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Stockholmsregionen
– Sveriges San Francisco
Är Stockholmsregionen verkligen Sveriges svar på San Francisco?
Ja, till stor del, för här finns familjer och kulturer i alla regnbågens
färger. I Stockholmsregionen bor det människor från jordens alla
hörn och här talas hundratals olika språk. Här finns en tolerans och
öppenhet som vi kan vara stolta över. I vår region finns en stor acceptans för olikheter.
Men Stockholmsregionen är samtidigt segregerad. Välståndet har
visserligen ökat generellt i regionen, men skillnaderna är stora mellan grupper av människor och mellan olika områden. Det finns en
etnisk segregation med ett geografiskt mönster. Trots goda avsikter
har insatserna för att bryta segregationen ofta varit verkningslösa.
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen slås
fast att vi behöver betrakta integrationen ur ett nytt perspektiv. Helt
avgörande är arbetsmarknadens utveckling och öppenhet.
Jag tror att den tolerans och vidsynthet som präglar Stockholmsregionen är en bra utgångspunkt för att bryta segregationen. Men det
krävs också nytänkande och kraftfulla åtgärder för att stärka sammanhållningen i regionen. Väg- och kollektivtrafikförbindelserna
mellan den norra och södra regionhalvan måste förbättras. Utbildningsnivån måste höjas.
Sociala mötesplatser måste utvecklas så att människor med olika
bakgrund möts och får tillit till varandra. Tilliten till offentliga institutioner måste utvecklas. Allt detta är ambitioner i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010.
Jag hoppas att Stockholmsregionen ska fortsätta att vara en plats
där vi applåderar olikheter. Gemensamt kan vi fortsätta att slå vakt
om Stockholm som en öppen region där alla är välkomna. Det gäller att hitta vägar för att mota bort främlingsfientlighet, intolerans
och fördomar. Om människor möts skapas tillit. Därför gäller det att
bygga en region som präglas av social sammanhållning. Det är en stor
utmaning, men vi har ett gott utgångsläge.
Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Det krävs också nytänkande och
kraftfulla åtgärder för att stärka
sammanhållningen i regionen.
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Forskare Moa Tunström om konsten att skapa mötesplatser som lockar.

Debattör Peder Alton tycker att arkitekter behöver tänka om.

Utblicken går till San Francisco – staden som skapar plats för alla.		

Yoga – vad är svenskt och inte?

Tillsammans

I Stockholmsregionen finns en fantastisk mångfald av människor
och livsstilar som berikar oss som bor här och attraherar besökare.
Regionen ska fortsätta att präglas av öppenhet, där man får vara
kreativ, skapande och annorlunda. Invånarnas kön, sexuella läggning och bakgrund ska inte hindra någon invånare att förverkliga
sina drömmar.
I detta temanummer tittar vi på utmaningarna, hindren och möjligheterna att skapa en region där ingen lämnas utanför.
Vi tar pendeltåget och stannar till i olika samhällen för att se hur

man arbetar för att bryta segregationen.
Vi mixar osvenska prylar, smaker och fenomen som berikar vår
vardag. Vi synar ny lag och tittar på hur kommunerna samverkar för
att korta vägen till arbete för regionens invandrare.
”Vi är en god bit på väg”, menar Sam Yildirim från länsstyrelsen.
Men förvånas samtidigt över att det tar så lång tid.
Viktor, 19 år, undrar varför mångfald är något man bara visar
upp, när mångfalden egentligen inte är något som syns, utan en
tanke. l
>>
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1.
2.

Peder Alton, arkitekt.

Mix skapar mångfald

Sjöstaden, Skärholmen och Fruängen är bra exempel på
områden med mångfald enligt arkitekten Peder Alton.
– Arkitekter måste rita hus som skapar flexibilitet.

Text och foto: Tobias Lundgren

Trots att Peder Alton är pensionerad brinner han fortfarande för att diskutera stadsplanering och arkitektur. Att hitta en enkel
lösning på den boendesegregation som finns
i Stockholm är enligt honom inte lätt.
– Det finns ett gammalt klassmönster i
staden som är svårt att bryta. Genom åren
har jag insett att det är näst intill omöjligt
att luckra upp indelningen mellan norr och
söder, säger han.
tänk nytt

För att undvika en liknande segregation i
framtiden vill han att arkitekterna ska tänka
om.
– Nya områden som byggs ska innehålla
alla de komponenter som en stad har. Genom
att planera för både arbetsplatser, bostäder
och fritid får man en mångfald av verksamheter. Det ger en större dynamik till området
och lockar till sig fler sorters människor.
Enligt Peder Alton finns det bara fördelar
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med att bygga så varierat som möjligt och
att blanda lyxbostäder med studentlyor. Ett
alltför homogent område utesluter många.
Själv bor han i Enskede. Där byggs nya
hyresbostäder som ser likadana ut som de
existerande husen. Han menar att det vore
bättre om arkitekterna gjorde tydligare
kontraster mellan byggnaderna för att öka
mångfalden.
– Man får inte inordna sig i vissa stadsdelars självbild utan i stället försöka bryta upp
den.
Han tar Vällingby som ett exempel. Hur
förorten först nu, efter drygt 50 år, blivit den
arbets- och bostadsförort som man initialt
planerade för.
– Skärholmen är också ett område som utvecklats på ett bra sätt. I början var det bara
några betongblock intill en motorväg, men
nu börjar området få egen kraft. Det kanske
är bra att det fått växa fram. Om ett område
är för detaljplanerat, finns risken att det blir

3.
Tre lyckade mötesplatser
enligt Peder Alton:
1. HAMMARBY SJÖSTAD
Ett tungt projekt som genomfördes med
stor möda och omsorg. Det finns gott om
restauranger och affärer i området. Det
kommer att utvecklas långsamt, men bra.
2. SKÄRHOLMEN
Ett bra område som jag var kritisk till
i början. Det har blivit som en egen stad
med ett aktivt centrum, många olika
yrkesgrupper och en blandad befolkning.
En fin del av Stockholm.
3. FRUÄNGEN
Här finns en slags fridsamhet som motsäger det jag tycker är bra i Skärholmen
och Hammarby Sjöstad. Fruängen skulle
kunna utvecklas till en pärla.

ett stillsamt Astrid Lindgren-landskap som
inte passar alla.
Hammarby Sjöstad är enligt Peder också
en bra förebild när det gäller mångfald.
– Den är på god väg att etablera sig som ett
mångskiftande område. Mixen av bostäder,
småaffärer och restauranger lockar och får
olika typer av människor att stanna. l

Fler sidor av segregation
Stockholmsregionen är socioekonomiskt segregerad.
Men inte alla upplever det som ett problem.

– Frågar du de boende i Ronna eller Djursholm är de

förmodligen inte missnöjda, snarare tvärtom, säger

Evert Kroes, regionplanerare på Regionplanekontoret.
Text: Juan Martinez Foto: Ulf Lodin

Han tycker att begreppet segregation behöver nyanseras. I stället för att ge det en
negativ klang menar Evert Kroes att det är
dags att vända på perspektivet och i stället
se möjligheterna.
– I USA ser man styrkan i exempelvis Little
Italy och Chinatown. Vi bör vara försiktiga
med att bara problematisera. Boendesegregation kan också innebära en möjlighet, säger
Evert Kroes. På kort sikt är det en trygghet
för en nyanländ att bosätta sig i ett område
där det redan finns människor av samma nationalitet. På längre sikt finns dock risken för
en inlåsningseffekt, där den nyanlände inte
integreras på grund av för liten kontakt med
det övriga svenska samhället.
tillvarata kompetens

I stället menar han att det stora hotet mot
Stockholmsregionens utveckling bottnar
i de svårigheter som många har på arbetsmarknaden.
– Integration på arbetsmarknaden är ett
större bekymmer. Vi måste bli bättre på att
ta till vara den kompetens som kommer in
i landet.
Där har dock Stockholm en fördel. Även
om behovet av arbetskraft inte är skriande
som på 50- och 60-talen, är arbetsmarknaden
i huvudstaden med omnejd betydligt starkare än i övriga landet. Närheten till andra
regioner, exempelvis länen i Mälardalsregio-

nen, gör att Stockholm dessutom har stora
möjligheter att utveckla det länsöverskridande regionala samarbetet.
– Här är det mycket lättare att skräddarsy
insatser för nyanlända än vad det är i ett glesbygdsområde, menar Evert Kroes.
chans till boendekarriär

RUFS 2010 visar på ett antal strategiska områden för att stärka integrationen i regionen.
Bland annat ska lokala mötesplatser skapas
där människor, som kanske annars inte träffas, kan ses. Ett exempel i länet är Kista bibliotek.
– Jag vet att man tycker att Kista galleria
är för stor. Därför satsar man på att göra
biblioteket till en naturlig mötesplats för de
boende och besökande.
Evert Kroes ser också miljonprogrammets
era som en epok att dra lärdom av. Bristen
på variation i boendet har gjort att segregation i ordets negativaste bemärkelse befästs i
flera av dessa områden. I stället bör utbudet
av alternativa boendeformer stimuleras, så
att människor ges chansen att göra en boendekarriär i det område de redan lever i och
känner sig trygga i.
– Där har Malmö inlett ett spännande experiment med så kallade bokaler. Man bor
och har sitt arbete i samma byggnad.
På sikt tror Evert Kroes att regionen går
en ljus framtid till mötes. Den politiska

medvetenheten är stor om att problemen på
såväl bostads- som arbetsmarknaden måste
lösas. Att inte göra något alls skulle ”kosta
skjortan”, menar han. Men det gäller att
skapa en win-win-situation för alla.
– I slutändan är det arbetsgivarna som
ska göra jobbet. Konkret kan det innebära
att en exportfirma väljer att anställa en högutbildad invandrare, som har tentakler ute
i världen, vilket genererar vinster för företaget. Det vore korkat att inte ta vara på den
kompetensen, säger Evert Kroes och avslutar
med att peka på sig själv:
– Titta på mig, en guldgruva. Jag kom
hit från Nederländerna som högutbildad
32-åring och har inte kostat en krona för
staten att fostra eller utbilda. Vi måste lära
oss betrakta all invandring som en möjlighet
och inte som ett problem. De pengar vi satsar
på invandrarna är en investering och inte en
social åtgärd. l
ta plats
På följande sidor gör vi en resa med pendeln
och stannar till i olika samhällen längs linjen.
Nynäshamn, Jordbro, Solna och Upplands Väsby.
Vad förenar och skiljer dem åt och hur jobbar
de med integration?
>>

Evert Kroes,
regionplanerare
på Regionplanekontoret.

>>
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Tema: En region för alla

Folkets hus i Nynäshamn har utvecklats
till ett öppet kulturhus med biograf,
bibliotek och konsthall.

FAKTA Nynäshamn
Antal invånare: 25 781
Medelinkomst: 230 000
Storlek: 357 kvadratkilometer
Antal utrikesfödda: 3 351
Arbetslösa och i arbetsmarknadsåtgärder: 5 procent
Vanligaste boendeformer: Småhus 4 178,
hyresrätt 5 314, bostadsrätt 1 902.

Hur ser den typiska Nynäshamnsbon ut?
– En medelålders vit man eller kvinna. Han jobbar inom
byggbranschen och hon inom vård och omsorg. En av dem
pendlar till Stockholm. Bland de 20 vanligaste yrkena i
kommunen står omsorgssektorn för 20 procent.

Anna Ljungdell,
ordförande i kommunstyrelsen, Nynäshamn.

Text: Sara Trus
Foto: Ulf Lodin

Ser ni boendesegregationen som ett problem?
– Ja, men i Nynäshamn är tack och lov boendesegregationen inte särskilt utbredd. Upptagningsområdena är
homogena, våra bostadsområden är relativt nybyggda och
inte särskilt stora. Här finns ett lite mer slitet område, där
vi nu bygger in villor för att motverka segregation.

Vilka är Nynäshamns viktiga mötesplatser?
– Hamnen och centrum är viktiga mötesplatser för Nynäshamnarna. Folkets hus utvecklas till ett öppet kulturhus
med biograf/konsertlokal, bibliotek och konsthall. Här
finns friskvård och småskalig handel samtidigt som hallen bevarar sin viktiga funktion som mötesplats.
– Vi har fritidsgårdar, idrottsplatser och bibliotek i alla
kommundelar. Jag tror att vår bredd av mötesplatser i alla
kommundelar skapar förutsättningar för möten mellan
människor som annars kanske aldrig hade träffats. Trivsel
och känslan av samhörighet och tillhörighet är viktiga
förutsättningar för att motverka social oro.

Hur arbetar ni med segregationen?
– Vi jobbar aktivt för att motverka segregation, till exempel genom att bygga med blandade upplåtelseformer. Vi
jobbar med demokrati och inflytandefrågor och har en
aktiv arbetsmarknadspolitik.
– Till exempel erbjuder vi sommarjobb för alla ungdomar (15–18 år) och ”en dörr in”-lösning för arbetslösa
och sjukskrivna genom vårt Arbetsmarknads- och utvecklingscentrum. ”Människan före”-systemet är förhållningssättet som ska råda och här har Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet kommit långt genom till exempel
KNUT-projektet och Kom An-projektet.

Vilken är framtidvisionen i Nynäshamn?
– Vår vision för 2020 är att i Nynäshamns kommun ska
alla ha möjlighet till delaktighet och inflytande. Här ska
finnas framtidstro, respekt för varandra och tillit till vårt
gemensamma samhälle. Främlingsfientlighet eller rasism
ska inte existera.
– Barn och ungdomar ska erbjudas goda utbildningsmöjligheter och vuxna få tillgång till kompetensutveckling. Våra äldre, barn och funktionshindrade ska erbjudas bra omsorg. Livskvaliteten ska berikas av en levande
kultur och ett rikt föreningsliv med många uttrycksformer. l

NYNÄSHAMN
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Gilbert de Wendel,
ordförande i kommunstyrelsen, Haninge.

Hur ser den typiska Jordbrobon ut?
– I centrala Jordbro är halva befolkningen av utländsk
härkomst och flertalet bor i flerbostadshus. I norra Jordbro bor merparten i enbostadshus och 20 procent är av
utländsk härkomst, precis som i övriga Haninge.
– Andelen invånare av utländsk härkomst ökar för varje år. Sedan KTH flyttade till Haninge, har fler ungdomar
bosatt sig i Jordbro efter att ha påbörjat högskoleutbildning. Många Jordbrobor arbetar inom lager och service.
Ser ni boendesegregationen som ett problem?
– Ja, jag knackade dörr i Jordbro i samband med förra
valet. Många kunde inte ett ord svenska och fick använda
barnen som tolkar. Detta är en effekt av boendesegregationen. För att få till en bra blandning av människor är
målet att ha max 30–40 procent invånare av utländsk
härkomst.
Hur arbetar ni med segregation?
– Jordbro måste göras mer attraktivt även för svenskfödda. Det handlar om att kunna erbjuda bra skolor och
attraktiva bostäder. I höst byggs en ny grundskola, en in-

tilliggande idrottsplats, bland annat en fotbollsplan med
konstgräs. På längre sikt ska vi bygga flerfamiljshus med
bostadsrätter, vilka jag tror främst lockar svenskfödda. Vi
ska också sörja för bättre närservice genom att nuvarande
köpcentrum moderniseras.
Vilka är Jordbros viktiga mötesplatser?
– Förr samlades man på biografer och dansbanor, men
så är det inte längre. Särkskilt de av utländsk härkomst,
både unga och gamla, samlas på Höglundabadet. Sedan
är fotbollsplanerna populära samlingsplatser, särskilt
Maxivallen vid ICA Maxi.
Vilken är framtidvisionen för Jordbro?
– Att hålla koncentrationen av människor av utländsk
härkomst på en rimlig nivå. Åtgärderna från kommunens
håll ska vara konkreta och utmynna i viktiga symboler
som kan locka hit även svenskfödda: en ny fin skola,
idrottsplatser och bostäder. När den nya skolan står klar
2012 hoppas jag att vi kan riva den gamla skolan och
bygga attraktiva bostadsrätter där. l

Andelen invånare av utländsk härkomst
ökar i Jordbro för varje år. Sedan KTH
flyttade till Haninge har fler ungdomar
bosatt sig här.

FAKTA Haninge
Antal invånare: 76 237, varav 10 115 bor
i Jordbro
Medelinkomst: 260 000 i Haninge,
198 000 i Jordbro
Storlek: 2 190 kvadratkilometer
Antal utrikesfödda: 16 096, varav 4 722
bor i Jordbro
Arbetslöshet: 3,5 procent i Haninge
Vanligaste boendeformen: Småhus 12 300,
hyresrätt 11 700, bostadsrätt 7 200.

>>
JORDBRO
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Solna har skapat sig en stark identitet,
mycket på grund av starka varumärken
som AIK, Haga och filmstaden.

FAKTA Solna
Antal invånare: Drygt 66 000
Medelinkomst: Cirka 223 000
Storlek: 21,11 kvadratkilometer
Antal utrikesfödda: 15 180
Arbetslöshet: 2,8 procent
Vanligaste boendeformen: Villor 3 procent
av det totala boendebeståndet, fördelningen mellan lägenhet är 54 procent bostadsrätter och 46 procent hyresrätter.

Hur ser den typiska Solnabon ut?
– Solnabon är en flitig, urban, samt modern människa.
Fullt medveten om fördelarna med att bo i Solna, där låg
skatt kombinerat med bra service och närheten till grönområden är en självklarhet. De senaste tolv åren har Solna
förändrats och blivit en mönsterkommun inom många
områden, samtidigt som staden har vuxit och utvecklats
mer än de flesta andra städer i Sverige. Solna har blivit
en central aktör i hela Stockholmsregionen.

Lars-Erik Salminen,
ordförande i kommunstyrelsen, Solna.

Ser ni boendesegregationen som ett problem?
– Att människor i Stockholmsregionen har mycket svårare
att hitta en bostad här än i övriga landet är naturligtvis
ett problem. Vi anstränger oss för att erbjuda olika typer
av upplåtelseformer, en mer flexibel bostadsmarknad.
– I Solna har vi ungefär hälften borätter och hälften
hyresrätter. Vi är medvetna om att alla inte har möjlighet
att bosätta sig i Solna, vilket är ett problem som gäller för
hela Stockholmsregionen. Vi bygger för att möta efterfrågan i Solna och är bland de städer i Sverige som bygger
flest bostäder. Vi anstränger oss till det yttersta för att
kunna erbjuda boende till de som vill flytta hit.
Hur arbetar ni med segregation?
– Vi bygger så det knakar. Vi bygger både bostadsrätter
och hyresrätter.

SOLNA
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Text: Juan Martinez
Foto: Ulf Lodin

Vilka är Solnas viktiga mötesplatser?
– Solna har ett rikt kultur- och idrottsliv. Hagaparken,
Råsundastadion, Hagalund och andra områden med en
rik historia är nav och viktiga mötesplatser.
– Solna har en stark identitet, mycket på grund av starka varumärken som AIK, Haga, filmstaden med mera. En
målande beskrivning är nödvändig för att kunna beskriva
varför vi är Sveriges stoltaste stad.
Vilken är framtidvisionen för Solna?
– Solna är framtidsstaden som utvecklas på ett hållbart
sätt. Solnas tillväxt varvas med kloka prioriteringar som
ger en stark ekonomi och självgående medborgare. Vi
går i bräschen för modern stadsbildning, där fjärrvärme
förser stadens stadsdelar med miljövänlig energi.
– Kollektivtrafiken är väl utbyggd samtidigt som genomfartstrafiken minskar med mindre gator, övrig regional utbyggnad av infrastrukturen, samt Huvudstaleden
som går genom en lång tunnel.
– Med nya Nationalarenan, Swedbank Arena, nya Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet
samt flera nya stadsdelar är Solna en stad som ligger i
framkant beträffande urban utveckling. Stadens övergripande mål är hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt
samt livslångt lärande. l

Hur ser den typiska Upplands Väsbybon ut?
– I Väsby bejakar vi och drar nytta av den mångfald som
en befolkning med olika erfarenheter och förutsättningar
innebär. En typisk Väsbybo kan se ut på många olika sätt.
Det vi har gemensamt är att vi är många färgstarka människor som möts här.
Ser ni boendesegregationen som ett problem?
– Absolut, men det är problem med segregation oavsett
var den uppstår, inte bara vad gäller bostäder.
Hur arbetar ni med segregation?
– All planering utgår från att skapa blandade upplåtelseformer i nybyggda områden. Det åstadkommer vi genom
att kommunen aktivt agerar som markägare i exploateringsfrågor, samt genom att flera aktörer samarbetar
inom ett byggområde för att skapa större mångfald i det
utbud som sedan erbjuds.
– Vi etablerar också långsiktiga och goda relationer
med potentiella aktörer, och kommunicerar vår vilja att
redan i planeringen möjliggöra att idéerna kan genomföras.

Jan Holmberg, ordförande i kommunstyrelsen, Upplands Väsby.

Vilka är Upplands Väsbys viktiga mötesplatser?
– I den urbana delen är stationsområdet centralt och allt
viktigare i och med att Väsby Nya Gymnasium öppnar.
Väsby Centrum är en naturlig mötesplats. Men också InfraCity för näringslivet och Glädjens trafikplats.
– För friluftsliv och natur finns Kairo/Sättra-området.
Norrviken med bad, idrottsplats och plogad skridskobana.
Det nya familjebadet i Vilundaparken och fadderbyn med
BMX-bana, musikaktiviteter och klätterväggar. Vi satsar
mycket på det offentliga rummet och tror att det ytterligare ökar ortens attraktionskraft.
Vilken är framtidvisionen för Upplands Väsby?
– Vi bygger den hållbara småstaden – en urban småstadsmiljö, där rör vi oss bort från bilden av förort. Väsby har
unika förutsättningar att skapa en levande stadskärna
eftersom bebyggelsen är så sammanhållen.
– Får vi dessutom till en spårbunden kollektivtrafiklösning, som försörjer denna samlade bebyggelse, till tågtrafiken som går igenom Väsby med utmärkta anslutningar
både till Uppsala, Stockholm och Arlanda, så ökar det vår
attraktivitet ytterligare. l  
Väsby centrum är en viktig
mötesplats i Upplands Väsby.
Men också InfraCity och
Glädjens trafikplats.

FAKTA Upplands Väsby
Antal invånare: 38 641
Medelinkomst: 271 000
Storlek: 84,28 kvadratkilometer
Antal utrikesfödda: 8 764
Arbetslöshet: 5,3 procent
Vanligaste boendeformen: Hyresrätt cirka
5 650, bostadsrätt cirka 5 450 och småhus
cirka 6 400.

UPPLANDS VÄSBY
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Nya steg för nyanlända
Stockholmsregionens mångfald är stor men återspeglas

inte på arbetsmarknaden. Ny lag och fortsatt samarbete
över kommungränserna ska göra invandares väg till
arbete kortare.

Sam Yildirims kontor på länsstyrelsen är
överbelamrat med broschyrer, informationsblad och affischer, som alla förmedlar samma
budskap fast på olika språk – arbete åt alla.
Frågan har utmanat Sam Yildirim sedan
1980, när han själv invandrade till Stockholm
från Istanbul. I dag är han utvecklingsledare
för integration på tillväxtavdelningen vid
Länsstyrelsen i Stockholms län.
Integration och tillväxt går hand i hand,
menar han. Invandringen är oerhört viktig
för regionens fortsatta tillväxt, och nödvändig ur ett globalt perspektiv. Därför är det
hög tid att regionens invandrare hamnar i
fokus och slutar att bollas fram och tillbaka
mellan myndigheter, säger Sam Yildirim, och
plockar fram papper och penna och tecknar
en trappa.
korta vägen

Han kallar den ”helvetestrappan”.
På översta trappsteget skriver han ”jobb”,
tio steg ner skriver han ”socialtjänsten”.
– Det är där vi slussar in invandrare, säger
han och pekar på det nedersta trappsteget.
Oavsett om de är analfabeter eller atomforskare, placeras nyanlända längst ned på
samhällsskalan och måste sedan klättra alla
stegen upp till det översta, som är ”arbete”.
Sista steget för en svensk blir det första för
en nyanländ, säger Sam Yildirim, som inte är
speciellt förvånad över resultatet: I dag står
60 000 invandrare utanför arbetsmarknaden
i Stockholms län. Det är nästan hela Uppsala,
poängterar han. Knappt 30 procent av invandrarna har fått jobb efter tre år i Sverige.
Svårast är det för kvinnor. Endast 17 procent
har fått jobb efter tre år.
– Byt perspektiv, individualisera mottagningen av invandrare, regionalisera organi10

Text: Åsa Lekberg Foto: Ulf Lodin

sationen och korta vägen från ankomst till
arbete, Det är svaret på lyckad integration.
Och äntligen har vi börjat jobba så, säger
Sam Yildirim entusiastiskt.
välkomnar ny lag

2010 beslutade riksdagen om en ny lag som
ska påskynda nyanländas etablering i arbetsoch samhällslivet. Det är arbetsförmedlingen, som tillsammans med individen och i
samverkan med kommuner, utformar en etableringsplan som ska stödja den nyanlända
på vägen till arbete. Varje nyanländ ska få
professionellt stöd att så snabbt som möjligt
lära sig svenska, komma in i arbetslivet och
klara sin egen försörjning.
Med länsstyrelsen som drivande kraft, sker
mycket bra arbete runt om i kommunerna.
Bland annat via sfx, yrkesinriktade utbildningar för nyanlända.
– Via samverkan kan exempelvis en invandrad läkare, lära sig svenska, komplettera
sina studier och vara i tjänst 16 månader efter ankomst, säger Sam Yildirim och understryker hur stolt han är över kommunernas
engagemang och insatser. Vi får oftast äran,
men det är kommunerna som gör jobbet.
Men även om han välkomnar den nya lagen och andra initiativ, har vi lång väg kvar
till en integrerad arbetsmarknad, menar
han.
– Arbete för invandrare associerar vi fortfarande med att baka pizzor eller köra taxi.
När det är lika självklart att en utländsk läkare, lärare eller ingenjör opererar, undervisar eller bygger vår stad, då har vi nått ett
samhälle med mångfald. I dag är vi en god
bit på väg, men man kan ju undra varför det
har tagit så lång tid. l

Sam Yildirim, utvecklingsledare för
integration på tillväxtavdelningen
vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

1.
”Arbete för invandrare
associerar vi fortfarande med att baka pizzor
eller köra taxi.”

2.
3.

Tre lyckade satsningar
Sfx
Yrkesinriktade utbildningar som vänder sig till individer som redan har utbildning/yrkeserfarenhet från
sitt hemland. Sfx är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och
Kommunförbundet Stockholms län.
Matchning Södertörn Näringsliv
Småföretag paras ihop med nyanlända. Projektet har
förmedlat drygt 20 fasta anställningar och 45 praktikplatser för nyanlända sedan hösten 2009. Södertörns
åtta kommuner driver projektet tillsammans med
Arbetsförmedlingen och näringslivet. Tillväxtverket och
svenska ESF-rådet står för finansieringen av projektet.
Rekryteringsbazaren
Välutbildade invandrare med internationell erfarenhet får möjlighet att träffa arbetsgivare från offentlig
och privat sektor. Tre fjärdedelar av de medverkande
arbetsgivarna får kontakter som de tror kan leda till
anställning. Rekryteringsbazaren drivs av offentliga och
privata organisationer i Stockholmsregionen.

Mångfald hos SEB och IKEA
Siffror från Mångfaldsbarometern visar att 67,4
procent har goda erfarenheter av nära kontakt och
samarbete med personer med invandrarbakgrund. SEB
och IKEA är två företag som ser mångfaldsarbetet som
en självklarhet.
När SEB gör nyrekryteringar är målsättningen att 20
procent ska ha utländsk bakgrund. Information om
bankens tjänster finns på 22 olika språk.
– Banken ska spegla det samhälle som vi lever i,
säger Belgin Fortaci, försäljningsansvarig på SEB.
– Vi använder oss av mångfald för att göra affärer
och vi integrerar mångfaldsperspektivet i allt vi gör. Att
erbjuda mångfald gör banken mer tillgänglig och ökar
servicen.
Genom att kartlägga sin omgivning, försöker IKEA
spegla samhällets sammansättning i varuhusen.
– 27 procent av invånarna i södra Stockholm har
invandrarbakgrund och det syns på personalsammansättningen. Här pratas 47 olika språk, och landsflaggor
på de anställdas namnskyltar informerar om vilka olika
språk de talar, säger personalchef Helen Siljebrand på
IKEA Kungens kurva.
– Företaget blir mer kreativt, kunderna känner sig
mer välkomna och det blir en betydligt roligare arbetsplats. Dessutom ökar lönsamheten. l
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Kulturhuset i Stockholm är en mötesplats som inbjuder alla.

En konst

Moa Tunström på KTH,
en av forskarna bakom
rapporten ”Mötesplatser
i Stockholmsregionen”.

att skapa mötesplatser
Att skapa bra mötesplatser genom kommunal planering
är inte någon enkel uppgift. Det visar en färsk rapport

från KTH som belyser mötesplatser ur olika synvinklar.
Text: Ingela Ström och Sven Wettergrund Foto: Ulf Lodin

Mötesplatser planeras i flera kommuner
och av skilda anledningar. Ofta handlar det
om ambitionen att skapa sociala möten människor emellan, men det kan också vara att
göra något åt dåligt fungerande miljöer.
Genom att styra samlingar, aktiviteter och
flanörer till bättre fungerande platser kan ett
område få ett lyft. Att skapa bra mötesplatser
kan också ses som ett sätt att öka stadens
eller kommunens konkurrenskraft. Men det
kanske allra viktigaste är att det finns platser
i det offentliga rummet som inbjuder alla –
unga som gamla, kvinnor som män och människor med olika bakgrund och etnicitet.
Hur skapar man en bra mötesplats? Och
12

vad är bra? Rapporten ”Mötesplatser i Stockholmsregionen” visar att det inte är helt lätt
att ge ett tydligt svar. Snarare flera.
rum för nöjen

Ett försök på 1980-talet att bygga ett Folkets
hus i Hallunda brast i tron på folkrörelsernas
fortsatta betydelse. Etablerandet av medborgarkontor ett decennium senare föll på att
den offentliga informationen flyttade till internet. Desto mer framgångsrik blev i stället
satsningen på kulturella krafter som Cirkus
Cirkör och kulturhuset Subtopia i Alby.
En mötesplats kan också fungera olika
under dygnets timmar. Ett exempel är Med-

borgarplatsen på Södermalm som har stor
attraktionskraft under dagen men på natten är en av de mest brottsutsatta platserna
i Stockholm. Vissa mötesplatser kan vara
öppna för alla men omgärdas av osynliga
kulturella och mentala barriärer, andra kan
vara populära trots att ingenting egentligen
gjorts. En plats som för vuxna framstår som
torftig, sliten och oattraktiv kan värdesättas
högt av ungdomar. De ser kvaliteter som inte
fångas av det vuxna ögat.
Bakom rapporten står forskartrion Göran
Cars, Sabina Dethorey och Moa Tunström på
KTH:s avdelning för urbana och regionala
studier. Deras arbete bygger bland annat på
intervjuer med företrädare för kommuner
om hur man kan uppmuntra till bra mötesplatser.
– Mötesplatser ska vara naturliga och
självklara och inte överorganiserade, menar
många av de som vi intervjuat, säger kulturgeografen Moa Tunström. Alltför omfattande
planering är kanske inte alltid lösningen.

Kista galleria är en populär mötesplats som lockar 50 000 besökare om dagen.

”Mötesplatser ska vara naturliga
och självklara och inte
överorganiserade”, säger
Moa Tunström.
Hon påpekar att mötesplatser är viktiga
för att minska den sociala segrationen, men
det är inte en patentlösning. Här är kommunerna viktiga aktörer. De kan till exempel se
till att mark sparas för parker och andra offentliga miljöer i planerna. Och de kan skapa
fora för dialog med medborgarna, vilket i sin
tur möjliggör lokal gemenskap och gränsöverskridande möten.
– Stadsrummet har blivit mer av ett nöjesrum, och de privata och kommersiella aktörerna har en allt större påverkan på hur de
utformas, konstaterar Moa Tunström.
En tydlig mötesplats är exempelvis Kista
galleria där service, institutioner och affärer
finns samlade. Gallerian har cirka 50 000 besökare om dagen, och arbetar medvetet med
att stärka sin betydelse som mötesplats. Förutom alla butiker finns flera aktiviteter samlade i lokalerna. Dessutom vårdcentral och
arbetsförmedling. I Kista finns även biograf
och hotell i närheten av centrum samt lärosäten, arbetsplatser och bostäder.

”Gallerian är i någon
mening en miljö öppen
för alla. Den har potential att samla människor av olika åldrar och
med olika ärenden” konstaterar rapporten.
– Risken är dock att det blir väldigt kommersialiserade miljöer och att kommunerna
måste sätta stor tilltro till de privata aktörernas välvilja. De kanske också suger upp de
mötesplatser som kan finnas utanför området, säger Moa Tunström.
undvik barriärer

Det kan också finnas kulturella skillnader
som utestänger människor från kommersiella publika rum beroende på ålder, kön,
livssituation, bakgrund och så vidare. Därför
måste man vara medveten om hur starka de
kommersiella krafterna är i dag och om de
begränsningar, uteslutningar och barriärer
som sådana miljöer också kan skapa.
Rapporten understryker att det är viktigt
att samhället fortsätter att utveckla ickekom-

Coffice är en ny form
av träffpunkt där man
erbjuder kontorsplats
i kafémiljö. Mot en
avgift får medlemmarna
tillgång till både fika
och kontor.

mersiella miljöer – utan ekonomiska eller
sociala barriärer som sorterar resurssvaga
och resursstarka.
Kulturhus, bibliotek och kyrkor kan vara
sådana offentliga mötesplatser, menar Moa
Tunström. Öppna förskolan, lekparken och
hundrastgården likaså. Man är där i egenskap
av förälder eller hundägare och kan mötas
genom detta snarare än genom yrkestillhörighet, boendeform eller inkomstnivå.
Det är en utmaning för kommunerna att
fortsätta att utveckla den sortens miljöer,
påpekar rapportförfattarna. Och att mötesplatser förläggs på attraktiv mark. Det genererar garanterat mervärden inte bara till
det omgivande området utan till orten som
helhet. l
Rapporten ”Mötesplatser i Stockholmsregionen” kan

beställas på: bestallning@regionplanekontoret.sll.se
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Uppdrag rättvisa
Mångfald uppstår inte genom kvantitativa
åtgärder, genom speciella program eller
särskilda insatser för stunden, fastslår

Katri Linna, diskrimineringsombudsman.
Den uppstår när olika strukturer

i samhället förändras så att alla får
lika rättigheter och möjligheter.
Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Katri Linna citerar gärna Eleanor Roosevelt, den amerikanska presidentens hustru, som var ordförande i FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter under 40- och 50-talet: ”Det är i närsamhället, nära hemmet, som människor söker rättvisa, lika möjligheter och lika värde
utan diskriminering. Om inte rättigheterna har någon betydelse där
så spelar de ingen större roll någon annanstans heller.”
– Jag tycker att det är så bra formulerat, och väl värt att tänka på
när man talar om mänskliga rättigheter, det vill säga demokratins
grundval. Demokratiuppdraget är stort, och med det självstyre som
kommunerna har i dag är de nyckelaktörer.
kommuners viktiga roll

Mänskliga rättigheter betyder att man har rätt att bli sedd och att
utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och inte utifrån
vad någon tror sig veta om den grupp man tillhör, fortsätter hon.
– Det är jag som individ som ska prägla hur jag blir bemött – i
skolan, på arbetsplatsen, biblioteket, simhallen, socialtjänsten eller
någon annan plats där kommunen agerar. Tänker man efter så inser man vilket enormt inflytande kommunen har över människans
vardag. Det förpliktar, men ger också möjligheter att vara den som
i vardagen förverkligar idén om mänskliga rättigheter.
tydlig opinionsbildare

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en myndighet med ett tydligt uppdrag: Att arbeta för alla människors lika rättigheter och mot
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning – könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder, de senaste tillskotten
i diskrimineringslagen.
– Vi har tillsynsansvar vad gäller diskrimineringslagen, och utifrån
14

– Som den jurist jag
är tror jag att juridiken skapar normer,
säger DO Katri Linna.
Har man tydliga
lagregler om vad
som är rätt och fel i
samhället kan man
med tiden påverka
människors beteende. Man tycker illa
om barnaga i Sverige,
det gjorde man inte
på samma sätt innan
det kriminaliserades.
Och på ett simplare
plan – i dag kör ingen
utan säkerhetsbälte
i bilen.

de individuella ärenden vi tar upp belyser vi
problembilder och försöker få förändring
i ett bredare perspektiv. Vårt uppdrag som
opinionsbildare är väldigt tydligt i lagens
förarbete.
Katri Linna tycker att ”mångfald” är ett
knepigt begrepp eftersom det används så

”

olika. Det är viktigt att berätta vad man menar, tycker hon.
– Om alla får lika rättigheter och möjligheter så att samhällets beståndsdelar återspeglas i olika sammanhang, då kan vi tala om
att vi har ett samhälle med mångfald. Men vi
har strukturer som hindrar detta, och en bit

Jag tror inte att
man kan förändra
människors attityder
genom att prata
uppifrån.

kvar på vägen mot mångfald. Vi är inte där
ens när det gäller jämställdhet, vi är väldigt
segregerade. Och vi är absolut inte där när
det gäller etnisk mångfald.
Strukturella hinder kan överbryggas om
man lägger ett mångfaldsperspektiv i alla led
av vikt för en verksamhet. Vilka bjuds in om
vi gör så? Vilka stänger vi ute?
– I en kommun finns ju en rad verktyg med
vars hjälp man kan styra, vare sig det handlar
om hur våra simhallar fungerar, vilken chans
skolan ger alla elever, hur föreningsbidragen
fördelas eller hur man samarbetar med exempelvis fackförbunden på arbetsplatser för
att motverka diskriminering.
visa med handling

När det gäller attityder tror DO att sådana
påverkas främst av ökad kunskap och av att
ansvariga föregår med gott exempel genom
handling. Hon tycker inte om när man exempelvis säger att man först måste börja
diskutera de anställdas attityder innan man
kan rekrytera för att få en mer jämställd arbetsplats.
– Jag tror inte att man förändrar människors attityder genom att prata uppifrån. Jag
tror att man måste visa genom handling vad
det är man vill och vad som är tillåtet och
inte.
Katri Linna återkommer till kommunernas
möjlighet att påverka människors rätt i sin
vardag; vardagen nära hemmet som Eleanor
Roosevelt talade om. Och DO ger ett exempel
på hur konstigt det kan bli.
en mammas rätt

– Det var ett ärende som vi vann i hovrätten
i Göteborg. Det handlade om två muslimska
mammor som ville vara med sina barn när de
badade i badhuset. Barnen var simkunniga.
Men mammorna fick inte vara där eftersom
kommunens riktlinjer krävde ombyte till träningsoverall. Mammornas ombyte till tunika
och långbyxor godkändes inte och kommunen drev ärendet ända upp i hovrätten.
Samma kommun är säkert väldigt aktiv
i olika integrationsprogram, säger Katri
Linna. Men mammorna ville inte ha några
muslimska simstunder, de ville bara att deras
barn skulle få delta som alla andra i vardagens självklara aktiviteter. l
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Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Hur svensk är du?
Om svenskar är negativa till utlänningar som flyttar hit, så är vi
desto piggare på det utländska i form av mat, prylar och livsstil. I
många fall har den utländska influensen blivit så självklar att ingen
längre tänker på dess ursprung.
I början av 70-talet dukades kiwi, papaya och mango fram på en
presskonferens på Sverigehuset i Stockholm. I början av årtiondet
före öppnade Corner vid Stureplan och hamburgarens väg in i landet
startade. Och krogarna med vita dukar fick en välbehövlig konkurrens när stans första pizzeria öppnades vid Gustav Adolfs torg strax
efteråt.
Nu hör de exotiska frukterna till vardagen i mataffären, och hamburgare och pizza är självklar snabbmat, liksom sushi. Att gå på yoga
var nästan något religiöst för femtio år sedan, i dag är det en självklar
och populär träningsform för kropp och själ.
De unga åker skateboard och snowboard och de äldre spelar boule.
Och vem tänker på att de svenska rötterna är obefintliga? För att inte
tala om jeans, byxan som inget annat land i världen
gjort till sin uniform som svenskarna. Det är bara
att konstatera: Det mesta omkring oss är en mix av
influenser från världens alla hörn. l

”Stirra dig inte blind på exotiska namn och maträtter när mångfalden kan sitta bredvid dig på tunnelbanan, skolbänken eller i biosalongen. Tilldela inte
det som för dig är okänt stämpeln mångfald utan
se dig själv som en del av den.”

Ysmin Tilles 21 år,
ur antologin ”Nej du är ju svart”.
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”Många goda krafter måste till”
Staten kan stifta lagar och underlättar integration genom
olika åtgärder. Men attityder måste diskuteras i det civila
samhället, säger Christer Hallerby, statssekreterare på
Integrations- och jämställdhetsdepartementet.
Text: Ingela Ström Foto: Pawel Flato

”Mångfalden har blivit något
som man vill visa upp. En svart
man, vit man, handikappad,
lesbisk tillsammans på ett
fotografi.
De ler.
Sen går alla hem till de sina
och talar illa om de andra.
Det är tanken som måste
ändras. Sann mångfald är något
som inte syns, sann mångfald
är en tanke.”
Viktor Andersson 19 år ,
ur antologin ”Nej du är ju svart”.

”Infödda svenskars negativa attityder mot
utlänningar uppges ofta som ett av de största
integrationshindren” står att läsa i OECDrapporten ”Territorial Reviews Stockholm,
Sweden”.
Christer Hallerby konstaterar att visst, det
finns en brist på kosmopolitism i Sverige.
Människor som bott temporärt i olika länder
vittnar om att det är svårare att komma in
i gemenskapen i Stockholm än i exempelvis
London, Paris eller Madrid.
möten förändrar

– Detta är svårt att göra något åt. Staten kan
stifta lagar och se till att myndigheterna gör
sitt jobb, men attityder kan bara förändras
genom möten mellan människor med olika
bakgrund och från olika kulturer.
Här är det viktigt att det civila samhället
tar sitt ansvar, betonar han.
– Vi behöver en dialog om samhällets värdegrund – i föreningar, studieförbund, religiösa samfund, frivilligorganisationer, ja i
alla olika sammanhang där människor kommer samman. Inom ramen för vad vi kallar
värdegrundsdialogen hade vi en dialogmässa
i Nynäshamn i slutet av 2008 där föreningslivet visade vilka metoder och verktyg de
använder sig av.
Utifrån alla goda idéer som kommit fram
genom olika aktiviteter under 2009 har vi i
dagarna i en skrivelse till riksdagen presenterat en strategi för en värdegrundsdialog.
Det är viktigt att diskutera vissa grundläggande värden, inte utifrån vad som är
svenskhet, utan utifrån universella värden
som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och så vidare, understryker Christer

Hallerby. Hur tolkar vi
dem i Sverige?
För även om exempelvis mänskliga rättigheter är universella, så tolkas de olika i
olika kulturer. Och då
är det rimligt att man
har en dialog om det,
menar statsseketeraren.
– Utanförskapets kärna i de invandrartäta områdena är arbetslösheten. Därför har
vi satsat på mottagningssystemet, arbetsmarknaden och utbildningen. Vi har slutit
lokala utvecklingsavtal med 21 kommuner,
bland andra Botkyrka, Stockholm och Södertälje.
mångkulturellt centrum

– Vi har fortsatt att utveckla arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna genom bland annat flera stora och
mindre konferenser. Här har Mångkulturellt
centrum i Botkyrka varit något av en nationell nod, inte minst för att sprida internationella erfarenheter.
Viktiga komponenter i den urbana utvecklingspolitiken har varit att koordinera de
statliga myndigheternas insatser och då särskilt försäkringskassan, arbetsförmedlingen
och polismyndigheten.
– Inte minst fransmännen har utifrån sin
erfarenhet av kravaller betonat hur illa det
kan gå när myndigheter abdikerar från utsatta förortsområden. De måste finnas där,
synliga och tillgängliga och med kontakter
i området. l
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Utblick

”Let’s go to San Francisco”
Stockholm, Europas San Francisco. Det är en del av visionen i RUFS 2010.
Men ännu tål inte huvudstaden jämförelsen med den amerikanska

För här vajar regnbågsflaggan, den kraftfulla markören för livets mångfald, överallt
i det offentliga rummet. I Stockholm däremot, ligger den nedpackad i Stadsmuseets
magasin i Frihamnen.
San Francisco är en tillåtande stad, förknippad med mångfald, kreativitet, tolerans
och engagemang.
San Francisco är en liten stad, precis som
Stockholm. Här bor cirka 800 000, i hela regionen cirka fem miljoner.
Den amerikanske forskaren Richard Floridas teorier är att toleranta städer med
mycket kultur och mångfald lockar till sig
kreativa människor, ”creative class”. Sant eller inte, men San Francisco har en hög andel
”kreativ” arbetskraft och rankas som en av
världens mest kreativa städer av tidningen
Fast Company.
ny livsstil formas

På 50-talet gungade staden av hetsande
bebop-toner och suggestiv beatpoesi. Här
skapades en livsstil, personifierad av författare som bland andra Gregory Corso, Gary
Snyder, Kenneth Rexroth, Jack Kerouac och
William Burroughs. Här grundade beatförfattaren Lawrence Ferlinghetti bokhandeln
och förlaget City Lights Books 1953 och arresterades när han gav ut Allen Ginsbergs
frispråkiga generationsdikt ”Howl”.
I San Francisco trivdes blomsterfolket på
60-talet och psykedeliska rockkonserter avlöste varandra på The Fillmore Auditorium.
Med band som Grateful Dead, Led Zeppelin,
Jimi Hendrix Experience, Jefferson Airplane,
The Doors med flera.
I denna liberala, toleranta stad fick också
den revolutionära gaykulturen fäste under
70-talet. Och här utvecklades den experimentella hackerkulturen till den IT-revolution
som förändrat hela världen.
San Francisco är navet i en region och en
18

Text: Sten Windén

magnet som drar till sig hundratusentals
studenter som söker sig till de många universiteten.
Silicon Valley i all ära, men, anser de ITinitierade, det är i staden, i SoMa, South of
Market, man hittar den coolaste IT-kulturen.
Även Silicon Valley-företagen håller sina mässor och konferenser här.
skön inställning

San Francisco är internationellt, kosmopolitiskt och spännande. En stad där man kan
befinna sig i Kina (Chinatown är den största
kinesiska kolonin utanför Kina), Japan och
Italien under strövtågen i denna promenadoch cykelvänliga stad.
– San Franciscos innerstad är mycket mer
mångkulturell än Stockholms, där nästan
alla är vit medelklass och de från andra kulturer bor utanför, i förorter. Så är det inte i
SF. De kommer inte bara in till stan, de bor
där. Staden är inte alls lika klassindelad som
Stockholm, säger Bodil Sjöström, resejournalist med 20 års erfarenhet av San Francisco.
Hon har genom åren imponerats av invånarnas starka engagemang för sin stad.
– Mycket bygger på frivilligarbete. Det märker man inte bara i engagemanget för aidsdrabbade. Det finns massor av andra grupper
som engagerar sig för en viss sak. Det kan
gälla katter i Golden Gate Park, hemlösa, ekologisk odling och mycket annat.
Och, säger Bodil, det uppmuntras av myndigheterna.
– Vill man ha engagerade människor måste de ges möjligheter till engagemang. Och
det bjuder San Francisco med sin öppenhet
in till.
Bodil Sjöström menar att man i San Francisco mycket målmedvetet lockar invånarna
till att vistas i det offentliga rummet.
– Man uppmuntrar invånarna att vara
ute och röra på sig. Det märks bland annat i

1. Pride Parade i San
Francisco är den största
Pridefesten i landet. I år
firar den 40-årsjubileum.
2. Alamo Square: Park
med viktorianska hus
som brukar kallas
”Painted Ladies”.
3. Golden Gate Bridge
invigdes 28 maj 1937 och
är en världsberömd bro
som går över sundet
Golden Gate.
4. San Francisco erbjuder
många mötesplatser för
hundägare. Här finns
gott om ställen där man
kan hämta bajspåse, vilket är uppskattat av alla.
5. China Town. Här kan
man bland annat titta
på kinesisk arkitektur,
besöka örtapotek eller en
”Fortune cookie”-fabrik.

FOTO: JUAN CARLOS POMETTA BETANCOURT

västkustmetropolen.

1.

enorma Golden Gate Park, som är avstängd
för biltrafik under helgerna och där det råder
rökförbud. Vid all planering tänker man in
promenad- och cykelstråk.
– Man har en skön och öppen inställning
till husdjur, hund- och kattplatser, som är
något helt annat är hundrastgårdarna i
Stockholm. I San Francisco går djurägarna
till sociala mötesplatser. Och det finns gott
om ställen där man kan hämta en bajspåse
vilket är uppskattat av alla, djur- som ickedjurägare.
I San Francisco månar myndigheterna om
närheten till sina invånare. De försöker finnas där medborgarna finns. Det handlar inte
om att informera, snarare att kommunicera.
Exempel på detta är det flitiga användandet
av Youtube, där man kan läsa tal av borgmästare och politiker och ta del av aktuella

2.

FAKTA Regnbågsflaggan
Regnbågsflagganär en symbol för mångfald,
tolerans och engagemang. Flaggan skapades
1978 och visades offentligt för första gången
under San Francisco Pride samma år. Regnbågen användes fram till slutet av 1970-talet
av den politiska svarta rörelsen i USA och
av den internationella fredsrörelsen, som
symbol för livets mångfald.
Varje färg har sin egen betydelse:
Röd – liv. Orange – helande. Gul – solen. Grön
– naturen. Blå – konsten. Lila – anden. USA:s
och världens första öppet homosexuelle
politiker valdes i San Francisco. Harvey Milk
representerade gaystadsdelen Castro. Han
mördades 1978 av en politisk motståndare.

pressmeddelanden. Medborgarna uppmanas
också att twittra och ta bild på eventuella fel
i staden som behöver åtgärdas.
San Francisco rankas som nummer två
bland USA:s ”smarta” och ”uthålliga” städer
av miljöorganisationen NRDC, The Natural
Resource Defense. Positionen har nåtts genom en medveten användning av ”grön”
teknologi och mycket tuffa regler för återvinning. Avfallet återvinns nu till 72 procent.
De som struntar i att återvinna får böta. Plastkassar och plastleksaker är bannlysta.
Staden planerar också att införa eldrivna
bilar, skotrar och mopeder, som komplement
till de allmänna kommunikationerna. De
”gröna” fordonen ska transportera människorna från deras hem till buss- och tågstationer. l

4.

5.
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FOTO: SUSANNA RITTNER BÄCKMAN

3.

Rapporter & publikationer

Rapporter från 2007 till 2009:
2010 • 1

Stockholmsregionen i utveckling
– uppföljning av OECD Territorial
Reviews Stockholm
2010 • 2 Mötesplatser i Stockholmsregionen
2009 • 11 Samspelet
2009 • 10 Unga röster i skärgården
2009 • 9 Stockholmsregionen som
kunskapsregion
2009 • 8 Tätare Stockholm
2009 • 7 Bebyggelsens mosaik
2009 • 6 Samrådsredogörelsen RUFS
2009 • 5 Stockholm – en attraktiv region för
internationella experter
2009 • 4 Klimatförändringar – dags att
anpassa sig?
2009 • 3 Stockholmsöverenskommelsen
– en första uppföljning
2009 • 2 Arbetsplatsernas lokalisering
i Stockholms län
2009 • 1 Regionala stadskärnor
2008 • 15 Delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård
2008 • 14 Socialt kapital i regional
			 utvecklingsplanering
Info 			 Ökad innovationskraft – slutrapport
2008 • 4		 från projektet Innovationsplats
			 Stockholm-Uppsala
2008 • 13 Framtidens transportsystem – under			 lag till arbetet med en ny regional
			 utvecklingsplan – RUFS 2010
2008 • 12 Energiförsörjningen
			 i Stockholmsregionen
2008 • 11 Hållbarhetsperspektiv i regional
			 utvecklingsplanering
2008 • 10 Livsstilar och konsumtionsmönster
			 i Stockholmsregionen – ett regionalt
			 utvecklingsperspektiv
2008 • 9 Grönstruktur och landskap i regional
			 utvecklingsplanering
2008 • 8 Branschanalys för Stockholms län
2008 • 7 Bostäder i framtidens Stockholm
2008 • 6 Öppnare storstäder
2008 • 5 Invånarnas värderingar
			 i Stockholm-Mälarregionen
2008 • 4 Storstadsnära landsbygd
		 i regional utvecklingsplanering
2008 • 3 Näringsliv, logistik och terminaler
			 i Stockholms län
2008 • 2 Folkhälsa i regional utvecklings			 planering
2008 • 1 Kultur i regional utvecklingsplanering
2007 • 16 Vision, objectives and strategies for
			 the regional development of
			 Stockholm Programme for a new
			 Regional Development Plan
			 (RUFS 2010)
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Regionplanenämnden och Regionplanekontoret bevakar systematiskt utvecklingen i regionen
och omvärlden. I rapportserien presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarier, kartläggningar,
utvärderingar, statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporterna är
framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av Regionplanekontoret.
På www.regionplanekontoret.sll.se/publikationer finns möjlighet att ladda hem digitala versioner,
beställa eller prenumerera på rapporterna.
Foto: Ulf Lodin
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Stockholmsregionen
i utveckling
”Stockholmsregionen är en av OECD:s mest
framgångsrika storstadsregioner – dock inte
i ohotad ställning”. Så sammanfattade OECD
sin studie av Stockholmsregionen som presenterades i mars 2006. Men vad har hänt sedan dess? Fyra år senare är det dags att följa
upp, reflektera och blicka framåt.
I ”Stockholmsregionen i utveckling” följs
utvecklingen i regionen sedan 2006 inom
fyra fokusområden: Näringsliv, innovationer
och regional tillväxt, Kompetensförsörjning
och ökat arbetskraftsutbud, Bostadsmarknad
samt Transportinfrastruktur.
På fyra år har omvärldsförutsättningarna
delvis hunnit förändras, vilket ställer regionen inför nya utmaningar. I rapporten ges
förslag på hur vi kan arbeta vidare för att ytterligare stärka regionens konkurrenskraft.
När det gäller näringsliv, innovationer
och regional tillväxt visar uppföljningen att

mycket har gjorts för att utveckla förutsättningar för regional tillväxt – till exempel har
den regionala samordningen och samsynen
utvecklats. Områden som bör utvecklas är
innovation inom den växande tjänstesektorn, samt en nationell storstadspolitik som
tar hänsyn till städernas särskilda förutsättningar.
Behovet av kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud har ytterligare accentuerats under de senaste åren. Prognoser
pekar på en framtida brist på högutbildade
och att det är ett problem att arbetslösheten
bland invandrare och unga är fortsatt hög.
Därför krävs bland annat en attitydförändring hos arbetsgivarna, effektivare validering
av invandrares kompetens, och handlingsprogram för ökad tillgång på högutbildad
arbetskraft.
Uppföljningen pekar på att bostadsbristen

Nämndbeslut

i länet, trots framgångsrika insatser på ökat
bostadsbyggande, fortfarande är så allvarlig
att den hämmar regionens utveckling. Här
krävs en långsiktigt satsning på bostadsbyggandet och en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Hyresrätternas andel behöver
också upprätthållas.
Inom området transportinfrastruktur
visar uppföljningen att mycket har hänt i
regionen. Stockholmsförhandlingen, RUFSprocessen och åtgärdsplaneringen för Stockholms län är exempel på processer som bedrivits framgångsrikt. I rapporten lyfts vikten
av att i framtiden arbeta för att den ökade
trafiken överförs till kollektivtrafiken. l

Årsta Golf på Årstafältet.
Hit tar man sig lätt med
cykel, tvärbana eller buss.

Mötesplatser i Stockholmsregionen
Rapporten ”Mötesplatser i Stockholmsregionen” studerar och diskuterar mötesplatser i
städer och visar hur de kan spela en viktig
roll för stadsutveckling. Syftet med studien
är att undersöka vilken roll mötesplatser har
för social interaktion och social sammanhållning i Stockholmsregionen. Här analyseras
hur mötesplatser kan etableras, underhållas,
utvecklas och förstärkas, bland annat med
hjälp av samhällsplaneringsinsatser.
Rapporten visar att skapandet av mötesplatser är angeläget i många kommuner.
De bidrar till möten och ökad livskvalitet Vikten av att åtgärda dåliga miljöer och
styra samlingar, aktiviteter och flanörer till
bättre fungerande platser betonas. Lyckade
mötesplatser gör kommunen mer attraktiv
för både besökare och invånare.
Tre fallstudier görs i Malmö, Norrköping
och Stockholmsregionen. Här ger man strategier och arbetssätt för att utveckla mötesplatser och beskriver vilken roll de har för
individen, staden och regionen. Exempel på
mötesplaster tas upp och vilken typ av möten
som sker där. l

Exploatering av Årstafältet
Ett program för Årstafältet är utsänt
för samråd. Programförslaget bygger på
Stockholms översiktsplan och det vinnande
bidraget i arkitekttävlingen som hölls 2008.
Förslaget innefattar 4 000 lägenheter och
2 600 arbetsplatser i norra och västra delen
av Årstafältet. Regionplanenämnden som

antagit ett yttrande över förslaget, anser att
intentionerna i programförslaget är väl i
linje med RUFS 2010, och att den föreslagna
exploateringsnivån är väl avvägd. Att knyta
ihop Valla gärde med Östberga kan öka
attraktiviteten i dessa områden.
(S) Särskilt uttalande

Tvärbana Norr Kistagrenen
Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över en förstudie som SL tagit fram
för Tvärbana Norr Kistagrenen. Syftet är att
pröva olika lösningar och utformningar som
gynnar resenärerna, miljön, ekonomin och
omkringliggande samhällen.
Fyra olika sträckningsalternativ för den
norra delen av banan har studerats och Regionplanenämnden förordar alternativet
”Häggvik via Sollentuna C”. Eftersom detta
bäst bidrar till utvecklingen av ett robust och
långsiktigt hållbart transportsystem och förbättrad tillgänglighet.
(S) reserverade sig mot beslutet
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Nämndbeslut

Regionplanenämnden och Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor. Nämnden bevakar och tar
initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälardalen. Nämnden
har 13 ledamöter och 13 ersättare, och har vanligtvis åtta sammanträden om året. På www.regionplanekontoret.sll.se/politik finns
information efter varje nämndmöte samt besluten i dess helhet.
Foto: Ulf Lodin Illustration: Susanne Engman

Filmregion

Ingrid Bergman – historisk legend
från filmens värld. En bransch som
är viktig för regionens utveckling.

Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över en motion i
landstinget om att göra Stockholmsregionen till en filmregion.
Nämnden framhåller vikten av de kreativa näringarnas roll för
regionens utveckling, men föreslår att landstingsfullmäktige
anser motionen besvarad.
Detta med argumentet att insatser bör fokuseras på att skapa
goda generella villkor för filmbranschen, snarare än att ge direkt
stöd till ett produktionscentrum för långfilm.
(S) reserverade sig mot beslutet

Örebro – ”The heart of Sweden”
Regionförbundet i Örebro har sänt
ut en remissversion av en utvecklingsstrategi för länet. Visionen
”The heart of Sweden – den pulserande regionen” är utgångspunkten för förslaget.
Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över strategin och
konstaterar att Örebroregionens
fokus på kunskap och kompetens,
innovationer och entreprenörskap,
attraktiva mötesplatser och öppenhet, förenas med RUFS 2010.
Vidare inser nämnden att det

ställs särskilda krav på analys
och samverkan, eftersom Örebroregionen sannolikt inte kommer
att bli en integrerad funktionell
del av Stockholms lokala arbetsmarknadsregion. Nämnden anser
också att det är värdefullt om Regionförbundet Örebro har en aktiv roll i en utvecklad storregional
planeringsprocess i Östra Mellansverige.
(S) lämnade ett särskilt uttalande

Nytt miljötillstånd för Arlanda
Regionplanenämnden har yttrat sig över
ett förslag från Luftfartsverket om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Arlanda.
Nämnden anser att det inte är rimligt att
flygtrafiken på Arlanda skiljer sig från de
miljökrav som gäller för övriga flygplatser.
Det är ett verkningsfullt styrmedel att ha ett
utsläppstak för verksamheten vid flygplatsen
och marktransporterna. Så kallad kurvad inflygning bör enligt nämnden vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
22

Trosa integreras i storregionen
Trosa planerar för en snabb befolkningstillväxt de kommande tio
åren. Regionplanenämnden har yttrat sig över förslaget till översiktsplan och ser det som mycket positivt att kommunen är inriktad på
en successiv integration i storregionen.

Starkt stöd för handlingsprogram
I arbetet med att ta fram RUFS 2010 har tankarna om handlingsprogram fått starkt stöd. Handlingsprogrammen är tänkta
att förstärka genomförandet av planens åtaganden. Regionplanenämnden tog i mars 2009 beslut om att förbereda tre handlingsprogram och har godkänt förslag till inriktning för fortsatt
arbete på områdena: energi och klimat, kunskapsregion Stockholm och utveckling av regionala kärnor.
(S) reserverade sig mot nämndens beslut att remittera förslag om
ytterligare handlingsprogram till kontoret för beredning

Slussen i linje med RUFS 2010
Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad
har sänt ut ett samrådsförslag om detaljplan för Slussen. Regionplanenämnden
har antagit ett yttrande över förslaget.
Nämnden ser positivt på att planeringen
för Slussen går framåt, och att det ligger
i linje med RUFS 2010. Nämnden tycker
också att det är viktigt att säkra Slussen
som kollektivtrafikpunkt. Vidare menar
nämnden att det är viktigt att studera möjligheterna att skapa en god stadsmiljö i
området.
(S) lämnade ett särskilt uttalande

Planeringen för Slussen går framåt, något
som Regionplanenämnden ser positivt på.
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Sista sidan

fem frågor till ulf stolt, chefredaktör för TIDNINGEN situation stockholm:

”Det är svårt att rangordna utsatthet”
Text: Sven Wettergrund och Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Hur anser du att Stockholmsregionen är segregerad?
– Segregeringen ser ut på många olika sätt – ekonomisk, social, etnisk. När det gäller människor som jag kommer i kontakt med, det
vill säga hemlösa, är det tydligt att vissa områden bidrar till utanförskap. I miljonprogramsområden har exempelvis många fastnat i
ett bidragsberoende som gör att de inte kan flytta därifrån.
Vilka tror du är de stora utmaningarna när det gäller mångfald och
acceptans i Stockholmsregionen?
– Man måste inse att en storstad innehåller olika människor och
att alla måste ges utrymme. Det handlar både om resurser och om
vilja – vilken slags stad vill vi ha och vilka ska den vara till för? Det
finns mycket att göra – alltifrån att ge människor möjlighet att träffa
varandra till att genom olika aktiviteter öka förståelsen för andra.
Vilka utsatta grupper kräver mest insats?
– Det är svårt att rangordna utsatthet, men det är klart att människor som inte har någonstans att bo är väldigt utsatta. Samtidigt går
det inte att jämföra lidande. En misshandlad hemmafru bor kanske
hellre på gatan än hemma, där hon får stryk varje dag.
Vilka i regionen riskerar utanförskap i framtiden?
– De som inte får stöd i tid. I ett fritt och öppet samhälle kommer
det alltid att finnas människor som faller ur ramen och slås ut. Men
sätter man in stödåtgärder i tid behöver det inte gå så snett som det
gör för många i dag. Det är viktigt att ta den här typen av frågor på
allvar. Lägger man inte resurser på att motverka utanförskap kommer
vi att få betala dyrt i framtiden.
Hur skulle du själv jobba med dessa frågor?
– Jag tänker fortsätta att göra det vi gör – att ge ut en tidning varje

Ulf Stolt, chefredaktör för ”Situation Stockholm”. Tidningen som synliggör hemlösa
och som säljs i över 33 000 exemplar i månaden.

månad som ökar förståelsen för utsatta grupper. Vi synliggör hemlösa
och informerar genom tidningen om bakgrunden till deras situation.
Vi säljer 33 200 tidningar i månaden och 97 procent av upplagan säljs
på gatan. Det innebär att möten uppstår mellan hemlösa och de som
inte är det – möten som är viktiga och som ökar förståelsen. l

