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Stockholms län fylls av barn
Nästan en fjärdedel av det totala antalet
barn i Sverige bor i Stockholm. Länet
blir allt mer barnrikt.
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Naturen är bästa lekplatsen
Vi mår bra av att vistas i naturen. Det
gäller inte minst barn. Ökad kreativitet
och koncentrationsförmåga är två goda
effekter. Därför är gröna kilar viktiga.
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Barnens stadsdel
Annedal har gått från trist industriområde till attraktiv stadsdel med barnen
i fokus.
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El sistema
Via klassisk musik får barn självkänsla,
trygghet och sammanhållning.
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Livet på gatan
Gatubarn finns i alla världsdelar. Det
är ett hårt liv med en mängd faror och
många tvingas tigga och stjäla.
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Samarbete gav säkrare skolväg
Barnen i Älta kan nu ta sig till och från
skolan säkrare efter ett samarbete mellan Nacka kommun och Trafikverket.
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Mer kunskap ska minska olyckor
Skolinformatörer besöker elever för att
prata om riskerna i kollektivtrafiken.
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Utskottsbeslut
Tre nystartsområden, det vill säga stadsdelar med utbrett utanförskap, föreslås
få skattelättnader.
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Tänk på kommande
generationer!
Vi blir fler och fler i Stockholmsregionen.
I länet bor idag drygt 430 000 barn och ungdomar
och de befolkningsprognoser vi tar fram visar på
ett betydande födelseöverskott även framöver. I
Stockholmsregionen är därför planering för goda
uppväxtvillkor för den yngsta generationen en högaktuell fråga.
Uppväxtvillkor kan handla om många olika
saker. Det kan handla om ekonomiska villkor, säkerhet i trafiken,
tillgång till idrottsplatser och en
Viktigt är också att vi
lång rad annat. Att många barn i
Stockholmsregionen har utländsk
lyssnar på de ungas
bakgrund innebär att frågor om
åsikter och tar del av
likabehandling har särskilt stor
deras perspektiv.
betydelse här. En region utan
diskriminering innebär goda uppTankar som inte
växtvillkor för alla och är avgöharmoniserats med
rande för regionens attraktivitet.
andras är värdefulla
UNESCO:s koalition mot rasism,
som några av regionens kommuoch behöver ges
ner ingår i men vars policy alla
utrymme.
självklart kan arbeta efter, verkar
mot främlingsfientlighet i exempelvis utbildning, boende, kultur och fritid.
Ett barnperspektiv i planeringen kan handla
om att säkerställa att vi tillgodoser barns behov i
olika avseenden. Det kan också handla om att vi
fokuserar på långsiktiga och hållbara lösningar. Om
vi kontinuerligt har barnen i åtanke i det planerings- och utvecklingsarbete vi driver så gynnar det
långsiktighet.
Viktigt är också att vi lyssnar på de ungas
åsikter och tar del av deras perspektiv.
Tankar som inte harmoniserats med andras
är värdefulla och behöver ges utrymme.
Frågor som verkligen får en att tänka efter
kommer ofta från barn!

Peter Haglund
direktör Tillväxt, miljö
och regionplanering (TMR)
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Sveriges barn föds
Kurvan för barnafödande har gått uppåt i åldrarna,
men barnlösheten minskar och färre barnfamiljer
flyttar från stan. Det är ett par Stockholmstrender
som Ulla Moberg, ansvarig för befolkningsprognoser
på TMR, kan urskilja.
Text: Ingela Ström

Under 2011 föddes 28 650 barn i Stockholmsregionen. Det visste Ulla Moberg
redan i förväg, åtminstone på ett ungefär.
– Demografiska prognoser av alla de
slag efterfrågas som grund för samhällsplaneringen. När det gäller barn börjar
det med förlossningsplaneringen. Många
inom landstinget, till exempel Hälso- och
sjukvårdsnämnden, vill veta så exakt som
möjligt hur många som kommer att födas
för att beräkna behovet av
mödravård och barnhälsovård.
Kostnaderna runt barnafödande har ökat, berättar hon. Med mödrarnas
Ulla Moberg
högre ålder följer fertilitetsutredningar, befruktningsassistans,
komplikationer under graviditeten och
under förlossningen och eftervård av kanske både mamma och barn.
fruktsamma 40-åringar

Nu beräknas fruktsamheten upp till 55
års ålder, säger Ulla Moberg. Att kurvan
går uppåt i åldrarna är något vanligare i
Stockholmsregionen jämfört med övriga
landet. Här ligger fruktsamheten bland
kvinnor 40 plus på nästan samma nivå
som för 20–24-åringar.
I Stockholms län bor det i dag mer än
450 000 barn 0–17 år. Det är nästan 24
procent av det totala antalet barn i Sverige och jämfört med mitten av 1990-talet
en ökning med drygt fyra procentenheter. Länet blir därmed allt rikare på barn
vilket ökar de offentliga kostnaderna eftersom de behöver skola och sjukvård. 25
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procent av Sveriges barn föds här sedan
några år tillbaka.
Och föräldrarna behöver barnomsorg,
konstaterar Ulla Moberg, och påpekar att
just möjligheten för kvinnor att ha både
barn och arbete gör att Sverige ligger hyfsat till när det gäller reproduktionen. Här
bidrar också invandrade kvinnor, som åtminstone i första generationen föder flera
barn. Där jämställdheten släpar efter, som
i exempelvis Tyskland och Italien, ligger
reproduktionen på en alltför låg nivå.
– Genomsnittligt antal syskon i Stockholmsregionen varierar mellan 0,9 barn
i Solna till över 1,4 i Danderyd, säger
Ulla Moberg. Allra vanligast med många
syskon är det i Danderyd där 42 procent
av barnen har minst två hemmaboende
syskon. På andra plats kommer Södertälje
med 38 procent. Minst antal syskon har
barnen i Solna och Sundbyberg där 19 respektive 24 procent har minst två syskon.
Flyttningar mellan kommunerna, det vill
säga att man byter bostad när man fått
barn, är en av förklaringarna till skillnaderna mellan kommunerna.
likvärdig vård

I slutet av 2011 var 170 852 barn (0–6 år)
inskrivna vid länets barnavårdscentraler.
I barnhälsovårdens årsrapport framhålls
att de har rätt till likvärdig vård. Samtidigt konstateras att förutsättningarna
för god hälsa hos förskolebarnen varierar mycket i länet. Årsrapporten understryker deras behov av individanpassade
insatser oberoende av barnets ursprung
och/eller socioekonomiska livsvillkor.

Fler stockholmare föds varje år och färre lämnar stan för landet.

– Det ökande antalet barn i regionen
beror både på ökad inflyttning av kvinnor
och män i barnafödande åldrar, ökad inflyttning av familjer och ökad invandring
av barn, säger Ulla Moberg. Det sker en
tillströmning av högfruktsamma och välutbildade kvinnor som föder i regionen.
Speciellt inflyttningen av förskolebarn
har ökat sedan 2005 men det har blivit
vanligare att man flyttar hit med lite
äldre barn. Sedan 2000 har också utflyttningen minskat. Den klassiska bilden var
tidigare att ungdomar flyttade hit, bildade familj och sedan flyttade hem till hans
eller hennes födelseregion av sociala skäl

i Stockholms län

för att bo närmare släkt och vänner. Den
bilden stämmer i viss mån fortfarande,
men den har förändrats och man tittar på
orsakerna. Barnfamiljerna i vissa åldrar
stannar kvar i länet i större utsträckning.
Hur många som föds, flyttar in i eller
ut ur regionen påverkar även planeringen
av platser i förskola, grund- och gymnasieskola. Här vilar ansvaret på respektive
kommun. Elisabeth Nordström, Kommunförbundet Stockholms län:
– Det vi brottas med är att anpassa utbudet till efterfrågan på en marknad med
fria val över kommungränserna. Kommunerna har inte verktyg för att lägga

en organisation som stämmer exakt. Blir
exempelvis en viss skola ”statusskola” eller ett visst program väldigt populärt så
påverkar det. Man får räkna med en viss
felmarginal.
väljer kommunala skolor

Trettio procent av eleverna i grundskolan väljer en skola i annan kommun.
För ansökningar till gymnasiet var motsvarande siffra inför höstterminen 2012
48 procent. Inom länet finns fem kommuner som tar emot fler sökande från
andra kommuner än de ”exporterar”:
Stockholms stad, Danderyd, Nacka, Täby

och Sollentuna. Balanserat in- och utflöde har kommunerna Huddinge, Salem,
Upplands-Bro och Värmdö medan övriga
kommuner ”exporterar” fler elever.
– På gymnasiet var det i år första gången som färre valde fristående skola och
i stället valde kommunal skola i annan
kommun, säger Elisabeth Nordström. Vi
vet ännu inte om det är en trend eller
något tillfälligt.
Om osäkerhetsfaktorerna är flera när
det gäller elevers val av skola, så är det i
alla fall tydligt att antalet elever kommer
att öka från och med 2017 efter några år
av nedgång. l
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Naturen inbjuder till lek och skratt.

Naturen är bästa lekplatsen
Hur ska sambanden mellan regionens gröna kilar
bevaras och utvecklas på ett bra sätt när bebyggelsen
växer? Svaren finns i en nyutkommen idéskrift som
också kan liknas vid en uppslagsbok. Text: Ingela Ström
– Kilarnas värde ligger i att de är
stora och sammanhängande, säger Bette
Malmros, som ingått i TMR:s arbetsgrupp
och varit rapportens projektledare. Men
i kilarna finns svaga partier, så kallade
svaga samband, som kräver extra omtanke eftersom de ofta ligger i anslutning
till tättbebyggda områden – de regionala
stadskärnorna.
”När, vad och hur? Svaga samband i
Stockholmsregionens gröna kilar” visar
de svaga sambandens potential om man
arbetar med dem på ett genomtänkt sätt.
– Vi tar upp fakta och ger idéer; vi belyser alltifrån folkhälsofrågor, utformningsfrågor, biologisk mångfald och hur man
jobbar med infrastruktur till vem som
har ansvar och på vilken nivå. Kilarna är
en mellankommunal fråga och det finns
begränsat med stöd och verktyg för samarbetet kring de gröna områdena.
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Både barn och vuxna
mår bra fysiskt och psykiskt av att vistas i naturen, konstaterar Bette
Malmros. Ingen byggd
lekplats kan ersätta natu- Bette Malmros
rens design.
– Barn kommer in på flera ställen i rapporten. Det finns mycket forskning, bland

annat från Sveriges lantbruksuniversitet
och Linköpings universitet, som visar naturens goda inverkan på barn. De som har
tillgång till natur – och inte bara områden
som är tillrättalagda – får ökad kreativitet
och koncentrationsförmåga.
Det är viktigt att på olika sätt bygga
ihop kilarna med gröna stråk och parker
inne i bebyggelsen, understryker hon.
Annars kan exempelvis en skog mellan
två stadsdelar uppfattas som en barriär.
– Väl planerade kan våra grönområden bli fantastiska mötesplatser för barn
och vuxna från olika områden. Naturen
är möblerad på ett väldigt demokratiskt
sätt. l

gröntypologi – ett verktyg för stadsutveckling
Särskilt barn vill ha nära till parker och andra grönområden. Gröna kvaliteter är en viktig del i
stadsmiljön. Men vad finns det för olika slags parker och andra grönområden? Och var ligger
de? TMR har i samarbete med några kommuner tagit fram en gröntypologi som grovt identifierar olika typer av grönområden.
– Nu kan vi visa översiktligt på en karta vilka slags gröna miljöer det finns i en stadsdel,
säger Katarina Fehler, regionplanerare, TMR. Det går också att jämföra tillgången på grönområden i olika delar av regionen. Det här är kunskap som kommer till nytta i arbetet med
att planera för, och värna, gröna kvaliteter – en hjälp att identifiera var nya grönområden kan
behövas i regionens stadsutvecklingsområden.

Barnkonventionen ska gälla i alla landstingets verksamheter.
Det beslutade landstingsfullmäktige 2003, och tog fram en
handlingsplan 2005. Nu har den uppdaterats för att inspirera
till nya krafttag för att barns rättigheter ska förverkligas.

Barnkonventionen
i praktiken
Text: Ingela Ström

Av alla som använder landstingets
olika tjänster är närmare en halv miljon
barn i åldern 0–18 år.
– Mycket har gjorts, men en hel del
återstår att göra, säger Gunnar Åberg,
folkhälsosamordnare i Stockholms läns
landsting. Vi vet att barn klarar sig bättre
om de får uppmärksamhet, blir respekterade och lyssnade på. Barnkonventionen
handlar inte om att vi ska vara snälla,
den handlar om att barn har rättigheter.
två reaktioner

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barns rättigheter, som nu är internationell lag. I den
samlas alla rättigheter som gäller personer upp till 18 år.

En viktig del i Gunnar Åbergs arbete är
att informera om vilka krav barnkonventionen ställer i praktiken. I det arbetet
möter han särskilt två reaktioner.
– Den ena är att verksamheter som direkt vänder sig till barn ser det som självklart att de jobbar för barns bästa. Men
vid närmare diskussioner visar det sig
fortfarande ofta vara ur ett vuxenperspektiv, exempelvis inom barnhälsovården.
Därför behöver man ständigt ifrågasätta
sitt eget synsätt.
– Den andra reaktionen är att man inte
har några barn i sin verksamhet, säger
Gunnar Åberg, och konstaterar att det sällan stämmer. Nästan alltid finns de med
på ett eller annat sätt.
Detta har uppmärksammats i hälsooch sjukvårdslagen som 2010 fick ett til�lägg som syftar till att uppmärksamma
barn som närstående. Hur ett sådant
arbete bör formaliseras presenterades i

Man blir väldigt fort vuxen i sitt
synsätt, även i verksamheter
som direkt berör barn.
mitten av oktober för Hälso- och sjukvårdsnämnden.
– Förhoppningen är att vårt förslag på
vägledning, checklista och kunskapsunderlag ska ge den skjuts som behövs för
att förvekliga barns rätt till delaktighet
och stöd även när de inte är huvudpersoner, säger Gunnar Åberg och lyfter fram
det fleråriga arbetet i frågan vid neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
– Där har särskilda rutiner införts och
varje avdelning och mottagning har ett
barnombud med ansvar att lyfta blicken
och se patienter också som föräldrar.
Han vill också lyfta fram SL som var tidiga med att ta in Barnkonventionen som
grund i sitt arbete. En följd av detta är
bland annat trygghetsvärdar från Lugna
gatan, vars arbete är direkt riktat till barn
och ungdomar, och SL:s engagemang i
UNG08-festivalen, Stockholms ungdomssatsning i Kungsträdgården sista veckan
på sommarlovet.
Det gäller att ständigt sätta på sig
”barnglasögon”, understryker Gunnar
Åberg.
– Man blir väldigt fort vuxen i sitt synsätt, även i verksamheter som direkt berör barn. l
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Barnens
stadsdel

På bara några år har ett grått, trist
industriområde förvandlats till den
attraktiva stadsdelen Annedal. Det har hela tiden
funnits ett tydligt fokus på barnen vilket speglar sig i allt
från gatunamnen till utformningen av parker och gårdar.
Text: Karin Wandrell

Annedal är tänkt att bli en del av en
sammanhållen region mellan Stockholm,
Sundbyberg och Solna. Här kommer det
att finnas bostäder för 5 000 personer, en
ny skola (från F-klasser till årskurs sex)
och flera förskolor. Området beräknas
vara helt färdigbyggt år 2016.
Daniel Larsson har arbetat med projektet i nio år som ansvarig för stadens
planeringsarbete, planarkitekt och samordnande arkitekt.
– Jag kom in direkt efter det att den
internationella arkitekttävlingen avgjordes 2003. Något år tidigare
hade Astrid Lindgren dött
och stadsbyggnadsnämnden ville hedra hennes
minne så själva arbetet
startade egentligen med Daniel Larsson
namnen. Hela området har namnsatts
efter nordiska sagoboksförfattare och
ett av huvudmålen har varit att planera
med särskild omsorg för barn och deras
utemiljö.
I samband med planeringen genomfördes en barnkonsekvensanalys som avser
hela Mariehäll där Annedal ingår. För att
få in barnperspektivet har bland annat
förskolepersonal på fyra förskolor fått
svara på en enkät om vad förskolebarn
8

gillar i utemiljöer och barn och ungdo- 2–17 våningar höga med lite radhus inmar mellan 6 och 16 år har fått berätta sprängda här och där i området.
hur de vill att det ska se ut.
Det finns betydligt fler parker i An– Det här perspektivet har funnits med nedal än vad som är vanligt i denna typ
i bakgrunden hela tiden. Vi har till exem- av stadsdel. Annedalsparken ligger mest
pel hållit olika seminarier för att utbilda centralt, ”mitt i byn” som Daniel Larsson
byggherrarna och få dem att sätta sig in uttrycker det. Parken är uppdelad i tre
i forskningen kring
delar för att tillfredsbarn, säger Daniel
ställa alla åldrar och
Tanken är att barnen ska
Larsson. Det har inte
intressen. Den södra
fått så stort genomslag
delen, närmast storkunna gå till skola och
gårdskvarteren och
som jag hade hoppats,
förskola utan att behöva
Bällstatorget med
men det har gett repassera trafikerade gator. dess affärer och ressultat när det gäller
utformningen av gårtauranger, är tänkt
att bli aktivitetspardarna och har även
letat sig in i arkitekturen och den konst ken för sport, lek, spel och allmän samsom finns i området.
varo.
Den mellersta delen med en stor öppen
Grönt är skönt
gräsyta är områdets festplats, ett ställe
Mariehäll har varit en bortglömd stads- där de boende kan träffas för att fira Valdel på många sätt. Samtidigt har om- borg eller midsommar, spela brännboll,
rådet haft en skönt brokig bohemisk ha picknick eller grilla tillsammans. Just
karaktär där en 1700-talsgård kan ligga öppna grönytor att kunna göra vad man
granne med ett stort industrihus från vill på är något som har efterfrågats av
1960-talet.
de boende.
– Vi har tagit med oss den typen av vaI den norra ”vilda” delen av parken har
rierat boende till Annedal, både när det den ursprungliga naturen med kuperad
gäller arkitektur och höjdvariationer, terräng och en trädbevuxen kulle bevasäger Daniel Larsson. Husen är mellan rats.

FOTO: peter lydén/Svenska bostäder (barn), jacob landin (”gäddan”), Hasse Johansson (bro)

I Annedal ska det finnas utrymme för egen kreativitet och lek. ”Gäddan” är ett populärt inslag på lekplatsen. Även gårdarna är utformade
med tanke på barnen och deras behov. Konstverket ”Blå bron” är tänkt att knyta ihop kommunerna Stockholm och Sundbyberg.

I området finns också Lönnebergaparken med lek för barn i alla åldrar och
Åparken intill Bällstaån.
– Parkerna och gårdarna kompletterar
varandra och skapar en attraktiv miljö för
barn i alla åldrar, säger Daniel Larsson. Vi
har satsat ganska mycket för att få hög
kvalité och det är parkerna jag är mest
stolt över i området.
Genom hela Annedal går ett trädplanterat stråk upplyst av gatlyktor och kantat med gles växtlighet för att ge insyn i
parken. Uppbyggnaden trafikmässigt för
tankarna till 1960-talet med ringmatning
av bilarna för att de gående ska kunna ta
sig fram tryggt och säkert.
– Tanken är att barnen ska kunna gå

till skola och förskola utan att behöva
passera trafikerade gator, säger Daniel
Larsson. Vi har också integrerat skolgården med Annedalsparken så att de växer
in i varandra och hela ytan kan utnyttjas både under skoltid och på fritiden.
Barnen har funnits med på ett medvetet
sätt under planeringen, men vi har inte
velat programmera och styra utan skapa
tankeväckande och flexibla miljöer som
inspirerar till lek. Därför har vi till exempel gått ifrån fasta lekredskap.
Det finns också planer på ett aktivitetstorg för äldre barn i närheten av skolan
med till exempel skateboardramp och liknande som tydligt riktar sig till en äldre
målgrupp.

– Eftersom barn har olika behov i olika
åldrar.
Annedal har dragit lärdom av de misstag som gjorts vid tidigare stadsdelsutvecklingsprojekt. Hammarby Sjöstad planerades till exempel för pensionärer utan barn
och bil, men det visade sig vara främst
barnfamiljer som flyttade in. Det ställde
till kaos när det gällde allt från antalet
förskoleplatser till parkeringsmöjligheter.
– Det gjordes vissa felbedömningar,
men man måste ta hänsyn till att Hammarby Sjöstad var det första stora byggprojektet på mycket länge. I dag har det blivit
vardagsmat att bygga nya områden och vi
har fått vana vid att skapa miljöer som ska
täcka alla behov, avslutar Daniel Larsson. l
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När chefsdirigenten Sakari Oramo ledde Kungliga filharmonikerna i stycken av Smetana, Beethoven och
Grieg fick de jubel och stående ovationer från ivriga lågstadieelever från Hovsjöskolan och Soldalaskolan.

Musiken banar väg

Orkesterskolan El Sistema har blivit verklighet
i Södertälje. Här får barn lära sig självkänsla,
trygghet och sammanhållning via klassisk musik.
– Det är jätteroligt, säger Mario Mekheal, 6.
Text: Lina Broström Foto: Stefan Bohlin

I mitten av oktober gick det officiella
startskottet. Då framträdde Kungliga filharmonikerna inför lågstadieelever från
Hovsjö- och Soldalaskolan i Södertälje och
fick jubel och stående ovationer. Flera av
barnen ingår i den världsomspännande
musiksatsningen El Sistema som nu är
igång i regionen.
– Musiken är fin, säger Mario Mekheal,
10

efter att eleverna har fått
lyssna på stycken av Smetana, Beethoven och Grieg.
Han och storebror Matthew, 9, är två av 160 deltagande barn som träffas fle- Mario Mekheal
ra gånger i veckan för att lära sig rytmik,
sång och att spela klassiska instrument
som fiol och cello.

– Vi har roligt tillsammans, säger Matthew.
El Sistema är en musikskolemodell
som startade 1975 i Venezuela av ekonomen och amatörmusikern José Antonio
Abreu. Syftet är att barn ska få en trygg
mötesplats där gemensamma upplevelser
skapar samhörighet.
– Det här är ett socialt projekt med musiken som medel och mål. Vi vill få barn
att känna att de spelar roll. Det hörs om
de är här – eller inte här, säger sångerskan Rebecka Törnqvist som är projektledare för satsningen i Södertälje.
Genom musiken och orkestern får
barn och ungdomar möjlighet att stärka
sin självkänsla och utveckla sätten att uttrycka sig.

”Det är svårt med fiol, men jag vill lära mig”, säger Naia Afrim, 7, som får hjälp av El Sistema-pedagogen
Per Lindström. Hon är en av cirka 160 deltagare i El Sistema Södertälje.

Målet med satsningen är att fler barn och unga i Sverige ska få möjlighet att utvecklas genom
musiken och lära sig att samarbeta, stärka tron på sig själva och hitta gemenskap i orkestern.

Matthew Mekheal, 9, lär sig att spela cello. ”Det går bra.
Jag tycker att det är kul”, säger han.

för framgån
– Det är viktigt att ge barnen något att
göra. Man märker att de blir stolta. Musik
är viktigt, det kan förändra livet, säger Karina Svensson, projektledare på Kungliga
Filharmonikerna, och får stöd av resultat
från 35 års erfarenhet av El Sistema.
Även om deltagande barn kanske inte
blir yrkesmusiker kan många uppvisa bra
betyg och många stannar i skolan och studerar på universitet och högskola.
Familjerna involveras

El Sistema förutsätter ett samarbete med
en symfoniorkester. Kungliga filharmonikerna är Södertäljes samarbetspartner,
där orkestern verkar som inspiration. Via
orkestern, Kulturskolan och El Sistemapedagoger får barnen lära sig att för att

spela och vara tillsammans måste man
lyssna, interagera och samarbeta.
En viktig del i projektet är att också
involvera familjen. En gång i veckan
bjuds barnens familjer in för att lyssna
och delta i olika aktiviteter.

– De blir delaktiga för att stötta. Det är
också ett sätt för familjer som annars inte
skulle ha mötts att få lära känna varandra
och skapa större nätverk, säger Karina
Svensson. l

el sistema
Sedan El Sistema grundades 1975 har idén om orkesterskola för barn och ungdomar spridits
över världen och 2009 prisades grundaren med Polarpriset.
Dirigenten Gustavo Dudamel, vid Göteborgs symfoniker, är troligen den mest berömde
eleven. Han startade också den första El Sistema i Sverige, i just Göteborg 2010.
Grundtanken är att förebygga utanförskap, fattigdom och missbruk och skapa social hållbarhet via klassisk musik.
Beslutet att starta El Sistema i Södertälje togs i januari. Tjänstemän och politiska förtroendemän på kontoren Utbildning, Social samt Kultur och fritid var delaktiga i beslutet.

Källa: El Sistema, Kulturstiftelsen, Södertälje.se
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Enligt Unicef finns det i dag runt 100 miljoner gatubarn i världen
som tvingas tigga, stjäla och sälja saker för att överleva. Livet på
gatan är hårt och farorna många. Läkarmissionen är en av många
hjälporganisationer som arbetar för att hjälpa dem till ett vanligt liv.
Text: Karin Wandrell Foto: Läkarmissionen

Livet på gatan
Gatubarn finns i alla världsdelar.
Många lever i det fördolda och syns därför
inte i statistiken. Enligt Unicefs uppskattning finns det cirka 40 miljoner gatubarn
i Latinamerika, 25-30 miljoner i Asien och
runt 10 miljoner i Afrika. Resten lever i
storstäder i Nordamerika och Europa.
– Det fanns till exempel många gatubarn i Rumänien på 1990-talet, säger Eva
Nordenstam von Delwig, informationsansvarig på Läkarmissionen. De brukade
krypa ner genom kloakluckorna och bo
i rörsystemen på vintern eftersom det
var varmare där. Under sommarhalvåret
levde de ute, lämnade staden och tog sig
till Svarta havet. Eftersom kommunikationerna är mer utbyggda i Europa kan
de ta sig runt på ett annat sätt än barnen
i till exempel Afrika. Efter massiva hjälpinsatser försvann de flesta gatubarnen i
mitten av 1990-talet, men med den ekonomiska kris som nu råder har de kommit tillbaka igen.
Gemensamt är att de inte har någon
annanstans att ta vägen. De har blivit
övergivna av sina föräldrar, är föräldralösa eller har valt att själva lämna hemmet

blev situationen ohållbar. Han berättade
att han som sjuåring hade funderat länge
över var han skulle klara sig bäst. Hemma,
i ett hus som mer liknade ett ruckel som
vinden blåste rätt igenom, eller ute på gatan. Han kom fram till att han skulle klara
sig bättre på egen hand och levde ute i två
år innan han kom till centret.
Riskfyllt liv

I Bukarest lever gatubarnen i hål i marken där
rören för centralvärmen ligger nedgrävda.

på grund av misshandel, vanvård eller
alkoholism. Vissa har sporadisk kontakt
med sina föräldrar, andra har ett hem de
kan gå till för att få ett mål mat eller sova
men fattigdom, social misär och brist på
utbildning och möjligheter är faktorer
som förenar dem alla.
– För många av dem är det ett medvetet beslut att lämna hemmet, säger Eva
Nordenstam von Delwig. Jag träffade till
exempel Iornit 9 år på ett de barncenter
Läkarmissionen driver. Hans mamma var
psykiskt sjuk och när pappan dog och
mamman bröt benet och förlorade sitt jobb

Huvuddelen av världens gatubarn är pojkar från åtta år och uppåt, även om det
finns ännu yngre som bor på gatan. De
äldre killarna tar hand om de yngre och
ger dem olika småuppgifter som att tigga
eller stjäla. Det är vanligt att olika gäng
bråkar sinsemellan. Flickorna är ofta prostituerade och oerhört utsatta och utnyttjade, även av de andra gatubarnen.
– De skapar sina egna familjer. Småkillarna blir hårda ganska fort men gemensamt för gatubarn överlag är att även om
de är stökiga är de kompetenta människor, säger Eva Nordenstam von Delwig.
En stor del av dagen går åt att jaga mat.
Det brukar alltid finnas någon restaurangägare i området som tycker synd om
13

Utblick

dem även om många ser ner på dem och
de mest möter ovänlighet.
Bristen på näringsrik mat, rent vatten,
rena kläder och möjligheten att sköta sin
hygien gör att de lätt drabbas av sjukdomar och infektioner. Eftersom de flesta
saknar tillgång till läkarvård kan de i värsta fall dö av sina sjukdomar.
– Många vänder sig till droger för att
döva hungern och smärtan. Att sniffa
lim är vanligt eftersom det är billigt och
lätt att få tag på, säger Eva
Nordenstam von Delwig.
Limsniffning kan skada
njurarna och orsaka hjärnskador som kan leda till
döden. Barn som injicerar Eva Nordenstam
droger löper dessutom von Delwig
stor risk att drabbas av
hiv eller hepatit. En undersökning från
Brasilien 1998 visar till exempel att 90
procent av gatubarnen använde droger
och 48 procent av dem varje dag.
Prostitution och kriminalitet är andra faror som möter barnen. I konfliktdrabbade
länder kan de dessutom tvingas bli soldater, medhjälpare eller tvångsprostituerade.
Statligt våld förekommer också i
många länder då före detta soldater anlitas för att ”rensa” gatorna. Uppgifter
från Unicef visar att mellan 1988–1991
mördades 5 611 gatubarn i åldern 5–17

Även om de är stökiga är
de kompetenta människor.

år i Brasilien, de flesta avrättade med ett
pistolskott i huvudet.
Ljusglimtar i det mörka

Men det finns också positiva historier.
När Eva Nordenstam von Delwig var på
besök i Etiopien besökte hon en nyöppnad skola där rektorn själv hade varit gatubarn i sex år. Nu har han både familj
och eget hus.
– I mitt jobb träffar jag mest barnen när
de har kommit till något av våra center
och det var så roligt att få träffa en vuxen
som det har gått bra för. De barn som inte
drogar bort sig utan använder den kraft
som från början drev ut dem på gatan kan
nå oerhört långt.
Hon berättar om en syskonskara i Kenya där båda föräldrarna dött i aids. När
Eva Nordenstam von Delwig mötte dem
första gången var barnen fem, sju, elva
och tretton år.
– Storebror drack öl och ville sticka
därifrån. Det Läkarmissionen kunde bidra med var skoluniformer och mat. När
jag kom tillbaka fem år senare mötte jag

På ett ”half way home”, som Tudabujja i Uganda, får barnen lära sig de sociala
koderna innan de förhoppningsvis flyttar till en ny familj.
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honom i dörren. Han hade ändrat sig och
kommit hem igen. De två äldsta syskonen
gick på internatskola och de yngre bodde
kvar själva hemma. Syskonen hade diskuterat saken och kommit fram till att de
var tillräckligt stora för att klara sig på
egen hand. Den ene av småbröderna var
duktig på att odla så de hade mat. De som
kan ta tillvara på hjälpen de får kan också
klara sig själva från tidig ålder.
I S:t Petersburg bor gatubarnen ofta
på vindar och i trappuppgångar. Eva
Nordenstam von Delwig minns en flicka
hon träffade där som hade fått hjälp och
som nu skulle visa henne var hon hade
bott tidigare.
– Hon pekade ut ett ställe högt uppe
under takåsarna och sa nästan längtansfullt: ”Vilka soluppgångar det var här!”.
Inget är svart eller vitt. Även i misären
går det att hitta något vackert.
Tigers Club

Läkarmissionen startade 1958 med att
stödja missionssjukhus i Sydafrika och
Indien men i dag omfattar verksamheten
mycket mer än sjukvård. Biståndsarbetet
riktar sig mot fyra huvudområden; självförsörjning, utbildning, social omsorg
och humanitärt bistånd. Organisationen
använder sig främst av lokala partners,
nätverk av engagerade människor som
lever nära dem som får hjälp.
Aidsepidemin i Afrika har lämnat
många barn föräldralösa. Om föräldrarna
dör stannar storasyster oftast kvar och tar
hand om resten av syskonskaran medan
storebror lämnar familjen och byn i hopp
om ett bättre liv.
Tigers Club i Uganda är ett framgångsrikt projekt som genom fotbollen hjälper
gatubarn till ett nytt liv. Målet är att få ett
60-tal hemlösa pojkar per år att lämna
livet på gatan och inse sin potential.
Tigers Club jobbar med killar mellan 8
och 20 år som har tagit sig till huvudstaden Kampala där drömmen om storstaden oftast slutar i rännstenen. En pojke
berättar att han brukade sova i säckar på
affärsverandorna eftersom han inte hade
någon annanstans att ta vägen. Maten hittade han i soptunnor vid vägkanten och
slag och glåpord från de äldre pojkarna
och vuxna ingick i vardagen.
De flesta som kommer till Tigers Club

Utblick

gatubarn i sverige

Fotbollen betyder mycket för att
få bort barnen från gatan. Tigers
Club hjälper ett 60-tal hemlösa
pojkar per år att hitta ny mening
med livet.

har hört talas om den genom vänner de
träffat på gatan och lockas att vara med
på grund av fotbollen, möjligheten till
hälsovård och tillgången till mat. De får
också möjlighet att gå i skolan och alla
pojkar får prata med socialarbetare som
hjälper dem att bearbeta det förflutna och
titta framåt.
– Det är många som får ett bra liv efteråt, säger Eva Nordenstam von Delwig.
Tigers Club försöker också återförena

pojkarna med deras släktingar eller hitta
fosterfamiljer. Det kan vara svårt att hitta
familjer till de äldre pojkarna så de får
bo kvar tills de klarar sig på egen hand.
ett nytt liv

Men innan det blir aktuellt med någon
återförening får de bo på ett ”half way
home” som heter Tudabujja (betyder ungefär ett nytt liv) för att lära sig de sociala
koderna tills de är redo att leva ett vanligt

Också i Sverige finns det barn som
lämnar sina hem på grund av att situationen är ohållbar. Rapporten ”Hemlös
2011” av docent Yvonne Sjöblom, gjord
på uppdrag av Stockholms Stadsmission, visar att elva procent av Sveriges
gymnasieungdomar har rymt eller
blivit utkastade hemifrån. De flesta som
rymmer hemifrån gör det på grund av
en konfliktfylld och problematisk hemmiljö där hot om våld, fysisk och psykisk
misshandel, övergrepp och missbruk är
avgörande faktorer.
Ju fler gånger barnen rymde desto
allvarligare var problemen. Nästan hälften av ungdomarna var 15 år eller yngre
när de bröt upp hemifrån. De flesta var
flickor och hade rymt mer än en gång.
Några återvände hem redan efter
en dag medan andra var borta längre
perioder. De flesta bodde hos kompisar,
men en del blev tvungna att sova på
gatan och det är de som löper störst risk
för att utsättas för våld eller sexuella
övergrepp. Vissa av ungdomarna begår
brott eller prostituerar sig för att få ihop
pengar att leva på och många börjar
också missbruka narkotika och alkohol.
I rapporten beskriver ungdomarna
livet på gatan som ensamt och obehagligt. Många vet inte vart de ska vända
sig för att få hjälp. De upplever att samhället inte lyssnar på dem utan tycker
att de blir osynliggjorda i ”hjälpprocessen” och att föräldrarnas berättelse om
orsakerna till att barnet lämnat hemmet väger tyngre än deras egen. Många
kritiserar också socialtjänstens strategi
att i första hand återförena familjen.
Det finns i dag relativt lite forskning
om gatubarn och hemlösa ungdomar i
Sverige och övriga Norden.

familjeliv igen. Många kan varken läsa eller skriva, har aldrig bäddat en säng eller
duschat.
– Det finns barn som lämnar centret
eftersom de tycker att det är jobbigt att
ligga så långt efter. Då är det lättare att
återgå till det destruktiva liv de redan
känner till. Det gäller att motivera dem
till att våga vara sämst innan de hinner
i kapp igen, säger Eva Nordenstam von
Delwig. l
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Samarbete gav
säkrare skolväg
Trafikverket och Nacka kommun har gemensamt tagit
fram ett planeringsunderlag för Älta tätortsområde så
att barnen kan ta sig säkert till och från skolan. Helhetstänket har varit viktigt liksom att följa upp de fysiska
åtgärderna med ändrat beteende.
Text: Karin Wandrell

Det transportpolitiska målet att barn
ska kunna röra sig självständigt och säkert har varit utgångspunkten i projektet.
– Initiativet togs av Älta skola som upplevde att trafikmiljön var bristande, säger
Emilie Lindberg, trafikplanerare, Nacka
kommun. I och med att skolan ligger vid
en korsning med olika huvudmän för vägarna måste vi samarbeta med Trafikverket för att se hur vi kunde förbättra de
bakomliggande faktorer som gjorde att
trafikmiljön upplevdes som otrygg.
Nacka kommun och Trafikverket insåg
snart att det gällde att ta ett helhetsgrepp
och titta på hela Älta tätort och de fyra
skolor som ligger där.
– Vi identifierade vilka områden vi ville
se över och tog sedan in en konsult som
inventerade de faktiska riskerna i trafik-
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miljön, säger Annarella Löfblad, målstrateg för tillgänglighet vid persontransporter på Trafikverket.
Risker längs hela vägnätet

Metoden som konsulten använde bygger
på en typ av inventering som är korrelerad till krockvåldskurvan där man bland
annat mäter faktiska avstånd, hastighet
och liknande för att få fram en typ av
riskvärdering.
Rapporten blev klar i februari och
Nacka kommun påbörjade
direkt arbetet med att säkra
övergångsställen längs Oxelvägen och Almvägen, nära Älta
Centrum. Underlaget kommer
även att ligga till grund för de
åtgärder Trafikverket ska ge-

Säkrare gång- och cykelvägar
gör att barnen kan röra
sig självständigt.

nomföra under 2013. Nacka kommun har
sedan följt upp de fysiska åtgärderna genom att försöka skapa ett Säkra skolvägarprojekt tillsammans med Älta skola.
– Det är viktigt att inte bara se till den
fysiska miljön utan också försöka titta
på vilka typer av beteenden som går att
förbättra, säger Emilie Lindberg. Vi jobbar för att barn ska kunna gå och cykla
själva till skolan, men vi ser ju också att
det är svårt i vissa typer av trafikmiljöer.
Vi uppmuntrar i samarbete med skolan
till exempel föräldrarna att gå med sina
barn i stället för att ta bilen.
– Det är verkligen jättehäftigt att kunna se till både de fysiska och icke-fysiska
åtgärderna just på grund av upplevelsevärdet och hur man väljer att resa till skolan och jobbet, säger Annarella Löfblad.
Det ger en viktig kompletterande bild
som knyter ihop säcken och gör att andra problem kommer upp till ytan. Även
om Trafikverket inte är engagerad i de
beteendepåverkande åtgärder
som kommunen gör kan vi
ändå påverkas eftersom allt
hänger ihop. Det har gjort att
projektet har väckt ett helt nytt
tankesätt! l

I Botkyrka vänder vinden
Barnfattigdomen ökar i Sverige. Botkyrka jobbar aktivt
för att vända den negativa trenden.
– Vi satsar stort inom arbetsmarknadspolitik och
utbildning, säger Mats Einarsson, socialnämndens
ordförande. Text: Lina Boström
Nära en kvarts miljon barn i Sverige
lever i fattigdom, enligt Rädda Barnen.
Drygt 50 000 av dem lever i Stockholm.
– Barn i ekonomisk utsatthet kan leva
i ett socialt utanförskap. De löper också
större risk för sämre fysisk och psykisk
hälsa, säger Karin Fyrk, expert på barns
rätt i samhället på Rädda Barnen.
Minska skillnaderna

Fattigdom är ett relativt begrepp och kan
definieras på olika sätt. I Sverige handlar
det om andelen barn i familjer som får socialbidrag och/eller har låg inkomststandard, enligt Rädda Barnen. För familjer
med lägre inkomster än vad som behövs
för att täcka nödvändiga utgifter betyder
det att fritidsaktiviteter, julklappar och
skolutflykter kan vara omöjligt.
Det tog Botkyrka fasta på.
– För att mildra barnfattigdomen försöker vi så långt som möjligt ha en generell politik som gäller alla, men som är
utformad så att den gynnar den som bäst
behöver det. Det minskar skillnaderna,

”Vi vet att sambandet mellan
skolresultat och hur det går
i livet är jättestarkt.” Mats Einarsson
vilket är viktigt, säger Mats Einarsson.
Kommunen har satsat på halverad avgift i kulturskolorna, rätt till heltidsförskola för alla och egen dator till eleverna.
– Vi vet att sambandet mellan skolresultat och hur det går i livet är jättestarkt.
Därför är det strategiskt viktigt att satsa
på barns skolgång, säger han.
Enligt Rädda barnens rapport, Barnfattigdomen i Sverige 2012, ökar barnfattigdomen i nästan alla kommuner mellan

2008–2009, vilka är de senaste åren som
undersökningen täcker. Räknat i antal i
Sverige ökade fattigdomen från 220 000
till 248 000 barn.
Stiger i rankningen

Botkyrka, som länge legat i bottenskiktet,
visar att deras satsningar har gett resultat. Här är ökningen mindre än i många
andra kommuner, varför Botkyrka stiger
i rankningen. Och genom att se över hela
2000-talet har Botkyrka successivt minskat barnfattigdomen från 29,6 till 18,8
procent, vilket motsvarar en minskning
med 36 procent, enligt rapporten.
Detta trots att kommunen har många
invånare med låga inkomster och hög
arbetslöshet.
– Under det senaste decenniet har vi
haft en hög ambition både gällande arbetsmarknadspolitik och utbildning. Det
har gett resultat. Vi har höjt resultaten i
skolorna och hållit tillbaka arbetslösheten.
Mats Einarsson berättar också hur viktigt det har varit att ändra bilden av Botkyrka för att förändra attityder.
– Vi har satsat på upplevelsenäringen
med cirkus, kultur och familjeparker. Det
ger en stämning av att det går åt rätt håll
och det slår också igenom inom flera områden. Vi kan konstatera att utvecklingen
har varit bättre, eller inte lika dålig, som i
jämförbara kommuner, säger han. l

psykisk ohälsa ökar med åldern

barnfattigdom i sverige

Undersökningar har visat att barns- och
ungdomars psykiska ohälsa försämrats
under de senaste decennierna. Det handlar ofta om nedstämdhet och oro. Statens
folkhälsoinstituts rapport: Kartläggning
av psykisk hälsa bland barn och unga från
2011, visar dock att de flesta mår bra.
Den nationella totalundersökningen
gjordes bland årskurs sex och nio hösten
2009. Drygt 172 000 barn besvarade
enkäten.
BRIS-rapporten 2012 visar att elever i
årskurs nio lider av större psykisk ohälsa
än elever i årskurs sex och att flickor utgör
en mer utsatt grupp än pojkar.

• Tre särskilt utsatta grupper är barn med utländsk bakgrund,
barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående.
• Stora skillnader mellan de fattigaste och de rikaste
grupperna, mellan kommuner och mellan stadsdelar i
storstäderna.
• Socialt och ekonomiskt utanförskap är konsekvenser av
barnfattigdom.
• Undersökningar visar att ekonomisk utsatthet kan leda
till sämre skolresultat på grund av trångboddhet som
bidrar till svårigheter för lugn och ro vid läxläsning, sämre
förutsättningar för tekniska hjälpmedel och bristande stöd.
Även sämre möjligheter till en aktiv fritid och ett socialt umgänge
är konsekvenser av ekonomisk utsatthet. I dag kostar både idrottsaktiviteter
och vanliga umgängesaktiviteter, som att fika eller gå på bio, pengar som alla familjer inte
kan erbjuda sina barn.
Källa: Rädda Barnen
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(RE)KREATIVA PARKER
I Stockholm består 40 procent av marken av grönområden.
Regionens parker används mer än någonsin som rekreationsplatser av invånare i alla åldrar. Det ställer också krav
på att miljöerna ska vara variationsrika och intressanta för
barn och vuxna. Text: Karin Wandrell

1

Mulle Meck järvastaden

Sommaren 2008 invigdes en stor lekpark
i den nya stadsdelen Järvastaden. Den
populäre barnbokskaraktären Mulle Meck
fick vara inspirationskälla till en upplevelsefylld lekplats för små och stora barn. För
stadsdelen, som profilerat sig med barnen
i centrum, var det en lyckosam satsning
som belönades med Solnas stadsmiljöpris
2010 för att ha skapat en samlingsplats
som lockar både boende i området och
besökare från längre håll.
Parken, som är anlagd i en sluttning,
innehåller en mängd olika miljöer som är
inspirerade från böckerna om Mulle Meck.
Här finns ett strandat skepp i en plaskdamm, ett barnbibliotek och många zoner
som uppmuntrar barnen till forskande lek.

2

Körsbärsparkentullinge

Med tillgängligheten i centrum skapades 2011 Körsbärsparken i Tullinge, söder om Stockholm. Här har
man skapat en trädgårdsstad i miniatyr med fokus
på utmanande lek för alla. Lekplatsens olika delar blir
tillgängliga genom ramper som slingrar sig mellan
de olika zoner med olika inriktning. Här finns också en
stor gunga där både barn och vuxna får plats.
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3

Lill-Jansskogen östermalm

Ett av Stockholms innerstads största skogsområden finns på Östermalm och heter LillJansskogen. Namnet kommer från en kortvuxen
hovjägare och grindvakt som levde och verkade
i parken under 1600-talet. Länge fanns också
en krog vid namn Lill-Jans i hovjägarens hus.
Krogen har nämnts i texter av både Bellman
och Strindberg.
Idag är motionsanläggningarna i parken flitigt använda och skogsområdet är också mycket
viktigt som rekreationsskog tack vare sitt centrala läge. Framtida utveckling av parken syftar
till att skapa större möjligheter till rekreation
och motion och samtidigt bevara skogsparkens
flora och fauna.

5

4

Bryggartäppan
södermalm

En nedgången och bortglömd
park på Södermalm fick nytt liv
sommaren 2012. Den upprustade lekparken inspirerades av
boken ”Mina drömmars stad”
av Per Anders Fogelström och är
en ministad som visar stadsdelens arbetarkvarter i mitten av
1800-talet.

Nackareservatet
och Hellasgården

Grönområdet som sträcker sig från
Sickla sjö i norr till Ältasjön i söder
lockar cirka 1,5 miljoner besökare varje
år. Området utgörs av ett vidsträckt
skogsparti med såväl fornlämningar
som motionsspår. Vid Källtorpssjön mitt
i reservatet ligger Hellasgården som
erbjuder en stor variation av aktiviteter
som till exempel bad i sjön, paddling,
bangolf och fiske.

FOTO: Leif Grönvall (mulle meck)
lekplatsbolaget (körsbärsparken)
jacob landin (bryggartäppan)
karin alfredsson (nackareservatet)
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– Informationen var bra, säger Nathalie
Sundler efteråt och får medhåll från sin
klasskamrat Sebastian Senrell.
– Jag visste inte att det var så mycket
el i strömkablarna. Man måste vara försiktig, säger han.
Barn i fokus

Roslagstågs Pernilla Hernberg Kirsh och Mattias Olsén informerar eleverna Josefina Löf Lundström, Nathalie Sundler
och Sebastian Senrell i Söraskolan i Åkersberga.

Tryggare i trafiken

Allt för många olyckor sker i onödan i kollektivtrafiken.
Det menar SL:s skolinformatörer som besöker elever
för att öka kunskapen och förbättra statistiken.
Text: Lina Broström Foto: Stefan Bohlin

I Stockholms kollektivtrafik händer
olyckor varje år. Dessa försöker SL minska
genom att låta särskilda skolinformatörer
upplysa om riskerna som finns – och hur
säkerheten behålls.
– Ambitionen är att alla skolor i regionen ska få besök. Det är viktigt att
de onödiga olyckorna försvinner, säger
Pernilla Hernborg Kirsh, skolinformatör
hos Roslagståg.
Den information som skolinformatörerna ger eleverna anpassas efter lokala
förutsättningar och vilken typ av problem
som finns inom närområdet där eleverna
rör sig. Längs Roslagsbanan sker olyckor
när människor genar över spåren, är
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ouppmärksamma eller leker kring tågen.
Det är bara några av de ämnen som Pernilla Hernborg Kirsh och kollegan Mattias
Olsén tar upp när de besöker årskurs fem
i Söraskolan i Åkersberga.

Under besöken i skolorna får informatörerna ofta förslag på förbättringar från
eleverna. Synpunkterna förs vidare till
SL. Det är en del i SL:s arbete kring FN:s
konvention om barns rättigheter. Enligt
konventionen ska barnens bästa vara vägledande i allt beslutsfattande och vid alla
åtgärder som gäller barn.
– Vi jobbar aktivt med barnkonventionen. Alla på SL utbildas och vi lyssnar
till olika behov och intressen när vi exempelvis drar nya linjer i trafiken. Barn
har speciella behov som måste tillgodoses, säger Lena Thaung Lindén, kommunikatör inom barn- och ungdomsfrågor
på SL.
Trots kritik mot exempelvis spärrar i
tunnelbanan och obevakade övergångar
visar undersökningar som SL låtit utföra
att barn i regionen överlag är nöjda med
kollektivtrafiken i stort. Eleverna i Söraskolan ger också ett högt betyg till SL.
– Jag tycker att det fungerar bra, säger
Sebastian Senrell.
I arbetet med unga ingår också att på
ett tidigt stadium förebygga klotter och
vandalisering – ett problem som kostar SL
drygt 100 miljoner kronor om året. Även
här spelar skolinformatörer en viktig roll.
– Det är en jätteviktig del i vårt arbete
med säkerhet och trygghet. Barn och ungdomar kan tycka att det är oskyldigt, men
det kan bli stora konsekvenser med böter
och prickar i brottsregistret. Vi vill få dem
att förstå det för att ändra beteenden, säger Lena Thaung Lindén. l

skolinformatörer och sl:s trygghetscentral
SL:s skolinformatörer är en del i deras arbete för att aktivt arbeta utifrån barnkonventionen.
SL har 40 skolinformatörer via sina entreprenörer Arriva, Keolis, MTR, Nobina, Roslagståg,
Stockholmståg, Stockholms spårvägar.
För att få ökad trygghet i kollektivtrafiken har SL en Trygghetscentral. Hit vänder du dig om
du av någon anledning känner dig otrygg eller vill rapportera om hot, våld eller pågående
skadegörelse. Trygghetscentralen ansvarar för de ordningsvakter och väktare som finns i kollektivtrafiken och har även möjlighet att tillkalla polis och räddningstjänst. Du når Trygghetscentralen dygnet runt alla dagar. Numret är 020-120 25 25.

Rapporter och utskottsbeslut

rapporter från 2009 till 2012:
2012 – 5

När, vad och hur? Svaga
samband i Stockholmsregionens gröna kilar
2012 – 4
Att utveckla kvällslivet
i regionala stadskärnor
2012 – 3
Handlingsprogram
Kunskapsregion Stockholm
– Att tillgodose behovet
av högutbildad arbetskraft
Info 2012 – 1 Befolkning, sysselsättning
och inkomster
i Stockholms län år 2050
2012 – 1
Befolkning, sysselsättning
och inkomster i Östra
Mellansverige
2011 – 5
Använd kompetensen!
Om mångfaldsorientering
på arbetsmarknaden
i Stockholmsregionen
2011 – 4
Tätare regionala stadskärnor
Info 2011 – 3	Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen
2011 – 3
Stadsutbredning och
regionala stadskärnor
2011 – 2
Förtätning och utglesning
i Stockholmsregionen
1940–2005
2011 – 1
Kvällsekonomi
2010 – 7
Eftervalsundersökning
2010 – 6
Män och kvinnor
i utbildning och arbete
2010 – 5
RUFS 2010
2010 – 4
Skärgårdspolitiskt
program
2010 – 3
Regionala skillnader
i boendeförhållanden
2010 – 2
Mötesplatser i Stockholmsregionen
2010 – 1	Utställningsutlåtande
RUFS 2010
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

Stockholms läns landstings Tillväxt och regionplaneringsutskott, TRU, och Miljö- och
skärgårdsberedningen, MSB, bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. Utskottet och beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och nio ersättare och sammanträder cirka åtta
gånger per år. Beredningen har nio ledamöter och sammanträder cirka tio gånger per
år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar kopplade till utskottets och beredningens arbete. I TMR:s rapportserie presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar,
analyser och rekommendationer för regionens utveckling. På www.tmr.sll.se/publikationer finns möjlighet att ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.

Fungerande infrastruktur för transporter
Ett förslag till regional inriktning för
utveckling av länets transportsystem har
tagits fram av Länsstyrelsen som utgår
från transportpolitiska mål fastställda av
staten, från Stockholmsöverenskommelsen och från RUFS 2010. Det innebär en
säkerställning och ett smart utnyttjande
av befintlig infrastruktur för transporter, genomförande av satsningar enligt
överenskommelsen, bebyggelseplanering
för hög kollektiv tillgänglighet, ökad satsning på kollektivtrafik, effektiv nyttotrafik, gång- och cykelvägar samt en aktiv

prioritering av begränsat utrymme för att
minska förekomsten av köer.
Landstinget, genom TRU, understryker
vikten av en flerkärnig region i enlighet
med RUFS och instämmer i stort med
inriktningen men anser också att den
grundläggande principen – att transportsystemet byggs med kollektivtrafik som
bas – lyfts fram. Behovet av återinvesteringar är stort och sjötrafiken bör också
inkluderas.
(MP) reserverade sig.
(V) lämnade ett ersättaryttrande.
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Utvecklade regionala stadskärnor

Sörmländsk kraftsamling

Sörmlandsstrategin 2020 siktar på att
förena kraften och kompetensen hos alla
som bidrar till nyttan för kommunerna i
länet. Kontakterna mellan Stockholmsregionen och de angränsande länen poängteras. Läget nära Stockholm är förmånligt
och ger möjlighet till arbetspendling vilket hälften av invånarna utnyttjar, liksom
närheten till andra riktningar. Relativt är
arbetslösheten hög och utbildningsnivån
låg. Byggandet av bostäder behöver också
tillta.
Genom utskottet ser landstinget positivt på arbetet och framhäver betydelsen
för Stockholmsregionen av en gemensam
storregional planeringsprocess för östra
Mellansverige. Två knutpunkter som
behöver beaktas är Södertälje och Nyköping/Skavsta.
(M), (FP), (C) och (MP) lämnade särskilda
uttalanden.

Vattenkvalitet

TMR har i nära samarbete med berörda
kommuner antagit ett förslag till handlingsprogrammet Utveckla regionala
stadskärnor i Stockholmsregionen som ett
bidrag till genomförandet av åtaganden i
RUFS 2010. Handlingsområdena utgörs av
ökad tillgänglighet för tillväxt i stadskärnorna, synergier mellan investeringar,
stadsutveckling i kärnorna och utveckling
av ett kunskaps- och tjänsteintensivt
näringsliv.
Utskottet har utan ställningstagande
skickat förslaget på remiss under perioden
november 2012 till och med januari 2013.

Uppföljning av utvecklingsplanen
TRU har beslutat att föreslå ett godkännande från landstingsfullmäktige
vad gäller 2012 års uppföljning av
den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2010. Uppföljningen fokuserar på två strategier
som ska bidra till att effektivisera
arbetet: Frigör livschanser och Öka kapacitet och kvalitet inom utbildningen,
transporterna och bostadssektorn.
Även internationella jämförelser görs.
Förverkligandet av en gemensam
vuxenutbildnings- och gymnasieregion är en framgång. Resandet
med kollektivtrafik har ökat till följd

TMR har fått i uppdrag att ta fram en regional miljöstrategi för
vatten och utskottet har beslutat om inriktningen för utvecklingsarbetet med utgångspunkt i landstingets miljöpolitiska
program och den regionala utvecklingsplanen.
Förutom att koppla samman de fastställda målen och att kartlägga andra aktörers betydelse, ska strategin även sträva efter att
nå de mer övergripande regionala målen, det vill
säga kvaliteten på dricks- och havsvatten och
hållbara ekosystem och ekosystemtjänster.
Vattenmyndigheten, kommunerna, länsstyrelserna,
vattenvårdsförbunden och de kommunala bolagen
i Mälardalen är relevanta parter i aktörsanalysen.
(MP) reserverade sig.
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av införandet av trängselskatt men
fortfarande återstår problem med
framkomlighet på infartsleder och
på tvärresor i centrala delar.
Aktörerna i regionen har utfört
flera aktiviteter och gjort insatser i
linje med dessa strategier. Utvecklingen går åt rätt håll även om några
orospunkter kan skönjas, exempelvis
bostadsbyggandet som inte motsvarar befolkningstillväxten. Dessutom
minskar inte utsläppen av växthusgaser eller energianvändningen
snabbt nog.
(S) lämnade ett särskilt uttalande.
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Foto: Jonas Andersson/ SCANPIX scanpix

Minskat intrång på skogsområde

Ett utställningsförslag av fördjupad
översiktsplan för tätorten Järna och
omgivningen i Södertälje har reviderats på flera punkter. I första hand ska
Järna växa i anslutning till tätorten,
en omdisponering för att begränsa intrånget i närliggande skogsområden.
Grönstrukturen har ökats och östra
entrén till orten har fått en tydligare
markering med bland annat bostäder
och odlingslotter.
Landstinget konstaterar genom TRU
att ändringarna väl motsvarar tidigare
framförda synpunkter och understryker vikten av bebyggelse i anslutning
till den redan befintliga och där goda
kollektivtrafikmöjligheter finns.

Skattelättnader för företag i utanförskapsområden
Ett förslag med utredning om skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett
utanförskap, så kallade Nystartszoner,
har skickats på remiss av Finansdepartementet. Företagen ska, om vissa villkor
uppfylls, kunna få en tidsbegränsad lättnad från allmänna löne-, arbetsgivar- och
egenavgifter (utom ålderspension).
Tre Nystartszoner, Hovsjö och Vasa/Ronna i Södertälje och Rinkeby i Stockholm,
har inrättats med kriterier valda av utredningen med hjälp av 2009 års statistik.

Syftet är att skapa fler arbetstillfällen med
fler och växande företag. Förebilden är
Zones Franches Urbaines, ett delvis lyckat
försök i Frankrike.
Utskottet föreslår att landstingsstyrelsen är positiv till försöket förutsatt att
det även samordnas med andra insatser.
Landstinget förhåller sig kritiskt till att
zonerna införs utan inflytande från de
berörda kommunerna.
(S) reserverade sig.

Europas attraktivaste kunskapsregion

Uppländsk Drivkraft 3.0 är namnet på ett förslag för
regional utvecklingsstrategi för Uppsala, landets femte
största län. I och med dess läge fungerar Uppsala som en
del av storstadsregionen Stockholm – om än med särskilda
förutsättningar. Visionen i förslaget är att Uppsala är Europas mest attraktiva kunskapsregion. Det innebär bland
annat ett kunskapsintensivt näringsliv och en högutbildad
befolkning.
Även ett utvecklat transportsystem ingår i förslaget och
2030 är det huvudsakliga målåret. Hälften av alla resor bör
då vara kollektiva och restiden mellan Uppsala och Västerås
förkortad. Ett annat åtagande är en varaktig infrastruktur för
innovation.
TRU ser positivt på strategiarbetet samt betonar betydelsen
av en stärkt ömsesidig storregional planeringsprocess i östra
Mellansverige och pekar på vikten av att regionernas samverkan fördjupas.
(MP) lämnade ett särskilt uttalande.
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Sista sidan

FEM FRÅGOR TILL August Björkman, 7,5 år,
som går i andra klass i Abrahamsbergsskolan i Bromma

”Jag tycker att det ska finnas
dataspel och godis på tågen”
Text och foto: Karin Wandrell

Hur vill du att det ska se ut i skolan och där
du bor?
– Jag gillar min skola, det är fint där. De
har rivit ”Diamanten” där jag gick förut
och byggt en basketplan på gården istället, men jag skulle vilja ha en klätterställning till även om det redan finns en. Sedan finns det en kulle där som är ganska
bra att leka på.
Nåt som är ganska jobbigt är att det
finns en stor gata som är ganska läskig
där jag bor. Där har det hänt många
olyckor. Fast vi har grönt ljus åker bilarna
ändå när man ska ta första steget.
Annars skulle jag vilja bo i ett höghus
eftersom jag gillar att gå i trappor. Men
det får inte vara för högt upp, då skulle
jag komma för sent till skolan eftersom
det skulle ta sån tid att gå ner.
Gillar du att åka tunnelbana/buss?
– Tunnelbanan är bra eftersom den åker
ganska fort, men jag gillar buss bättre.
Där kanske man träffar folk man känner.
Sedan kan man sitta längst bak också, där
det finns massor av fönster. Tunnelbanan
kan vara lite läskig ibland. Jag kan vara
rädd för att jag inte ska hinna av samtidigt som mamma och pappa eller att jag
ska råka klämma mig mellan dörrarna.
Hur kan man göra resandet ännu bättre?
– Jag tycker att det skulle finnas dataspel
och godis på tågen. Det skulle också vara

August Björkman tycker bättre om bussen än tunnelbanan.

häftigt om man kunde gå in i en portal
som skulle stå nära utgången så att man
kom närmare bussen till exempel.
Tycker du att vuxna lyssnar på dig och bryr
sig om vad du säger?
– Ja, men ibland kanske de säger till om
jag har gjort något som inte är bra. Jag
menar inte slå mina kompisar för det gör
jag aldrig, men kanske att jag ska städa
undan eller komma in. Mamma och pappa berättar saker som jag vill veta och om
jag vill göra något gör vi det, som att spela
spel till exempel. På helgerna får jag ofta
bestämma vad vi ska göra, men ibland

säger mamma till exempel att jag måste
åka med till landet även om jag inte vill.
Finns det fattiga barn och hur tror du att de
har det?
– Jag tror att de har det väldigt tråkigt och
blir sjuka väldigt mycket. Det är ganska
synd om dem. Jag tycker att man ska
hjälpa dem. Ge dem ett tak över huvudet, mat, låta dem gå i skolan, fiska och
spela fotboll. Vissa barn kanske är fattiga
i Sverige, men inte i det här området. Jag
tror att gubbarna som brukar sitta vid utgångarna till tunnelbanan är fattiga men
jag har inte sett några fattiga barn. l

