enkät personalens upplevelse av miljön i byggnaden. Lokaler 
klarade examinationen och är nu certifierade! Utifrån utformningen 
av lokalerna är ett av de mest uppskattade inslagen från besökare och 
pedagoger den tysta och behagliga ljudmiljön.

Blåklockan arbetar också, liksom samtliga förskolor i Sundbyberg 
stad, enligt handlingsplanen för giftfria förskolor. Under 2014 beslutade 
Sundbyberg stad om handlingsplanen där 23 åtgärder identifierades 
för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor. 

På Blåklockan betyder det bland annat att man:

• Har rensat bort gammal elektronik, plastleksaker och  
utklädningskläder som kan innehålla gifter

• Serverar mer ekologisk mat

• Undviker plast och teflon vid tillagning och servering 

• Spolar i vattenkranen för att minska risken att få i sig metaller 
som bly 

• Inte har så mycket textilier, till exempel gardiner för att undvika 
damm som kan binda skadliga ämnen

• Sorterar avfallet rätt i sju olika sopfraktioner varav en är en 
avfallskvarn

På förskolan Blåklockan fortsätter arbetet med att strukturera  
användningen av lokalerna och den pedagogiska lärmiljön.
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Musik som omvårdnad
Sommarjobbsverksamheten i Sundbyberg stad ska underlätta för unga 
att söka och få arbete i framtiden. Sommarjobbet ger också en inkomst 
och meningsfull sysselsättning under lovet. Under 2015 fick ungdomar 
som gick i årskurs nio, och första eller andra året på gymnasiet kan 
söka två veckors sommarjobb.

Ett sommarjobb som verkligen gjort skillnad är ”Musik som omvårdnad”. 
Sommarjobbet är ett samarbete mellan Sundbybergs Musikskola och 
Äldreförvaltningen. Syftet är att skapa goda möten mellan generationer 
genom musik, sång, dans och rörelse samt att ge ungdomarna ett pro-
fessionellt sammanhang att utveckla sina förmågor som musiker. 

De ungdomar som söker sommarjobb och är intresserade av att 
delta i ”Musik som omvårdnad” blir kallade till en provspelning för 
uttagning. 2015 deltog tjugo ungdomar och till sin hjälp har de haft 
tre handledare. Låtarna har valts ut så att publiken ska känna igen 
dem men de ska även gärna ha en koppling till sommaren. Det har 
exempelvis varit låtar av artister som Evert Taube, Sven Ingvars, Ulla 
Billquist och Rolling Stones.

Stadens musikterapeut Lis Jacobsson ger ungdomarna en introduktion i 
bemötande och kommunikation och hur musiken kan användas som 
ett terapeutiskt verktyg. 

Sommarjobbet ger ungdomar möjlighet att utvecklas som musiker 
samtidigt som det ger positiva hälsoeffekter hos de äldre. Föreställ-
ningarna har överlag väckt varma känslor hos både besökare och musiker. 
2015 har ungdomarna bland annat haft föreställningar på Bällstahofs 
äldreboende, Lötsjögården, Ekbacken, träffpunkten för äldre samt på 
stadens dagverksamheter för äldre. En nyhet för i år var musikkryss på 
en av dagverksamheterna som var mycket uppskattat. 

Sommarjobbet som musiker inom ”Musik som omvårdnad” är idag 
mycket populärt och en mycket efterlängtad programpunkt hos verk-
samheterna inom äldreomsorgen. För de äldre så har besöken varit 
vitaliserande och genererat välmående. Och för ungdomarna har det 
varit givande att lära känna nya människor som sitter på så mycket 
livserfarenheter. Det är inte ovanligt att sommarjobbarna stannar kvar 
och umgås med de äldre efter att showen är över. Några ungdomar 
har dessutom börjat engagera sig på egen hand utanför projektet och 
uppträder på äldreboenden på sin fritid.

Läspåsar
Biblioteket i Sundbyberg vill att det ska vara lätt att låna böcker till sitt 
barn. Därför finns det läspåsar på alla förskolor.

På alla förskolor i Sundbyberg finns en hylla eller låda med barn-
böcker på svenska och på andra språk som barnen på förskolan pratar. 
Idag finns det barnböcker på cirka 70 olika språk som kan lånas ut till 
förskolorna.

Tanken med läspåsen är att väcka läslust på ett lättillgängligt sätt. 
Böckerna ger barnen möjlighet att öka sin läsförståelse, stärka sitt 
ordförråd och utveckla sin fantasi. Att ha en vuxen att prata med om 
det lästa bidrar till utvecklingen. 

Förskolorna lämnar önskemål till biblioteket om vilka språk de 
önskar få litteraturen på och därefter sker leveransen till förskolan i 
form av en läspåse. Böckerna får lånas hem av barn och föräldrar utan 
lånekort.

Föräldrastöd – Alla barn i centrum
Olika typer av föräldrastöd har funnits i staden sedan lång tid tillbaka 
men nytt för 2015 var satsningen på det universella föräldrastödspro-
grammet – Alla barn i centrum (ABC). Staden valde att ta in Alla barn 
i centrum i föräldrastödsutbudet för att kunna erbjuda föräldraträffar 
till alla föräldrar med barn mellan tre och tolv år i staden. Satsningen 
bottnade i att nå fler föräldrar från olika socioekonomiska grupper, 
från alla områden i Sundbyberg och med skilda bakgrunder. Valet föll 
på Alla barn i centrum eftersom det i forskning fått positiva resultat. 
Alla barn i centrum använder dessutom ett material med ett tydligt 
språk kopplat till fina illustrationer och har en sammanfattning över-
satt till nio olika språk. Detta underlättar för den som inte behärskar 
svenska till fullo. Att Alla barn i centrum är manualstyrt ökar möjligheten 
till programtrohet.

Under 2015 utbildades sammanlagt sex gruppledare från social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 
Många föräldrar anmälde sig till Alla barn i centrum under hösten, 
framförallt tack vare fin marknadsföring ute på stadens förskolor  
och skolor. Av de anmälda föräldrarna erbjöds sextio föräldrar plats. 
Efter medverkan i Alla barn i centrum har föräldrarna uppgivit att  
de varit mycket nöjda och ansett att de haft användning av metoderna 
och ”verktygen” de fått med sig från träffarna. Föräldrarna har också 
satt stort värde i att få diskutera föräldraskapet med andra föräldrar. 

Ett resultat av implementeringen av Alla barn i centrum är att  
föräldrar från alla områden i Sundbyberg har deltagit i utbildningen. 

2016 firar Läspåsen 
15 års jubileum!
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Sagoläsare
Under året har två femtonåriga killar i Hallonbergen fått en unik  
utbildning till sagoläsare på biblioteket i Hallonbergen. 

Idén till utbildningen kom från personalen på Hallonbergens biblio-
tek. Dels hade personalen fått kontakt med några ungdomar som hade 
tid över på sin fritid, dels ville man under de olika skolloven erbjuda 
sagoläsning som aktivitet till de yngre barnen.

Två av killarna, Abdu och Malik, fastnade för erbjudandet om  
sagoläsarutbildning och tackade ja. Den coachande utbildningen hölls 
av en personal på biblioteket i Hallonbergen. Killarna fick bland annat 
träna på att läsa sagan med inlevelse, ”göra om rösten” och ta pauser 
för att vänta in barnens reaktioner. Allt med stöd och coaching från 
deras mentor på biblioteket.

Abdu och Malik blev därefter timanställda som sagoläsare av Sundbybergs 
stad. Under novemberlovet och jullovet har man bjudit in till sago- 
läsning där de har läst tre böcker vid varje gång. De har bland  
annat läst ”Dollans dagis” och ”Astons stenar”. Vid varje tillfälle har  
tio till tolv barn deltagit med stor entusiasm. Sagostunden har varit 
mycket uppskattad både av förskolans pedagoger och av barnen.  
Nästa tillfälle med sagoläsning kommer att vara under sportlovet.

Själva säger Abdo och Malik så här om att vara sagoläsare. 
– Det bästa med att vara sagoläsare är att träffa alla barn och lära 

sig hur man ska vara mot dem. Det är kul att barnen verkligen lyssnar, 
sitter stilla och vill svara på frågor. Det svåraste är att inte tappa bort 
sig i boken, man måste verkligen förbereda sig! Att vara sagoläsare är 
något man kan ha på sitt cv i framtiden när man ska söka jobb. Det är 
ett kul jobb som vi verkligen rekommenderar till andra. Vi har blivit 
mycket bättre på att presentera saker för andra och skaffat oss en bra 
social kompetens. 

Sagostunderna kommer att fortsätta och nya är inplanerade på 
sportlovet och påsklovet. 
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Avslutande reflektion

I arbetet med det sociala bokslutet har ett antal utvecklingsområden  
identifierats utifrån social hållbarhet och de fyra perspektiven jämställdhet 
och mångfald, demokrati, tillgänglighet och barnperspektivet.

Jämställdhet och mångfald
Statistik är ett sätt att se strukturerna och att se om det finns skillnader mellan 
grupper. I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för 
att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål, att kvinnor och män ska 
ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Med 
könsuppdelad statistik inom alla områden och på olika nivåer skapas möjlig-
heter för staden att uppmärksamma skillnader, och utifrån skillnaden reagera 
och agera. 

I det fortsatta arbetet med social hållbarhet är det viktigt att ytterligare 
införliva könsuppdelad statistik som utgångspunkt för både långsiktigt arbete 
och insatser.  

Demokrati
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för social hållbarhet. Brist på inflytande och möjligheter att 
påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället har ett samband.

Känslan av samhörighet och möjligheter till delaktighet och inflytande i 
samhället är grundläggande för människors välbefinnande. 

I Sundbyberg finns skillnader mellan de olika stadsdelarna till exempel när 
det gäller valdeltagande, antal inlämnade medborgarförslag, inkomst samt 
utbildningsnivå.

I det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Sundbyberg behövs både långsik-
tighet och fortsatta insatser för att möjligöra för allas deltagande i samhället. 

Tillgänglighet
En tillgänglig stad innebär att staden ska vara fysiskt tillgänglig (till exempel 
att det ska vara lätt att ta sig fram överallt) och begriplig (till exempel att man 
förstår den information som finns utifrån sina förutsättningar). 

Folkhälsomyndigheten har uppskattat att ungefär var femte person i Sverige 
har någon form av funktionsnedsättning. I Sundbyberg skulle det motsvara 
knappt tio tusen personer. Att arbeta för att alla människor i alla åldrar ska 
ha samma möjligheter delta i samhället gynnar alla även om åtgärderna är 
nödvändiga för några. Ett exempel som vi tagit upp i det sociala bokslutet är 
snöröjning, som alla vill ska fungera, men där det är absolut avgörande för till 
exempel personer med rörelsenedsättning för att de ska kunna ta sig runt i 
samhället.

Det fortsatta arbetet med tillgänglighet bör inrikta sig på att nå fler inom 
målgruppen personer med funktionsnedsättning, och ytterligare ta reda på 
hur stadens tillgänglighet kan utvecklas utifrån invånarnas perspektiv.

Barnperspektiv
Ett av de övergripande målen i Sundbyberg stad är att alla barn ska 
tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor. Nationellt har regeringen 
formulerat ett övergripande mål för barnrättspolitiken med tillhörande 
målområden. Varje barn har rätt till en god levnadsstandard. I Sundby-
berg är medelinkomsten god men skiljer sig åt mellan de olika stads-
delarna. Andelen barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer har 
minskat, men antalet har ökat.

Varje barn har rätt till en god, obligatorisk och kostnadsfri utbildning. 
I Sundbyberg har andelen som erhållit slutbetyg efter gymnasiet ökat, 
men andelen med eftergymnasial utbildning skiljer sig åt mellan de 
olika stadsdelarna.

Att fortsätta arbetet med jämlika uppväxtvillkor i hela Sundbyberg 
gynnar staden som helhet och hela stadens hållbara utveckling.

Hållbar utveckling
För att på ett systematiskt sätt kunna följa och identifiera Sundbybergs 
utmaningar inom social hållbarhet behövs ett gemensamt och lätt 
åtkomligt underlag som staden kan utgå ifrån i sitt utvecklingsarbete. 
Den nationella kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) har tillsam-
mans med rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit fram 
indikatorer på hållbar utveckling som utgår från de tre dimensionerna 
med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sundbybergs stad kan 
genom att besluta om vilka indikatorer man vill använda inom staden, 
följa och kvalitetssäkra förändringsarbetet över tid.

Goda exempel
Att uppmärksamma och fira framgång genom att sprida och dela med 
sig av goda exempel är framgångsrikt i all verksamhetsutveckling. De 
goda exemplen i det sociala bokslutet är tänkta att vara en inspiration i 
vardagen, för att vi tillsammans ska fortsätta arbetet för jämlika levnads-
villkor och ett hållbart Sundbyberg för alla. I den fortsatta utvecklingen 
av verksamheten inom Sundbybergs stad är det en framgångsfaktor.
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Tabeller
Tabell 1: Folkmängd i Sundbybergs stad per kommundel. År 2014.

Tabell 4: Sundbyberg stads befolkning efter utbildningsnivå. År 2013/2014.  
Procentuell fördelning

Tabell 2: Antal in- och utflyttade i Sundbyberg. År 2014.

Kommundel Befolkning 2014

Brotorp/Järvastaden 1 191

Centrala Sundbyberg 13 335

Duvbo 2 278

Hallonbergen 5 596

Lilla Alby 4 831

Rissne 7 782

Storskogen 2 862

Lilla Ursvik 903

Ursvik 3144

Ör 2031

Restförda (avser personer  
utan geografisk hemvist) 137

Totalt 44 090

In- och utflytt i Sundbyberg år 2014

Kön  

Kvinnor 

Män 

Totalt

301

328

Totalt
2013

Inflyttade 

3058 

3251 

6309

Utflyttade 

2609 

2664 

5273

Flyttnetto 

449 

587 

1036

Sundbybergs 
Utbildningsnivå

Förgymnasial 
utbildning 

Gymnasial  
utbildning

Eftergymnasial 
utbildning 

Uppgifter saknas 

Totalt 

Kvinnor 
2013

11

38

48

2

100

Kvinnor 
2014

11

38

49

2

100

Män 
2013

14

42

41

3

100

Män 
2014

14

41

41

4

100

Totalt 
2013

13

40

44

3

100

Totalt 
2014

12

39

45

3

100

Tabell 3: Sammanräknad förvärvsinkomst (20-64 år) 
i Sundbyberg jämfört med Stockholms län. År 2012/2013.

Medelinkomst i 1000-tals kronor

Kvinnor
2012

Män
2012

Totalt
2012

265Sundbyberg 324 295 301

279Stockholms län 364 322 328

270 330

286 370

Kvinnor
2013

Män
2013

Tabell 5. Andel arbetssökande (20-64 år)i Sundbyberg jämfört  
med Stockholms län. Mars 2014/Mars 2015. 

Tabell 6: Andel födda utomlands boende i Sundbyberg jämfört  
med Sverige. År 2013/2014.

Andel arbetssökande av boende i

Utrikes födda (andel av boende i)

Kvinnor
2014

Kvinnor
2014

Män
2014

Män
2014

Totalt
2014

Totalt
2014

Totalt
2015

Totalt
2015

28

28

Sundbyberg

Sundbyberg

28

28

28

28

28

28

16

16

Stockholms län

Sverige

16

16

16

16

16

16

28

28

28

28

17

17

16

16

Kvinnor
2015

Kvinnor
2015

Män
2015

Män
2015

Källa: SCB, informationen har hämtats från www.sundbyberg.se
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Tabell 7: Valdeltagande per valkrets i Sundbyberg kommunval. År 2014. 

Lilla Alby 1 81,85

Lilla Alby 2 82,07

Lilla Alby 3 84,13

Centrala Sundbyberg 1 82,42

Centrala Sundbyberg 2 80,37

Centrala Sundbyberg 3 83,97

Centrala Sundbyberg 4 80,72

Centrala Sundbyberg 5 84,65

Centrala Sundbyberg 6 81,47

Tulemarken 87,10

Storskogen1 79,76

Storskogen 2 78,78

Ör 73,58

Hallonbergen 1 60,98

Hallonbergen 2 61,51

Hallonbergen 3 60,71

Duvbo 1  79,44

Duvbo 2 88,86

Rissne 1 70,00

Rissne 2 73,25

Rissne 3 70,60

Rissne 4 68,75

Lilla Ursvik, Brotorp  
och Kymlinge 81,66

Stora Ursvik 82,53

Sundbyberg 79,43

Valkrets Valdeltagande

FOTO: DAVID MILTON
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