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Förord

Den tilltagande urbaniseringen är en global trend som har accelererat under de
senaste åren och Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast. Idag lever mer
än var femte svensk i en storstad. Malmö är en av de europeiska storstäder där inflyttningen varit kraftigast, uttryckt som procentuell andel av befolkningen (Eurostat 2012). Migration är en av de drivande krafterna bakom denna globala trend.
Under de senaste två decennierna har flera initiativ tagits för att bryta den socioekonomiska boendesegregation som urbaniseringen har fört med sig. Flera av dessa
initiativ har varit områdesbaserade utvecklingsarbeten där fokus legat på individer i
vissa stadsdelar. I flera utvärderingsrapporter har forskare påpekat att isolerade
kompensatoriska områdesbaserade utvecklingsinsatser visserligen stärker individer, men de håller inte i längden eftersom orsaker till socioekonomiska
segregationsmekanismer oftast ligger på den regionala, nationella eller globala
nivån, eller utgörs av en kombination av dessa.
Detta har varit utgångspunkten när Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och
regionplanering (TMR) och Länsstyrelsen i Stockholms län lät initiera en förstudie
om hållbar urban utveckling inom ramen för RUFS-strategin Stärk sammanhållningen å ena sidan och Länsstyrelsen i Stockholms läns uppdrag för regeringens
urbana utvecklingsarbete å den andra. Förstudien har genomförts av Sweco Eurofutures AB i samverkan med båda uppdragsgivarna. Slutsatsen är att samverkan
mellan olika styrnivåer och sektorer är en grundläggande förutsättning i det urbana
utvecklingsarbetet. Resultatet från förstudien har bland annat resulterat i 99 möjliga åtgärder som utgör en del av Det urbana spelet.
Detta arbetsmaterial redogör för hur förstudien har genomförts och hur Det urbana
spelet har utvecklats. Arbetsmaterialet är framtagen av en projektgrupp bestående
av landstingetlandstinget (TMR), länsstyrelsen och SWECO Eurofutures. Evert
Kroes (TMR) har varit projektledare för förstudien. Tack till alla som har bidragit
till denna process och förstudiens resultat. Det urbana spelet fortsätter.
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SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Länsstyrelsen i Stockholms län

Chef Tillväxtavdelningen

Länsbostadsdirektör

Innehåll
Förord 										 3
Sammanfattning 									 5
Hållbar urban utveckling i Stockholms län 					

6

Behov av ett regionalt perspektiv 							

6

Förstudiens utgångspunkt 								 6
Befintlig kunskap uttryckt i 202 åtgärder 					

10

Kunskapsunderlag finns 								10
Erfarenheter hos regionala och lokala aktörer 					

10

202 åtgärder för hållbar urban utveckling 					

11

Det urbana spelet 									12
Tärningen kastades - resultat från spelomgångar och dialoger 		

14

Workshop med representanter från Stockholms stad och expertgruppen

14

Workshop med expertgruppen 							15
Tvärregional workshop 								16
Lärdomar och slutsatser från spelomgångar och dialoger 			

17

Fokus på vissa styrnivåer och sektorer 						

17

Slumpmässigt dragna spelkort avgör diskussionen? 				

18

Saknas enighet om problembilden 							18
En helhetssyn behövs 								19
Det urbana spelet fortsätter 							20
99 åtgärder för hållbar urban utveckling 						

20

Fortsatt utvecklingsarbete inom hållbar urban utveckling 			

26

Driva diskussionen kring problembilden och de utmaningar som den
socioekonomiska boendesegrationen medför 					26
Ta fram kunskap samt utvärderingar och uppföljningar 				

27

Intressebevakning, erfarenhetsutbyte samt förmedling och kommunikation 28
Bilaga 1 Förteckning rapporter, konsultationer m.m. 				

30

Bilaga 2 Det urbana spelets spelplan 						

33

Bilaga 3 Bruttolista åtgärder 							34
Bilaga 4. Presentation av deltagare i expertgruppen 				

46

Bilaga 5 Expertgruppens utvalda åtgärder 					

49

Bilaga 6. Utvalda åtgärder tvärregional workshop 				

60

Bilaga 7 Bruksanvisning Det urbana spelet 					69

Sammanfattning

Följande förstudie har syftat till att ta fram ett underlag för vad konceptet hållbar
urban utveckling kan betyda för Stockholmsregionens arbete med genomförandet
av RUFS 2010 och strategin Stärk sammanhållningen. Förstudien ska även fungera
som underlag för Länsstyrelsen i Stockholms läns uppdrag inom urbant
utvecklingsarbete samt för arbetet med Stockholmsregionens framtida
tillväxtarbete. Målet med förstudien har varit att finna sätt att hantera den
socioekonomiska boendesegrationens negativa konsekvenser genom en förbättrad
samordning mellan olika styrnivåer och sektorer
Med hjälp av litteraturstudier och konsultationer med tjänstemän och praktiker
på olika styrnivåer har 202 förslag på olika åtgärder tagits fram. Åtgärderna syftar
till att se hur styrnivåer och sektorer hänger samman i det urbana utvecklingsarbetet. Dessa åtgärder har sedan utgjort basen i framtagandet av Det urbana
spelet, där åtgärderna bearbetades vidare och renodlades till att slutligen omfatta 99
spelkort med förslag kring hantering av den socioekonomiska boendesegregationen.
Vidare möjliggör spelet ett åskådliggörande av hur olika åtgärder kan behöva
samordnas mellan sektorer och styrnivåer för att uppnå en god effekt.
Framtagandet och genomförandet av spelomgångar av Det urbana spelet har i
förstudien fungerat som ett sätt att diskutera hur den horisontella och vertikala
samordningen skulle kunna utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för en
hållbar urban utveckling i Stockholmsregionen.
Baserat på diskussioner och dialoger i samband med förstudien kan konstateras
att det behövs en fortsatt diskussion kring problembilden och de utmaningar som
den socioekonomiska boendesegrationen medför i regionen. De regionala aktörerna
kan vara en katalysator i att driva denna diskussion vidare inom ramen för RUFS
2010 för att hitta hållbara lösningar samt att vidareutveckla Det urbana spelet som
verktyg i denna process. Aktörer på den regionala nivån har även en viktig roll att
fylla genom att ta fram kunskapsunderlag och skapa förutsättningar för en arena för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte i Stockholmsregionen.

Hållbar urban utveckling i
Stockholms län

Stockholmsregionen har i RUFS 2010 definierat den socioekonomiska boendesegregationen som en utmaning för Stockholmsregionen. Bland annat har det konstaterats att det finns en koppling mellan den rumsliga socioekonomiska
segregationen och den bristande integrationen på regionens arbetsmarknad1.

Behov av ett regionalt perspektiv
Kommuner i Stockholmsregionen har i allt större utsträckning börjat arbeta strategiskt med utmaningen att bryta den socioekonomiska boendesegregationen, bland
annat kopplat till utvecklingen av vissa miljonprogramsområden. Detta gör man
delvis utifrån ett större helhetsperspektiv där dessa områden inkluderas i kommunens utveckling. Här kan kopplingen till den regionala nivån förstärkas ytterligare.
Således har TMR fått ett uppdrag att initiera en förstudie kring frågan.
Fram till år 2011 har det urbana utvecklingsarbetet i form av lokala utvecklingsavtal berört sex kommuner i Stockholmsregionen. I regeringens nuvarande satsning
är endast två kommuner berörda: Stockholm och Södertälje. Från ett regionalt
perspektiv eftersträvas också att samtliga länets kommuner får en ökad förståelse
beträffande sin roll i den socioekonomiska boendesegregationen och segregationens
regionala mekanismer. I tidigare arbete har det dessutom framkommit att de aktörer som arbetar med frågan efterlyser någon form av helhetsgrepp och hållbarhetsperspektiv för att på så sätt få till synergier av det arbete som bedrivs.
Frågan har också aktualiserats i och med att länsstyrelser med kommuner som
omfattas av det urbana utvecklingsarbetet, däribland Länsstyrelsen i Stockholms
län, ska samla relevanta aktörer för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring urbant
utvecklingsarbete. Arbetet ska inriktas mot de regionala utmaningar som finns
beträffande kommuners och andra aktörers arbete att bidra till en positiv utveckling
i stadsdelar med utbrett utanförskap.
Ett regionalt perspektiv är av betydelse för ett helhetsgrepp och hållbarhetsperspektiv, då urbana områden bland annat inte låter sig avskiljas av befintliga kommunala administrativa gränser. I arbetet med handlingsprogrammet kopplat till
RUFS 2010 om regionala stadskärnor har också behovet avmellankommunal eller
delregional samverkan och samordning manifesterats. Den svenska planeringsmodellen som bygger på det kommunala ansvaret för fysisk planering kan således vara
i behov av ett mer strategiskt synsätt med fokus på hållbar urban utveckling.

Förstudiens utgångspunkt
Under hösten 2012 genomfördes en tvärsektoriell förstudie för att ta fram ett underlag för vad hållbar urban utveckling kan betyda för Stockholmsregionens arbete.
Utgångspunkten är genomförandet av RUFS 2010 och strategin Stärk samman1

OECD, 2006, Territorial Reviews Stockholm, Sweden.
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hållningen (se textruta) samt Länsstyrelsen i Stockholms län uppdrag inom urbant
utvecklingsarbete och arbetet med Stockholmsregionens framtida tillväxtarbete2.
Viktiga frågeställningar i förstudien har varit:


att se om och hur det är möjligt att utveckla hållbara insatser och lösningar
som samordnas i tid och rum



att se hur olika insatser och aktiviteter kan planeras utifrån ett helhetsperspektiv.

Målet är att se hur medvetenheten och förståelsen skulle kunna öka angående
hur insatser och aktiviteter inom olika sektorer och styrnivåer påverkar varandra.
I förstudien har hållbar urban utveckling setts som en hybrid mellan regional och
kommunal planering. Schematiskt handlar det om två former av samspel/samordning: Horisontell samordning handlar om samspel/samordning mellan
sektorer, medan vertikalt samspel/samordning kopplar an till olika nivåer för styrning, det vill säga lokal, regional, nationell och även internationell. Nu för tiden
används ofta flernivåstyrning (multi-level governance) för att beskriva detta samband. Vi har sammanfattat detta ramverk i en matris (se figur 1).

Figur 1. Samspel/samordning (horisontell och vertikal) för hållbar urban utveckling.
Att det behövs samordning över administrativa gränser, sektorer och styrningsnivåer för att arbeta med utvecklingsfrågor synliggörs också i EU:s Territoriella
agenda, TA 2020, som är ett verktyg för att nå territoriell sammanhållning. De
grundläggande principerna för regionalt utvecklingsarbete i denna är att vara gränsöverskridande i tre dimensioner:

2



Över geografiska administrativa gränser (cross-border)



Över sektorsgränser (cross-sectoral)



Över olika geografiska beslutsnivåer (multi-level governance)

Länsstyrelsen beslutade 2011 om prioriteringar för det framtida regionala tillväxtarbetet i bred enighet med övriga

regionala aktörer. En av de prioriterade utmaningarna rör bostäder, i den meningen att bostadsbyggandet måste
öka och att nyproduktion bör användas för att inte ytterligare förstärka de regionala skillnaderna i länet. Även
behovet av ett varierat bostadsbestånd för att bland annat bryta de negativa konsekvenserna av boendesegregationen står med som en regional prioritering. Ytterligare en utmaning är att öppna regionen och samtidigt minska
utanförskapet.
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Vidare understryks att alla regioners territoriella potential ska användas så effektivt
som möjligt; genom att utveckla rätt policymix efter varje regions unika förutsättningar; genom att arbeta med funktionellt och gränsöverskridande regionperspektiv
och genom att eftersträva hållbar regional utveckling. Detta är perspektiv som är av
intresse att även ha med sig in i en diskussion av vad ett koncept och arbete rörande
hållbar urban utveckling i Stockholmsregionen skulle kunna innehålla.
En utgångspunkt och i viss mån avgränsning för förstudien har varit att utgå från
Plan- och bygglagens sjunde kapitel om regionplanering samt den förordning som
finns beträffande regionalt tillväxtarbete.3 Dessa regelverk formar även den juridiska basen för den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS
2010. För att säkerställa det önskade helhets- och hållbarhetsperspektivet har uppdraget också utgått från följande perspektiv:
1.

statsvetenskap (styrning, maktfördelning, myndighetsstrukturer, demokrati/inflytande m.m.)

2.

fysisk planering (PBL, översiktsplanering, trafiksystem och -planering,
detaljplanering, gestaltning, teknisk infrastruktur, upplevd tillgänglighet,
trygghet m.m.)

3.

strategisk kommunikation (bilden av områden, ta bort stigmatisering,
ordens valörer, m.m.)

4.

ekologisk utveckling (stadsplanering/områdesutveckling, uppvärmning,
energi, klimat, mikroklimat, biologisk mångfald, m.m.)

5.

ekonomisk utveckling (stadsplanering/områdesutveckling, investerings-

6.

social utveckling (stadsplanering/områdesutveckling; social sammanhåll-

vilja, förutsättningar för näringslivsutveckling, m.m.)
ning, försörjning, trygghet, barnomsorg, utbildning, m.m.)
För att säkra ett helhets- och hållbarhetsperspektiv knöts en expertgrupp med
representanter från de olika kompetensområdena till förstudien (se bilaga 4 för en
presentation av deltagarna i expertgruppen).
Förstudien har genomförts med ett processinriktat arbetssätt. I följande rapport
redogör vi kortfattat för förstudiens process och resultat samt vilka steg som skulle
vara möjliga att ta härnäst i arbetet med att genomföra RUFS 2010 och strategin
Stärk sammanhållningen samt Länsstyrelsens uppdrag inom det urbana
utvecklingsarbetet.

3

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
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Fakta

RUFS 2010: Strategin Stärk sammanhållningen

Förstärk processer för en sammanhållen region med en social och kulturell mångfald –
bryt segregerande processer
Strategin ”Stärk sammanhållningen” innebär att öka tillgängligheten mellan regionens olika delar
och skapa fler mötesplatser. De strukturer och villkor på bostads-, utbildnings- och arbetsmarknaden som leder till uppdelning av invånarna socialt, etniskt och rumsligt ska förändras. Både de
här marknaderna och olika delar av regionen behöver få en större social och kulturell mångfald.
Om människor ur olika grupper lär känna varandra i arbetslivet och i det offentliga rummet minskar effekterna av bostadssegregationen. Rörlighet och tillgänglighet mellan olika regiondelar
minskar sannolikheten för delningstendenser och skapar samtidigt förutsättningar för en starkare
sammanhållning i regionen. Det är särskilt viktigt att stärka invandrades ställning på arbetsmarknaden.
Avgörande för att stärka sammanhållningen i regionen är att det finns tillit mellan människor,
vilket ibland kallas socialt kapital. Det sociala kapitalet ska stärkas genom fler mötesplatser där
människor med olika bakgrund möts och skapar kontakter. Det sociala kapitalet skapas också i
överbryggande institutioner som arbetsplatser, frivilligverksamheter och skolor. Processer och
sociala arenor som kan bidra till att öka det sociala kapitalet ska identifieras och stödjas.
Processer på bostadsmarknaden som leder till segregation måste vändas, så att boendet i stället
bidrar till integration. Huvudorsaken till den etniska segregationen i boendet är att majoritetsbefolkningen undviker att bosätta sig i så kallade invandrartäta områden. Det bör bli en större bredd
i bostadsutbuden i regionens olika delar, så att en större mångfald av människor väljer att bosätta
sig i områden som nu är relativt segregerade.
Sammanhållningen mellan olika delar av regionen behöver stärkas. Den befintliga bebyggelseoch transportinfrastrukturen ger förutsättningar att hålla ihop regionen genom god tillgänglighet
främst till regionens centrum. Men även infrastrukturen mellan andra delar av regionen behöver
utvecklas, för att göra olika platser och aktiviteter mer tillgängliga och nåbara. Alla delar i
regionen ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Resurserna ska satsas där behoven är störst
och där investeringar gör störst nytta.
Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030
• Det finns ett varierat bostadsutbud inom olika delmarknader.
• Människor med olika bakgrund i alla delar av regionen möts ofta och har stark tillit till varandra.
• Regionens invånare identifierar sig i högre grad med regionen och alla accepteras som en del
av denna, oavsett bakgrund, kön och individuella särdrag.
Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen
• Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens delmarknader.
• Göra befintliga mötesplatser mer attraktiva och skapa nya mötesplatser som är spridda inom
regionen.
• Utveckla det sociala innehållet i Stockholms varumärke och marknadsföringen av regionen inåt
och utåt.
• Skapa strategiskt placerade landmärken i regionens stadskärnor.
• Samverka kring evenemang som stärker regionens profil inåt och utåt.
• Utveckla tilliten till det offentliga.
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Befintlig kunskap
uttryckt i 202 åtgärder

Kunskapsunderlag finns
Ett första steg i förstudien har varit att ställa samman samt analysera befintlig kunskap om strategier, insatser och utvecklingsprojekt med fokus på utveckling av
områden som kännetecknas av den socioekonomiska boendesegregationens negativa effekter. Sammanställningen och analysen har genomförts med de sex tidigare
nämnda expertområdena som utgångspunkt. Den befintliga kunskap som har samlats in och analyserats är statliga utredningar och utvärderingar inom ramen för den
nationella storstadspolitiken (1999-2006) och regeringens urbana utvecklingsarbete
(2006-2011) och återfinns i bilaga 1.
En utgångspunkt har varit att det redan finns mycket kunskap om vad som har
gjorts och vad som fungerar respektive inte fungerar för att arbeta med den socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser, men att kunskapen och
medvetandet hur frågor och aktiviteter hänger ihop skulle kunna öka ytterligare.
Det upplevs också som att många aktörer egentligen vet vad som borde göras,
men att det av olika anledningar inte görs tillräckligt. Denna bild har bekräftats
under genomförandet av förstudien. Säkerligen finns många förklaringar till detta,
såsom bristande enighet om problembild, otydlig roll/ansvarsfördelning inkluderande bristande mandat, prioritering och resursallokering hos nationella, regionala
och lokala aktörer.

Erfarenheter hos regionala och lokala aktörer
Förutom dokumentstudier har också ett antal workshops, konsultationer och intervjuer med aktörer och intressenter (se bilaga 1) genomförts. Målet med dessa
konsultationer har varit att ta del av vilka ytterligare erfarenheter som finns av de
strategier, insatser och utvecklingsprojekt som genomförts på nationell, regional
och lokal nivå. Samtalen har huvudsakligen styrts mot att diskutera vad som har
fungerat bra respektive dåligt i tidigare genomförda insatser samt vilka tankar och
önskemål som finns för framtiden. Såväl praktiker som forskare har konsulterats.
Från Stockholmsregionen ansågs det viktigt att ta del av de erfarenheter som
finns i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Stockholm och Södertälje kommun,
utifrån erfarenheter av arbetet med de tidigare lokala utvecklingsavtalen. Vidare
konsulterades representanter från Mångkulturellt centrum i Botkyrka och Stockholms stad beträffande pågående satsningar, medan den tilltänkta workshopen med
Södertälje kommun av olika anledningar inte kunde genomföras under hösten 2012.
Förutom perspektiv från Stockholmsregionen genomfördes en workshop med
representanter från lokala och regionala aktörer från de andra svenska storstadsregionerna, såsom Region Skåne, Göteborgsregionen, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, samt länsstyrelserna i dessa län.
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Också representanter från Delegationen för hållbara städer och Boverket konsulterades för att ta del av det nationella perspektivet.
Ett av de första stegen var att genomföra en inledande workshop med expertgruppen (se bilaga 4 för en presentation av deltagarna), arbetsgruppen och uppdragsgivaren, där deltagarna utifrån olika expertområden fick möjlighet att identifiera utmaningar, frågeställningar och aspekter kopplade till hållbar urban
utveckling. Denna första konsultation kom bland annat att utgöra underlag för de
202 åtgärderna som togs fram.

202 åtgärder för hållbar urban utveckling
Sammanställningen av dokument samt de genomförda konsultationerna resulterade i en första bruttolista på 202 åtgärder (bilaga 3) som skulle kunna genomföras
för att nå en hållbar urban utveckling. Det är viktigt att betona att inga åtgärder som
framkom under denna fas i arbetet togs bort. Dock kan listan på intet sätt anses
utgöra en fullständig förteckning. En av begränsningarna för de framtagna åtgärderna har varit förstudiens avgränsning, det vill säga Plan- och bygglagen samt
förordningen om regionalt tillväxtarbete, de sex valda kompetensområdena samt
det valda kunskapsunderlaget. Denna utgångspunkt har också styrt de dokument
som har gåtts igenom likväl som det har påverkat urvalet av de aktörer som har
deltagit i konsultationerna.
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Syftet med förstudien var att se om och hur det är möjligt att ta fram ett koncept för
att visualisera hållbar urban utveckling från ett helhetsperspektiv. Detta har gjorts
genom att utveckla ”Det urbana spelet”. Spelet syftar till att stimulera nytänkande
på samma gång som erfarenheter tas tillvara. Dessutom eftersträvar spelet att få
deltagarna att lyfta blicken så att dessa aktörer får en upplevelse av hur sektorer och
styrnivåer påverkar varandra samt att samverkan krävs mellan olika aktörer.
I Det urbana spelet har vi försökt åskådliggöra den horisontella och vertikala
samordningen. Spelplanen består av en modifierad version av matrisen (se figur 1)
och har formen av ett ”schackbräde” som på ett mycket förenklat sätt avspeglar det
svenska samhällssystemet med sina vertikala sektorer och horisontella styrnivåer.(se bilaga 2).

Till spelet omformades de 202 framtagna åtgärderna till spelkort, i sin tur uppdelade i tre kategorier (se bilaga 2) som redovisas i tabellen nedan.
Gröna spelkort
Röda spelkort
Blåa spelkort

insatser som är på gång och bör fortsättas eller vidareutvecklas
hinder som behöver åtgärdas för att kunna genomföra det
som anses behöva göras
insatser som bygger på ett nytänkande och som inte görs i
dagsläget eller inte har prövats
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Under förstudien har Det urbana spelet spelats med några olika konstellationer och
något skilda upplägg (se bilaga 7 för mer detaljer kring hur Det urbana spelet kan
spelas). På den årliga RUFS-uppföljningskonferensen den 7 november, Läget i
Stockholmsregionen, spelades en golvvariant med ett relativt stort antal deltagare.
Vid två senare tillfällen har bordsvarianter av spelet genomförts. Utgångspunkten
har varit densamma, det vill säga att deltagarna slumpmässigt har fått dra var sitt
spelkort innehållande en åtgärd. Sedan har deltagarna fått placera sig i den ruta på
spelplanen (styrnivå och sektor) där de anser att mandatet huvudsakligen ligger för
att skapa förutsättningar för genomförandet av åtgärden.
Under spelets gång har sedan deltagarna fått läsa upp den åtgärd som har angivits på spelkortet. Därefter har de andra deltagarna fått ta ställning till på vilket sätt
den upplästa åtgärden relaterar till den åtgärd som finns angiven på det egna spelkortet. Detta gjordes genom att ange om åtgärden borde stoppas då den motverkar
den egna åtgärden, om den upplästa åtgärden är bra men samordning behövs alternativt om åtgärden är bra och inte påverkar genomförandet av den egna åtgärden.
Det gemensamma syftet för spelomgångarna, oavsett variant, har varit att illustrera
en komplexitet samt att starta igång en diskussion kring behovet av samverkan
inom och mellan olika sektorer och styrnivåer för att nå resultat i en fråga.
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Tärningen kastades - resultat från
spelomgångar och dialoger

Det är en utmaning att sammanfatta de diskussioner som har förts under workshoparna. Samlingarna har haft något olika syften och därmed en varierande
sammansättning av deltagare vilket påverkat hur diskussionerna har förts.
Förberedelserna inför workshopen har sett något olika ut. Inför några workshopar har deltagarna till exempel ombetts att gå igenom listan med åtgärder i förväg
för att bedöma deras relevans och betydelse samt uppmanats att välja ut några
åtgärder som de anser särskilt viktiga att beakta i ett framtida arbete.
Spelomgångarna har både varit ett sätt att förmedla de resultat som dittills framkommit i processen och ett sätt för att samla in kunskap och erfarenheter och vidare
utveckla resonemang. De har därmed underbyggt analysen och ökat möjligheterna
att utforma ett robust koncept för hållbar urban utveckling.
Det har därtill funnits utrymme att diskutera hur aktörer på den regionala nivån i
Stockholmsregionen skulle kunna arbeta vidare med frågan. Förslag på möjliga
vägar framåt presenteras i det avslutande kapitlet.

Workshop med representanter från Stockholms stad och
expertgruppen
Under workshopen med Stockholms stad fick representanter från staden tillsammans med deltagarna i förstudiens expertgrupp spela en omgång av Det urbana
spelet. Under denna spelomgång blev det tydligt att det var svårt att placera in spelkortet i enbart en ruta på spelplanen. Det blev också påtagligt att det saknades en
kolumn på spelplanen för miljöperspektivet, även om denna aspekt skulle kunna
falla inom fysisk planering samt andra sektorer. Detta pekar mot att vissa horisontella mål som går på tvärs tenderar att osynliggöras i ett samhällssystem som bygger
på sektorsindelning. Samtidigt är det en utmaning att se till att hållbar urban utveckling inte begränsas till att enbart handla om den miljömässiga dimensionen.
Under spelomgången väckte åtgärden som uppmanade till införande av sociala
gränsvärden (se bilaga 3, åtgärdsnummer 182) en intensiv diskussion. Här ansågs
det vara en utmaning att både bestämma vad sådana kan tänkas vara samt att tilllämpa dessa. Frågan är också vilket syfte gränsvärdena ska ha. Är det för att identifiera områden som behöver stöd eller för att enbart beskriva utvecklingen? Vidare
diskuterades om definitionen av sociala gränsvärden ska sättas för stadsdelar eller
individer.
I workshopen med representanter från Stockholms Stad fördes också en diskussion kopplat till det befintliga lokala utvecklingsarbetet som sker inom Järvalyftet4 samt dess utvecklingspotential. I detta sammanhang diskuterades även vilken
4

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla,

Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Järvalyftet är Stockholms stads och andra aktörers breda och långsiktiga
satsning på social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet. Hösten 2007 enades alla politiska
partier i Stadshuset om en gemensam målbild för Järva.
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roll aktörer på den regionala nivån skulle kunna spela i det fortsatta utvecklingsarbetet. Bland annat påpekade deltagarna att det finns höga förväntningar på Järvalyftet som bitvis är svåra att leva upp till. En utmaning är att den lokala nivån inte
alltid har rådighet över alla utvecklingsförutsättningar, vilket bekräftar bilden av att
praktiska djupdykningar i olika kontexter är av betydelse för att förstå frågeställningen. Staden har till exempel inte rådighet över privata fastighetsägare. Skapandet av Järvaandan har dock varit ett steg i att samla intressenter av olika slag, såsom
föreningar, organisationer, företag och myndigheter, i ett nätverk med målet att
skapa ökad trivsel och trygghet i Järvaområdet.
Frågor som också diskuterades var hur man arbetar med att göra Järvaområdet
till en del av staden samt Stockholmsregionen. Beträffande denna aspekt framfördes
att etableringen av ”magneter ”av olika slag är ett sätt att se till att området blir en
del av staden, till exempel Kista Galleria. Men ”magneter” kan även vara grönsaksförsäljning på Rinkeby torg och lokalisering av arbetsplatser, vilket innebär att personer reser till och från området.
Beträffande vilka uppdrag den regionala nivån skulle kunna företa sig är Stockholm stad en betydande aktör i sig själv med resurser och kompetens. Men
regionala aktörer är viktiga för att se till att det exempelvis finns en regional samsyn
och ett regionalt perspektiv när det gäller infrastruktursatsningar. Bland annat
behövs en regional diskussion om hållplatser/stationslägen och regionala cykelstråk, vilket är av betydelse för att binda samman regionen.
Vidare framfördes också en önskan om inomregionala studiebesök rörande olika
aspekter av stadsdelsutveckling för att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet.
Behovet att utveckla ett ”rättvist” sätt att följa stadsdelars utveckling och se trender, till exempel genom att nyckeltal visualiserade av Gapminder eller Statistics
eXplorer5, framfördes också.
Slutligen framfördes också behovet av en ökad samordning av statliga myndigheter som har uppdrag av betydelse för stadsdelsutveckling.

Workshop med expertgruppen
Expertgruppen har också fått möjlighet att diskutera de 202 framtagna åtgärderna
lite djupare innan dessa gjordes om till de 99 slutliga spelkorten, bland annat genom att ange deras koppling till de tre dimensionerna av hållbar utveckling samt
olika styrnivåer enligt modellen på nästa sida.
Som förberedelse fick deltagarna gå igenom åtgärdslistan (se Bilaga 3). Halva
gruppen fick klassificera åtgärderna efter vilken sfär kopplat till hållbar utveckling
som åtgärden kunde placeras i, medan den andra halvan klassificerade åtgärderna
beroende på vilken styrnivå som åtgärden huvudsakligen hörde hemma i (se figur 2
och 3). Vidare fick deltagarna välja ut fem åtgärder var som bedömdes vara viktiga
då genomförandet av åtgärden kräver samverkan mellan styrnivåer alternativt en
tvärsektoriell ansats för att lyckas. Detta innebär att experten har placerat
åtgärderna i rutorna 4, 5, 6 eller 7 i figur 2 eller 3.

5

http://www.tmr.sll.se/rufs2010/Genomforande/Laget-i-Stockholmsregionen-2012/Filmer-fran-

plenum/121113/Stockholmsregionen/
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Vilka åtgärder som valdes ut och presenterades samt hur diskussionerna kring
dessa gick presenteras i bilaga 5. I presentationen och diskussionen av åtgärderna
blev det påtagligt att experterna inte alltid var ense om resonemangen, prioriteringarna samt åtgärdens inriktning, vilket innebär att kunskap kan förstås och omsättas
på olika sätt, till exempel om det skulle vara möjligt att slopa stuprören i kommunerna (bilaga 5, åtgärdsnummer 6). Detta visar att den kunskap som finns tolkas
olika och olika uppfattningar finns hur den ska användas.

Tvärregional workshop
Under hösten 2012 genomfördes även en tvärregional workshop med representanter från TMR, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Kommunförbundet Stockholms
län. Inför den tvärregionala workshopen fick deltagarna gå igenom listan med de
202 åtgärderna (Se bilaga 3). Deltagarna fick välja ut tre åtgärder som de ansåg vara
viktiga för att hantera den socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser samt vara av relevans för uppdrag inom den egna organisationen. Deltagarna ombads även att relatera de utvalda åtgärderna till dimensioner av hållbar urban
utveckling och styrnivåer. Detta gjordes genom att ange i vilken ”sfär” respektive
åtgärd bör ligga i. Även dessa deltagare fick klassificera och bedöma de utvalda
åtgärderna/spelkorten genom att ange vilken styrnivå (sfär 1-7 i figur 3) samt hållbarhet (sfär 1-7 i figur 2) som åtgärden tillhör. Vidare fick deltagarna ange vilken
roll aktörer på den regionala nivån eventuellt har för att genomföra åtgärden.
Under workshopen fick deltagarna för det första spela en omgång av Det urbana
spelet. Även i denna spelomgång blev det tydligt att det var svårt att placera in en
åtgärd i en specifik ruta när det gäller sektor och styrnivå. Det uppkom också en
diskussion om och hur man ska se på styrnivå, det vill säga om detta ska ses som det
man har mandat att göra eller det man gör idag.
Diskussionen i anslutning till olika åtgärder kom sedan att kretsa runt
”empowerment” som en viktig aspekt i utvecklingsarbete, då det i mångt och mycket
finns en tendens att överföra frågor och ansvar till den offentliga sfären i Sverige.
Visserligen finns samrådsprocessen inom fysisk planering, men den skulle kunna
utvecklas ytterligare för att öka inflytandet för de boende.
Det andra momentet i workshopen bestod av en prioriteringsdiskussion av de åtgärder som deltagarna i förväg hade valt ut från listan med de 202 åtgärderna. För
det första fick deltagarna diskutera de valda åtgärderna inom den egna organisationen, det vill säga Länsstyrelsen i Stockholms län, TMR samt Kommunförbundet
Stockholms län. Här handlade diskussionen om att presentera och diskutera de
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åtgärder som respektive deltagare hade valt ut samt bestämma vilka åtgärder som
var prioriterade att arbeta vidare med i den egna organisationen för att hantera den
socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser och stärka
sammanhållningen.
Utifrån denna och efterföljande diskussioner kunde vi konstatera att deltagarna
ofta valde att gruppera ihop olika åtgärder som de tyckte hörde samman, antingen
för att de berörde samma tematik eller att de hängde ihop i en processkedja. Detta
visar att de framtagna åtgärderna fungerar väl för att föra en diskussion om möjliga
verktyg i ett utvecklingsarbete och hur olika verktyg kan föras samman.
Workshopens andra uppgift i detta moment bestod av en förhandlingsdiskussion
i grupper med deltagare från samtliga organisationer. Deltagarna fick diskutera de
kort som hade prioriterats av respektive organisation med målet att få ned antalet
utvalda åtgärder till hälften. Slutligen fick deltagarna diskutera ett mer konkret
genomförande av den högst prioriterade åtgärden inkluderande bland annat roll –
och ansvarsfördelning för genomförande av åtgärden samt vilka styrningsnivåer och
sektorer som måste vara med i utförandet.
Under workshopen ringade deltagarna in att aktörer på den regionala nivån i
Stockholmsregionen skulle kunna arbeta vidare med att synliggöra den latenta
marknaden i områden som befinner sig i en ”marknadsskugga” på grund av okunskap om områdenas utvecklingspotential. Dessutom skulle aktörer på den regionala
nivån kunna arbeta med att utarbeta strategier där majoritetsbefolkningen är målgruppen (se bilaga 6 för mer information om de åtgärder som diskuterades).

Lärdomar och slutsatser från spelomgångar och dialoger
Baserat på den tvärsektoriella och vetenskapliga analysen av dokument, konsultationer, de genomförda spelomgångarna och de efterföljande diskussionerna kan vi
konstatera följande:


Det urbana spelet hjälper till att belysa framkomliga vägar att gå från ord



Det urbana spelet möjliggör att deltagarna tvingas gå utanför sin vardags-

till handling och stimulerar till diskussion av olika vägar att gå.
roll (spelkortet ska styra placering och förhållande till andra spelkort) och
stimulerar därmed till nytänkande, även om det inte är lätt att lämna den
formella rollen.


Det urbana spelet åskådliggör hur åtgärder och även mål kan stödja alternativt stå i konflikt med varandra samt visar de samband som finns mellan
insatser inom olika verksamhetsområden vad gäller negativ och positiv
påverkan.



Det urbana spelet möjliggör även en aktörsanalys med fokus på visualisering av var samordning mellan beslutsnivåer och aktörer inkluderande
verksamhetsområden och sektorer behövs.

Beträffande spelkorten kan vi konstatera att det är viktigt med relevanta och begripliga spelkort som uppmuntrar till eftertanke och diskussion. Spelkorten bör vara väl
anpassade till frågeställningen man valt att jobba utifrån och det är viktigt med
avgränsning om spelet ska användas för att nå ett resultat i termer av insatser. Efter
tre genomförda spelomgångar beslutades att revidera antalet åtgärder från 202 till
99 (se bilaga 3 innehållande de 202 åtgärderna samt avslutande kapitel innehållande 99 åtgärder).
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Fokus på vissa styrnivåer och sektorer
Intressant att notera är att under spelomgångerna hamnade i stort sett inga spelkort
i de styrnivåer som är inriktade mot individ- och stadsdelsnivån. Ett intressant
resultat med tanke på att de senaste årens insatser från nationell nivå varit områdesinriktade med fokus på individer som bl.a. 90-tals Blommansattsning, storstadspolitik och det senare urbana utvecklingsarbetet. Detta resultat bidrar dock
med perspektiv på den så kallade lyckoparadoxen som kan synas i en del områden.
Det vill säga att individer som har fått en bättre ekonomisk situation tenderar att
flytta ifrån dessa bostadsområden medan individer med svagare ekonomisk
situation flyttar in. Detta mönster innebär att insatserna inte har genererat en
positiv utveckling för de berörda stadsdelarna vad gäller minskad socioekonomiskt
boendesegregation.
Under spelomgångarna kom många av åtgärderna att placeras i rutan för
kommunal nivå och fysisk planering. Detta är kanske inte så anmärkningsvärt med
tanke på att förstudiens utgångspunkt har varit Plan- och bygglagen. Dock är resultatet intressant med tanke på att detta fält inte har varit helt inkluderat i tidigare
satsningar inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen. Resultatet skulle också
kunna kopplas till den diskussion som har förts beträffande en förstärkt koppling
mellan regionalt tillväxtarbete och fysisk planering som pågått de senaste åren6.
Med tanke på att ett stort antal kort hamnade i denna ruta under spelomgångarna
är ett förslag att man bör belysa och diskutera de olika spelkortens relation till
varandra i just denna ruta som en del av genomförandet av en spelomgång.
Vidare bekräftar spelomgångarna och inte minst de efterföljande diskussionerna
bilden av att ”många vet vad som borde göras men att det av olika anledningar inte
alltid görs”. Under diskussionerna och dialogerna har det dock sällan framkommit
att formella hinder i lagstiftning och regelverk motverkar eller hindrar en samordning mellan styrnivåer och verksamhetsområden. Denna bild bekräftas av statskontorets rapport om samverkan i det urbana utvecklingsarbetet, som efterlyser en
tydligare styrning av myndigheter7.

Slumpmässigt dragna spelkort avgör diskussionen?
Vi kan också konstatera att genom att genomföra några olika spelomgångar av Det
urbana spelet har den efterföljande diskussionen kommit att fokusera på olika
aspekter och spelkort, till exempel ”införande av sociala gränsvärden” och
”empowerment”. Detta har delvis styrts av vilka spelkort som deltagarna slumpmässigt har dragit under spelomgången. I viss mån har förmodligen sammansättningen av gruppen påverkat vilka frågor som har ägnats mest fokus. Den bitvis olika
inriktningen på diskussionerna visar också att det finns en hel palett av aspekter att
diskutera när det gäller hållbar urban utveckling. Det är också ett tecken på att vissa
av de framtagna åtgärderna väcker mer diskussion än andra, exempelvis beroende
på att deltagarna har olika förståelse av hur åtgärden och begrepp relaterade till den
kan förstås.

6

Se till exempel Boverket 2011

7

Urban utveckling, En utvärdering av statliga myndigheters medverkan i de lokala partnerskapen, 2010:10, Stats-

kontoret.
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Saknas enighet om problembilden
Hinder för samordning utgörs ofta av avsaknad av en enighet om problembilden.
Under förstudien har det visat sig att de utmaningar som den socioekonomiska
boendesegregationen för med sig måste tydliggöras. Det saknas ett gemensamt
språk och en begreppsapprat för att kunna tala om situationen samt för att följa
utvecklingen, vilket försvårar förståelsen mellan sektorer och styrnivåer. Inte minst
upplevelsen att se hur olika närliggande delar av Stockholmsregionen har utvecklats
de senaste 20 åren genom en visualisering i Statistics eXplorer under konferensen
Läget i Stockholmsregionen 2012 blev en tankeväckare.
Det saknas en enighet om problembilden och utmaningarna. Det saknas även en
samsyn kring en övergripande gemensam vision för kommuner, regionen och den
nationella nivån kring vad som hållbar urban utveckling är och hur kopplingen
mellan regionalt tillväxtarbete och den socioekonomiska boendesegregationens
negativa konsekvenser ser ut. Därmed saknas också en fungerande politik och
praktik för att arbeta med hållbar urban utveckling samt att se till att aktiviteter och
satsningar kuggar i varandra och skapar nödvändiga synergier.

En helhetssyn behövs
Framtagandet och genomförandet av Det urbana spelet i olika konstellationer har
varit ett steg och en ansats att få igång en diskussion om hur olika insatser kan
genomföras och samordnas för att få bättre verkan och nå en stärkt sammanhållning. Det är dock omöjligt att få till en total helhetssyn då en sådan spelomgång
säkerligen skulle bli en utmaning att genomföra rent praktiskt eftersom det skulle
kräva att engagera samhällets samtliga sektorer och styrnivåer.
Förhoppningsvis bidrar spelet till att belysa hur helheten skulle kunna se ut. Det
finns vidare få initiativ, uppdrag samt smörjmedel till samarbete mellan sektorer
och styrnivåer. Hållbar urban utveckling är också en utmaning då det inte passar in
i en enfrågestyrd samhällsdebatt. Detta kan vara en förklaring till att det är svårt att
få till perspektivet att hållbar urban utveckling inte bara handlar om miljonprogrammens utveckling, utan om hela Stockholmsregionens utveckling.
Arbetet med att hantera den socioekonomiska boendesegrationens negativa konsekvenser är dock fortfarande ofta projektbaserat och genomförs ”lite vid sidan om”.
Detta innebär att ordinarie strukturer har svårigheter att påverkas och förändras av
dessa projekt som även har konstaterats i tidigare utvärderingar8. I mångt och
mycket har samverkan i det urbana utvecklingsarbetet hittills varit personberoende.
Botkyrka kommun är ett exempel på hur en organisation har sett över sin struktur
för att bland annat få till ett helhetsgrepp. Detta för att fånga upp de boendes olika
behov och få ett ökat inflytande i lokala projekt.
Deltagarna har givits möjlighet att återkoppla via e-post angående vad de ansåg
om spelet. Den återkoppling vi har fått är att deltagandet har bidragit med en ökad
förståelse för hur den egna verksamheten kan relateras till arbetet med hållbar
urban utveckling och insatser för att hantera den socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser.

8

Storstad i rörelse, Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal, SOU

2005:29
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Förstudien har varit ett försök att belysa hur aktörer på den regionala nivån skulle
kunna gripa sig an arbetet med hållbar urban utveckling i allmänhet och arbetet
med den socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser i synnerhet.

99 åtgärder för hållbar urban utveckling
Utifrån spelomgångarna och workshoparna kunde åtgärderna komprimeras ytterligare och omformuleras. Således reviderades listan med de 202 åtgärderna ner till
en lista med 99 förslag till åtgärder.
Dessa 99 åtgärder ska ses som möjliga förslag på åtgärder i ett utvecklingsarbete
för att hantera den socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser
och med syfte att uppnå en hållbar urban utveckling. Åtgärderna är inte tidssatta,
rangordnade eller specificerade. Förstudiens avgränsning har även medfört att
listan är långt ifrån komplett. Listan kan förmodligen utökas med ytterligare åtgärder om fler aktörer från olika sektorer och styrnivåer skulle konsulteras.
Vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå en hållbar urban
utveckling är beroende på lokala, regionala och i vissa fall även nationella förutsättningar. Det urbana spelet har lärt oss att det inte är åtgärderna i sig utan samordningen mellan olika åtgärder i tid och rum som utgör utmaningen för att lyckas. I
detta sammanhang är samspelet mellan olika sektorer (stuprör) och styrnivåer den
största utmaningen i Det urbana spelet. I alfabetisk ordning följer här de 99 åtgärdsförslagen:














Aktörsanalys
Kartlägg och åskådliggör vilka aktörer som finns inom olika stadsdelsutvecklingsprojekt och vilka insatser de jobbar med
Alla svenskar
Utveckla strategier där alla invånare är målgrupp för hållbar urban utveckling
(fokusera inte endast på de med utländsk bakgrund)
Alternativa bygginitiativ
Skapa förutsättningar för hushåll och småföretag att bilda kollektiv för att
bygga egna fastigheter till lägre kostnader (exempelvis enligt tysk modell)
Arbetsplatsernas status
Höj statusen för arbetsplatser i vissa miljonprogramsområden som är centrala
för att öka sammanhållningen i dessa områden, till exempel lärare, vårdpersonal och polis
Bostadens utformning
Utveckla bostadens utformning för att exempelvis kunna bygga yteffektiva bostäder anpassade till flera grupper och deras efterfrågan
Bostadsbehov
Skapa system för att diskutera bostadsbehov genom exempelvis paneldialoger
med relevanta aktörer från olika styrnivåer
Bostadsförhållanden
Utveckla uppföljningsverktyg för att förstå de verkliga boendesituationerna och
bostadsförhållandena i vissa miljonprogramsområden omfattande bl.a. trångboddhet och andrahandsuthyrning

Det urbana spelet



































Bostadsförsörjningsanalys
Koppla den socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser till
en analys av bostadsförsörjningen i regionen (”Läget i länet”)
Bostadsköer styr
Skapa bostadskösystem som leder till minskad socioekonomisk boendesegregation genom att ta hänsyn till olika hushålls verkliga betalningsförmåga
Bostadspolitiska mål
Formulera bostadspolitiska mål som adresserar den latenta bostadsmarknaden
som finns i vissa miljonprogramsområden för att åstadkomma en positiv utveckling i berörda stadsdelar
Empowerment
Utveckla metoder inom offentlig sektor som bygger på empowerment som
motor för områdes- och stadsutveckling
Finansieringsmodeller
"Utveckla finansieringsmodeller som bygger på investering i regionens tillväxt
för att hantera kostnader för upprustning i vissa miljonprogramsområden"
Flytta inte problemen
Ta fram en finansieringsmodell för att behålla miljonprogrammens flerfamiljshus som ett viktigt segment i regionens bostadsmarknad, så att marknaden
fortsättningsvis kan tillhandahålla ett varierat bostadsutbud
Folkhälsa som uppföljning
Använd ett folkhälsoperspektiv för att följa upp utvecklingsarbetet i dessa områden genom att ta fram folkhälsoindikatorer som visar att områden och de
boende mår bra
Framtidsscenarier
Skapa framtidsscenarion för olika stadsdelars utveckling med hjälp av exempelvis GIS, flygfoto, marknadsanalyser och demografisk statistik
Fysiska monument
Bygg fysiska monument som stärker de boendes känsla av stolthet över att bo i
stadsdelen
Fördomar
Utveckla metoder inom planprocessen som medvetandegör hur fördomar om
ett område påverkar tjänstemännens upplevelse av utvecklingsmöjligheter
Gemensamma begrepp
"Social sammanhållning, integration, interkulturell, etniskt blandad."; ta fram
ett ramverk för olika begrepp som är brett förankrade vad gäller betydelse och
användningsområde
Gemensamma styrdokument
Skapa gemensamma styrdokument för att säkerställa hållbarheten i urbant utvecklingsarbete och för att undvika att arbetet är beroenden av enskilda aktörers engagemang
Geografiska områdesgrupper
Bilda geografiska områdesgrupper för att på områdesnivå kunna arbeta
sektors- och styrnivåövergripande inom en kommun
Gestaltning
Öka trivseln i områden genom att satsa på medveten gestaltning av den fysiska
miljön
Goda nyheter
Utveckla en kommunikationsstrategi som bygger på invånarnas upplevelser
och på positiva nyheter för att påverka mediabilden av vissa miljonprogramsområden
Helhetstänkande
Utveckla ett helhetsperspektiv i utvecklingen av socioekonomiskt segregerade
områden och höj statusen på utvecklingsarbetet
Hoppa på tåget!
Involvera fler aktörer från olika styrnivåer och sektorer (Arbetsförmedlingen,
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fackförbund, församlingar, m.fl.) för att effektivisera samarbetet kring boendesegregationens negativa effekter
Informationsinsatser
Ta fram en informationsstrategi som säkerställer att invånare får nödvändig information om hur samhället fungerar
Ingångsporten
Ta fram utvecklingsplaner för vissa miljonprogramsområden som bygger på
lösningar som passar dessa områdens funktion som ingångsport till bostadsmarknaden i regionen
Inte bara stadsdel
Härled och identifiera vilka problem som kan påverkas på områdesnivå och
vilka som bör lösas på stadsnivå eller på samhällelig systemnivå
Internationalisera skolor
Utveckla och arbeta med interkulturell pedagogik för att höja andelen som klarar grundskolan och använd detta som en tillgång för att skapa attraktiva skolor
i socioekonomiskt segregerade områden
Inveckla projekt
Utveckla metoder för att "inveckla" utvecklingsprojekts erfarenheter och resultat i ordinarie strukturer
Krisberedskap
Bredda riskbegreppet till att även innefatta sociala krissituationer (jämför t.ex.
med bränderna i Paris, London)
Kunskapsarenor
Utveckla kunskapsarenor för kunskapsspridning och lärande över disciplingränser om hållbar urban utveckling och samband mellan olika aktörers
uppdrag och verksamheter
Kunskapsbaserat utvecklingsarbete
Utveckla metoder för kunskapsbaserat utvecklingsarbete som bygger på kunskapsproduktion i tre steg: generera kunskap från forskning och utvärdering;
sprida och lära ut kunskaper samt tillämpa dessa kunskaper i utvecklingsarbetet
Kvalitetssäkra lärandet
Vidareutveckla system för regelbunden uppföljning, utvärdering och lärande av
insatser för att gynna ett kunskapsbaserat utvecklingsarbete
Livsstilar skapar marknader
Analysera olika gruppers livsstilar som en möjlighet till utveckling av nya lokala
och regionala marknader för tillväxt
Lokal arbetsmarknadspolitik
Utveckla lokala/regionala arbetsmarknadsanalyser för att skapa förutsättningar
för lokalt behovsanpassade arbetsmarknadspolitiska insatser som leder till
minskad socioekonomisk boendesegregation
Lär av historien
Utvärdera insatser och samla relevanta exempel på hur man med olika insatser
har lyckats motverka den socioekonomiska boendesegregationens negativa
konsekvenser
Marknadsanalys
Utveckla bostadsmarknadsanalyser för att identifiera nya kundgrupper i områden som har god fysisk potential för nyproduktion, men som i nuvarande analyser anses ha låg status
Medborgarbudget
Utveckla en struktur för medborgarbudget för att öka delaktighet, skapa förutsättningar för empowerment och ge instrument för påverkan
Mellankommunala rådslag
Skapa mellankommunala rådslag för att hantera frågor beträffande bostäder,
trafik, företagsetablering m.fl. över kommungränser
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Miljö som mötesplats
Använd ekologiska utvecklingsprojekt som möjlighet för de boende att samverka kring och därmed stärka även de sociala aspekterna av hållbar utveckling
Multipla sociala nätverk
Underlätta för människor att utveckla flera olika typer av sociala nätverk, både
sådana som bygger på starka relationer (familj/släkt) men också relationer som
bygger på svaga band och som kan öppna andra dörrar till samhället
Målanalys
Analysera motstridiga mål inom kommunpolitiken redan före starten av
utvecklingsarbetet
Nyansera uppföljningen
Utveckla ett system för uppföljningen av hållbar urban utveckling som mer
nyanserat belyser utvecklingen för samtliga stadsdelar och undviker stigmatisering av vissa områden
Offentlig service
Ta fram riktlinjer för att garantera att offentlig service i form av exempelvis
skola, fritid och vård finns i området i någon form
Offentlig upphandling
Lägg in krav på socialt ansvarstagande som "ska-krav" i offentliga upphandlingar som ett incitament för mångfaldsorientering av företagen
Områdeskompetens
Skapa personalpolicys som leder till ökad rekrytering av personal från
socioekonomiskt segregerade områden, för att få in områdeskunskap i det strategiska utvecklingsarbetet
Partnerskap
Skapa förutsättningar för partnerskap mellan privata och offentliga aktörer för
att driva en områdesutveckling och hitta nya finansieringsmodeller
Platsens förutsättningar
Genomför fysisk upprustning i stadsdelen som tar till vara platsens unika kvaliteter och behåll den fysiska struktur som fungerar i ett område vid komplettering och förändring
Politiska partier
Öppna de politiska partiernas struktur så att fler samhällsgrupper kan ta på sig
politiska uppdrag som en förutsättning för social sammanhållning
Projektets långsiktighet
Formulera finansierings- eller kvalitetskrav som leder till att utvecklingsprojekt
blir en del av långsiktiga utvecklingsplaner och leder till utveckling av de ordinarie strukturerna
På tvären
Upprätta stödprogram som endast finansierar utvecklingsarbeten som bygger
på tvärsektoriella insatser
Rasism och diskriminering
Ta fram program som involverar alla befolkningsgrupper i arbetet med att
förebygga rasism och diskriminering
Regional allmännytta
Skapa ett regionalt allmännyttigt bostadsbolag i syfte att skapa hyresrätter
jämnt spridda i regionen
Regional arbetsmarknad
Skapa arbetsplatser i socioekonomiska segregerade områden (t.ex. nystartszoner, utlokalisering offentlig verksamhet) för att koppla områden till regionens
arbetsmarknad
Regional dialog
Skapa en dialog mellan regionala aktörer om hur man kan arbeta över sektorsgränser för att skapa samsyn och gå från ord till handling inom urbant
utvecklingsarbete
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Regional SFI /SFx
Vidareutveckla regionalisering av SFI-undervisningen för att matcha nyanländas olika behov kopplat till utbildning, yrke m.m.
Regionala stadskärnor
Koppla näringslivsutveckling till fysisk planering och utveckling av regionala
stadskärnor som även omfattar vissa miljonprogramsområden
Regionalt ledarskap
Ta fram principer för regionalt ledarskap för att hantera problemen som
urbana segregeringsmekanismer generar (t.ex. boendesegregation)
Regionalt stöd
Skapa ett regionalt system för analys, strategi och uppföljning av urban
utveckling via indikatorer, medan kommunen står för själva utförandet
Robust och attraktiv
Utveckla utvecklingsstrategier för mer blandade upplåtelseformer och
funktioner i vissa miljonprogramsområden genom att tillåta friare angreppssätt
för markanvändning
RUFS ger kunskap
Generera och sprid kunskap om hållbar urban utveckling inom ramen för
genomförandet av RUFS 2010
Samhörighet
Skapa sammanhållningsstrategier inom stadsdelarna samt mellan stadsdelarna
och omvärlden som bland annat bygger på olika gruppers samhörighet inom
stadsdelarna
Semi-politiska mötesplatser
Skapa semi-politiska mötesplatser för att diskutera frågan om hållbar urban
utveckling där politiker och tjänstemän kan diskutera vad, hur och varför
Skapa mötesplatser
Skapa mötesplatser med sociala och kulturella funktioner som möjliggör att
olika människor rör sig inom och mellan stadsdelar och kan mötas
Skapa områdesidentitet
Skapa områdesidentitet som bygger på invånarnas identitet och det de har tagit
med sig från sin födelseort, kopplat till stadens identitet
Skapa visioner
Ta initiativ till pilotprojekt och förstudier för att visa på ett områdes eller olika
samarbetsformers potential för vidareutveckling i ett visionärt sammanhang
Skolans mötesplats
Stärk förskolans och skolans roll som mötesplatser för förståelse och lärande av
sociala och kulturella koder och formande av gemensamma värdegrunder
Social agenda
Skapa samordning för att få en strategisk utveckling som har sin utgångspunkt i
att fler äger den "sociala agendan" i regionen
Social housing
Utveckla svensk modell för "social housing" för att åstadkomma blandade
inkomstkategorier överallt i Stockholmsregionen
Social hänsyn
Utveckla strategier och modeller som gör det möjligt att kräva från privata
byggaktörer att ta större socialt hänsyn exempelvis genom markanvisning
Social konsekvensbedömning
Utveckla metoder för sociala konsekvensbedömningar i fysisk planering för att
öka förståelsen för hur man kan planera för social sammanhållning
Social miljöbedömning
Inkludera de sociala aspekterna av hållbar utveckling i arbetet med miljöbedömningen exempelvis genom avsnittet Hälsa - säkerhet i MKB.
Social mobilisering
Skapa arenor i stadsdelar som inkluderar alla grupper och använd verksamhetsområdet trygghet att mobilisera de boende kring och använd det som
mötesplats för ytterligare insatser
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Sociala aspekter
Öka kunskapen om sociala aspekter av hållbar utveckling hos samtliga yrkesgrupper som deltar i planprocessen
Sociala frågor
Lyft sociala frågor tydligare i översikts- och detaljplaner, använd metoder för
delaktighet som finns utarbetade, prioritera det sociala perspektivet högre och
gör det till en fråga för alla förvaltningar
Sociala gränsvärden
Skapa gränsvärden för sociala aspekter i hållbar urban utveckling liknande
bullergränserna som används inom Miljökonsekvensbedömningen
Sociala krav
Utveckla analysmodeller för stadsutvecklingen som tydliggör hur projektet påverkar de sociala aspekterna av hållbar utveckling i relation till de miljömässiga
och ekonomiska aspekterna
Sociala kvalitetsmål
Ta fram mätbara sociala mål i linje med miljökvalitetsmålen för att skapa förutsättningar för integrering av sociala aspekter i andra verksamhetsområden
Sociala värden
Arbeta för att sociala värden ska ha ett eget värde som bygger på mänskliga
rättigheter, inte enbart i termer av kostnadsbesparingar
Socialt perspektiv
Utveckla det sociala perspektivet i fysisk planering för att säkerställa kopplingen mellan utvecklingen av vissa utsatta områden och stadens utveckling
Stadens olika kvaliteter
Utveckla analysmodeller för stadsutveckling som tar hänsyn till både innerstadens och ytterstadens olika kvaliteter i en symbios
Stadsdel och region
Skapa ett helhetsperspektiv på regional nivå i stället för att peka ut särskilda
stadsdelar som problembärare och tydliggör vad som ska lösas inom respektive
styrnivå
Stuprörsstyrning hämnar
Utveckla former för processtyrning som bygger på samverkan över sektorsgränser och motverkar stuprörsstyrningens samordningsförluster
Så gör vi inte i Sverige
Ta intryck och lärdom av internationella erfarenheter inom stadsplanering för
att skapa nytänkande och nya kreativa lösningar
Så har vi alltid gjort…
Definiera regionala samverkansformer som tillåter ömsesidigt ifrågasättande
och se det som en förutsättning för att hitta nya vägar
Tillväxtanalys
Genomför en tillväxtanalys av de socioekonomiskt segregerade områdena som
visar dessa områdens möjligheter för ekonomisk tillväxt i regionen
Tillväxtförlusten
Ta fram en beräkningsmodell som tydliggör hur regionens tillväxt kommer att
hämmas om inte hela regionens potential utnyttjas
Tillväxtområden
Skapa tillväxtstrategier för dessa områden som skapar förutsättningar för områdena att bli tillväxtområden
Transport bryter segregation
Belys sociala aspekter av transportsystem (väg, kollektivtrafik, spårväg m.m.)
för att knyta samman områden som underlag till kommunernas översiktsplaner
och den regionala utvecklingsplanen
Tvärsektoriell analys
Utvärdera de olika aktörernas arbetsinsats i projekt utifrån ett helhetsperspektiv för att tydliggöra det tvärsektoriella gränssnittet
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Uppmuntra nya byggherrar
Uppmuntra att nya byggherrar kommer in på bostadsmarknaden och möjliggör
nya produkter, ökad konkurrens och minskade byggkostnader
Upprustningsbehov
Använd upprustning av vissa miljonprogramsområden som del av ett långsiktigt utvecklingsarbete (hållbar urban utveckling)
Utanförskap kostar
Ta fram kalkyler för ekonomiska konsekvenser av uteblivna utvecklingsinsatser
som tydliggör hur mycket olika former av utanförskap kostar
Utveckla dialog
Utveckla dialogmodeller inom tjänstemannaorganisationen som säkerställer att
invånarnas kunskaper och behov tas tillvara i områdes- och stadsutveckling och
är underlag till politiska beslut
Utvecklingsstrategier
Ta fram utvecklingsstrategier som varar längre än en mandatperiod och som
bygger på samhällsekonomiska kalkyler och sociala investeringsfonder för att
förebygga framtida kostnader för utanförskap
Vardagsgeografi
Utveckla modeller för stadsplanering som i större utsträckning tar hänsyn till
människors vardagsgeografi
Varumärke
Skapa stolthet kring en plats/ett område genom att marknadsföra den och
bygga ett varumärke i kulturella sammanhang
Vidga vyerna
Involvera aktörer utanför regionen som kan bidra med kunskap och erfarenheter från andra regioner
Visualisera mera
Skapa analytiska instrument som på begripligt sätt visar vilka faktorer som driver på den socioekonomiska boendesegregationen

Vidare har vi som ett resultat av förstudien tagit fram en slutversion av Det urbana
spelet med spelkort som bygger på de 99 föreslagna åtgärderna samt en reviderad
spelplan (se bilaga 7 Bruksanvisning Det urbana spelet).
Klistra in den nya spelplanen här

Fortsatt utvecklingsarbete inom hållbar urban utveckling
Under förstudien har vi också genom konsultationerna och genomförande av
workshops fått fram förslag på inriktning och aktiviteter som aktörer på den regionala nivån skulle kunna arbeta vidare med. Nedan presenteras några förslag på hur
arbetet skulle kunna bedrivas vidare. Förslagen presenteras under tre huvudrubriker, men presenteras inte i en prioriterad ordning utan ska snarare ses som en förslagskatalog på möjliga fortsättningsaktiviteter. Förstudien har visat att det finns en
roll för regionala aktörer i arbetet med att motverka den socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser och stärka sammanhållningen i regionen

Vidareutveckla Det urbana spelet
Förslag på hur Det urbana spelet kan användas och vidareutvecklas:


Ta fram och belysa hur fler åtgärder/spelkort från andra sektorsområden
än de som var utgångspunkten i denna förstudie, det vill säga Plan- och
Bygglagen och regionalt tillväxtarbete spelar en viktig roll i arbetet med
strategin Stärk sammanhållningen.

Det urbana spelet



I diskussionen om den socioekonomiska boendesegregationen är det också
av intresse att se hur arbetet med frågan eventuellt förändras genom att
bredda perspektivet och ta bort ”boende” framför segregationen; alltså den
socioekonomiska segregationen i regionen. Detta kan innebära tydligare
kopplingar till situationen på regionens arbetsmarknad.



Spela Det urbana spelet i andra delar av Sverige för att få ett grepp om hur
generella utmaningarna och åtgärderna är. Denna aktivitet är bland annat i
linje med Boverkets framtagna ”Vision 2025 för Sverige” och kan ses som
ett led i att vidareutveckla konkreta insatser som faller inom arbetet med
att ”Hantera växande stadsregioner” samt ”Skapa en hållbar livsmiljö i och
kring staden”9. Här ska bland annat helhetssyn prägla genomförandet,
vilket i sin tur innebär att social integration och miljöhänsyn ska prägla
regional utveckling samt att förorter bättre integreras10.



Spela Det urbana spelet med nya grupperingar, såsom politiker, tjänstemän, student- och intresseorganisationer såsom Stockholms Handelskammare i Stockholmsregionen för att vidga förståelsen och perspektiven
för samt innebörden av hållbar urban utveckling och de utmaningar den
socioekonomiska boendesegregationen medför. Särskild tonvikt kan ligga
på att diskutera hur privata aktörers engagemang kan öka i genomförandet
av åtgärder.

Kunskapsunderlag, utvärderingar och uppföljningar
Förslag på studier och analyser som kan genomföras: Förslag på analyser som kan


Samla en utökad expertgrupp för att diskutera, beskriva och analysera
eventuella olika synsätt på problembilden samt ta fram en skrift som
sammanfattar kunskapsläget och möjliga sätt att se på problembilden.



På vilket sätt har kommuner och andra organisationer ändrat sitt arbetssätt/organisation för att nå en hållbar urban utveckling, som exempelvis de
svenska kommunerna som tidigare hade tecknat lokala utvecklingsavtal
samt även internationella exempel. Vilka lärdomar, erfarenheter och resultat kan hittills konstateras från detta utvecklingsarbete?



Vilka exempel finns för hur olika dimensioner av hållbar utveckling inklusive den sociala, inkluderas i själva framtagandet av planer, såsom
regionala utvecklingsprogram, riktlinjer för bostadsförsörjning, länsplaner
för regional transportinfrastruktur, kollektivtrafikförsörjningsprogram
med mera.



Kan sociala konsekvensanalyser vara ett bra verktyg för att inkludera en
social dimension i framtagandet och bedömning av olika planer och pro-

9

Vision för Sverige 2025, http://sverige2025.boverket.se/hantera-vaxande-stadsregioner.html

10

”Förorterna integreras. Många områden som tidigare betecknats som utsatta har fått bättre rykte genom upprust-

ning, komplettering, och relationsförvaltning, samtidigt som insatser på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder
genomförts. Upprustningsprocessen genomförs alltid i samverkan med boende och verksamma i området. Genom
att upprustningsåtgärderna genomförs parallellt med satsningar på sociala åtgärder och i samverkan med de
boende, minskas förvaltningskostnaderna i området. Många väljer att bo kvar i de upprustade områdena och nya
boende flyttar också in i takt med att attraktiviteten ökar. Bostadsområdena omvandlas genom tillskottet av kommersiell och offentlig service, kulturutbud och arbetsplatser. Processen att integrera dessa områden som en del i
staden pågår och de är viktiga för stadens fortsatta utveckling.” (http://sverige2025.boverket.se/skapa-en-hallbarlivsmiljo-i-och-kring-staden.html)
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gram. Hur ser eventuella kopplingar till miljömässiga och ekonomiska
konsekvensanalyser ut?


Hur får hållbarhetsaspekterna i övergripande planer genomslag (exempelvis i detaljplaner) så att även kvalitetsaspekter inkluderas i dessa planer.
Finns det exempel på hur det går att säkerställa att sociala aspekter inkluderas i detaljplaner så att inte den socioekonomiska boendesegregationen
förstärks genom nyproduktion i eller omvandling av vissa områden?



En inventering av hur arbetsmarknadsinitiativ genomförs för att skapa
sysselsättning i de områden som har haft en hög befolkningsandel med
försörjningsstöd. Vilka aktörer är involverade och vilka möjligheter finns
för att ta tillvara lokal arbetskraft i olika satsningar.



Vilka tillgängliga samhällsekonomiska beräkningsmodeller används för att
prissätta kostnadsposter för exempelvis arbetslöshet, avbruten studiegång
och ohälsa, fysisk upprustning av områden, osv. för att motivera tidiga
insatser? Vilka erfarenheter finns från sociala investeringsfonder som har
inrättats i ett flertal svenska kommuner och regioner?



Vilka nyckeltal används eller behöver tas fram för att kunna följa utvecklingen av den socioekonomiska boendesegregationen på basområdesnivå
(GIS) i Stockholmsregionen över tid? I detta sammanhang skulle det även
vara nödvändigt att arbeta med prognoser/framskrivningar för att
åskådliggöra en möjlig utveckling och därmed underlätta en diskussion om
insatser och åtgärder. Inför även en årlig uppföljning av den socioekonomiska boendesegrationens utveckling i regionen samt genomförda insatser. Denna kan exempelvis presenteras på den årliga RUFS-konferensen.



Genomför en inventering och sammanställning av projekt kopplat till
boendemiljö och fysisk gestaltning som genomförts de senaste tio åren för
att möjliggöra erfarenhetsutbyte inom regionen. TMR kan också med hjälp
av den modell för integrerad planering som finns visa på möjligheter att
förtäta vissa områden som ligger i marknadsskugga på grund av ett områdes image.

Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Förslag på insatser som kan göras för att skapa en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte:


Driv diskussionen vidare kring problembilden och de utmaningar som den
socioekonomiska boendesegrationen medför, då denna fortfarande är
otydlig för en del aktörer.



Förmedling av resultatet från kunskapsframtagandet, utvärderingar och
uppföljning i samverkan med de andra storstadsregionerna i Sverige samt
städer med liknande utmaningar.



Etablering av ett inomregionalt nätverk mellan aktörer som arbetar med
stadsdelsutveckling i Stockholmsregionen för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och eventuella gemensamma utvecklingsprojekt. Detta kan även
inkludera en samordning och deltagande av statliga myndigheter med
uppdrag av betydelse för stadsdelsutveckling.



Ett områdes rykte och image ger det dess värde. Misslyckas man med att
skapa en positiv bild kan förutsättningarna för andra insatser begränsas.
Åtgärder och insatser främjas också av kommunikation och inkluderande
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av de boende och det omgivande samhället. Här finns en uppgift för
aktörer på den regionala nivån som skulle kunna arbeta med att utveckla
kommunikationskompetens kring att hantera den socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser. Exempelvis genom att etablera
ett nätverk för kommunikatörer från aktörer såsom landsting, kommuner,
fastighetsbolag syftandes till kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte.


Som ett startskott för det fortsatta arbetet skulle en konferens förslagsvis i
samarbete mellan TMR, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län och andra aktörer såsom SKL och Boverket anordnas.
Angelägen tematik är den socio-ekonomiska boendesegregationens
relation till skola och utbildning. Konferensen kan även ses som en uppstart av genomförandet av en ny strukturfondsperiod (se nedan).



Se till att projekt relaterade till hållbar urban utveckling och den socioekonomiska boendesegregationen negativa konsekvenser har möjlighet att
erhålla stöd av de nya strukturfondsprogrammen som är under utarbetande under 2013 för genomförande under programperioden 2014-2020.
Kommande strukturfondsfinansierade projekt skapar både möjligheter för
framtagandet av kunskapsunderlag samt att omsätta kunskap till konkreta
utvecklingsinsatser. I förslaget på partnerskapsavtal mellan Sverige och
kommissionen anges att insatser för integrerad urban utveckling ska ingå i
den kommande programperioden. Ett inkluderande av tematiken kan
också möjliggöra att regionala aktörer kan få en mer operationell roll i
insatserna och möjligheter att arbeta med olika områden i regionen från
ett helhetsperspektiv.
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Bilaga 1 Förteckning rapporter, konsultationer m.m.
Hittills har följande insatser genomförts
inom ramen för förstudien:
Dokumentanalys:


Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? - förslag till
nationellt utvärderingsprogram, Regeringen, SOU 2004:79



Storstad i rörelse - kunskapsöversikt
över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal, Regeringen, SOU 2005:29



Utvärdering av lokala processer i
urbant utvecklingsarbete, SWECO
Eurofutures AB, 2010



Urban utveckling - en utvärdering
av statliga myndigheters medverkan
i de lokala partnerskapen, Statskontoret, 2010



Socialt hållbar stadsutveckling - en
kunskapsöversikt, Boverket, 2010



Övriga relevanta rapporter (se bild)

Genomförda workshops och möten:
2012-09-11

Storstadspolitikens projektledare Stockholmsregionen

Eva Bjurholm (Södertälje kommun)
Karin Ericsson-Bech (Stockholms Stad 1999-2005)
Hans Lindberg (Jordbro 1996-2010)
Marcel Moritz (Huddinge 2000-2011)
Johnny Ridemar (Stockholms Stad 1999-2005)
Karin Wahlgren (Jordbro 1999-2008)
2012-09-12

Förstudiens expertgrupp

Nihad Bunar, Stockholms universitet
Andreas Gyllenhammar, Sweco
Maria Gårdlund, Sweco
Jonas Jernberg, Sweco
Ann Legeby, KTH / Sweco
Lennart Nordfors, Gullers Group
Micael Sandberg, Sweco
Elin Sjöberg, Sweco
2012-09-12

TMR:s vetenskapliga råd

Gunnel Forsberg, Stockholms universitet
Folke Snickars, Kungliga Tekniska Högskolan
Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm
2012-09-12

Storstadsanalysgruppen

(Region Skåne, Göteborgsregionen, TMR)
Therese Andersson, Region Skåne
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Hans Brattström, TMR
Mikael Cullberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Gustav Höijer, Göteborgsregionen
Maria Johansson, Västra Götalandsregionen
Bette Lundh Malmros, TMR
Ylva Löf, Göteborgsregionen
Helena Näsström, TMR
Sören Olsson, Göteborgs stad
Ulrika Palm, TMR
Inger Sellers, Region Skåne
Lisa Ström, Mistra Urban Futures, Göteborgsregionen
Lisa Wistrand, Göteborgs stad
2012-10-22

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne, Stockholm,

Kronoberg samt Boverket
Kerstin Andersson, Boverket
Elin Blume, Länsstyrelsen i Stockholms län
Cattis Carlén, Boverket
Birgitta Guevara, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Birgitta Hart-Carpenter, Länsstyrelsen i Stockholms län
Margareta Johansson, Länsstyrelsen i Skånes län
Musial Katarzyna, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gunvor Landqvist, Länsstyrelsen i Skåne län
Micael Nilsson, Boverket
Lisa Mörtlund (praktikant), Länsstyrelsen i Stockholms län
Mirja Ranesköld, Boverket
Annica Streiler, Länsstyrelsen i Stockholms län
Tanja Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län
2012-11-07

Workshop Läget i Stockholmsregionen

2 workshops med totalt 120 deltagare
2012-11-21

Workshop med Stockholm Stad och expertgrupp

Jesper Ackinger

Stadsledningskontoret

Cattis Carlén

Boverket

Lisa Einarsson

Miljöförvaltningen

Peter Lundevall,

Stadsbyggnadskontoret

Åsa Hart

Stadsbyggnadskontoret

Susanne Kurtson

Spånga-Tensta sdf

Katarzyna Musial

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Per-Eric Siljestam

Exploateringskontoret

Håkan Serdén

Rinkeby-Kista sdf

Anna Rydgård

Kulturförvaltningen

Patrik Tengberg

AmF

Lotta Vidén

Stadsledningskontoret

Nihad Bunar

Stockholms universitet

Kai Böhme

Sweco Eurofutures
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Andreas Gyllenhammar Sweco Management
Maria Gårdlund

Sweco Eurofutures

Jonas Jernberg

Sweco architects

Ann Legeby

Sweco Architects / KTH

Lennart Nordfors

Gullers Group

Jörgen Olson

Sweco Eurofutures

Micael Sandberg

Sweco Eurofutures

Evert Kroes

TMR

Annica Streiler

Länsstyrelsen i Stockholms län

Johanna Lundberg

Sweco Eurofutures

Helena Lund

Sweco Eurofutures

Sigrid Hedin

Sweco Eurofutures

2012-12-07 Tvärregional workshop
Jessica Andersson

TMR

Said Ashrafi

Kommunförbundet i Stockholms län

Elin Blume

Länsstyrelsen i Stockholms län

Nils Blume

TMR

Ylva Disheden

TMR

Roland Engkvist

TMR

Thomas Fredriksson

Kommunförbundet i Stockholms län

Birgitta Hart Carpenter

Länsstyrelsen i Stockholms län

Sigrid Hedin

Sweco Eurofutures

Evert Kroes

TMR

Helena Lund

Sweco Eurofutures

Johanna Lundberg

Sweco Eurofutures

Bette Malmros

TMR

Jonas Melinder

Länsstyrelsen i Stockholms län

Gunilla Rosenqvist

TMR

Tanja Ståhle

Länsstyrelsen i Stockholms län

Genomförda konsultationer
Jesper Ackinger
Ann-Charlotte Vidén

Stockholms stad

Anders Bäcklander

Södertälje kommun

Bengt Eliasson
Lars Olson

Botkyrka kommun

Michael Erman

Stockholms stads, Stadsbyggnadskontoret

Joakim Forsemalm

Forskare MISTRA URBAN FUTURES

Mattias Larsson

Länsstyrelsen i Skåne län, Enheten för social hållbarhet

Lars Lilled

Göteborgs stad, S2020

Leif Magnusson

Institutschef, MKC

Ulf Ranhagen

Sweco Architects / KTH

Carlos Rojas

Miklo

Tanja Ståhle

Länsstyrelsen i Stockholms län
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Bilaga 2 Det urbana spelets spelplan
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Bilaga 3 Bruttolista åtgärder

BILAGA 3 Bruttolista åtgärder förstudie hållbar urban utveckling
Här redovisas en första bruttolista med åtgärder som är resultatet från TMR:s förstudie om hållbar urban
utveckling (se PM). Bruttolistan har gjorts om till spelkort för det urbana spelet som spelades av 2 ggr 60
personer under RUFS-konferensen Läget i Stochholmsregionen , den 7 november 2012.
Åtgärderna har kategoriserats på följande sätt:
Gröna spelkort: insatser som är på gång och bör fortsättas eller vidareutvecklas.
Röda spelkort: hinder som behöver åtgärdas för att kunna genomföra det som anses behöva göras
Blåa spelkort: insatser som bygger på ett nytänkande och som inte görs i dagsläget eller inte har prövats

NR Spelkort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Arbeta med paneldialoger
Samla aktörer från olika styrnivåer för att diskutera bostadsbehov
Arbeta för empowerment
och delaktighet - samla boende till "tvättstugemöten" för områdesutveckling
Arbeta med underifrånperspektiv
Involvera gräsrotsrörelser vid planering och utveckling av bostadsområden
Utbyte av information
till dialog som bygger på kommunikation och ömsesidigt förtroende
Utveckla tjänstemannaorganisationen
till en öppen organisation med utrymme för medborgare att delta
Slopa "stuprören"
i kommunerna och skapa ett styrsystem som bygger på en tvärsektoriell styrning
Ingen välgörenhet
från offentliga sektorn - utan skapa utrymme för stadsdelar att utvecklas utifrån egna
förutsättningar
Motverka prestige
mellan olika aktörer inom kommunal verksamhet och ersätt med professionell styrning

Färg
G
G
G
R
B
R
R
R

Analysera motstridiga mål
inom kommunpolitiken redan före starten av en insats eller ett projekt
Områdesgrupper
För att på områdesnivå kunna arbeta över verksamhetsgränserna inom en kommun
Tvärsektoriellt regionalt arbete
Skapa samsyn mellan regionala aktörer om hur man kan arbeta över
verksamhetsgränser och mellan olika styrnivåer
Processtyrning
I stället för målstyrning inom "stuprören"
Uppföljning/lärdom
Vidareutveckla system för regelbunden uppföljning, utvärdering och lärdom för
kunskapsbaserad utveckling
Uppdrag från ledningsnivå
För att säkerställa tydlighet och förankring av uppdrag för områdesutveckling
Mellankommunala rådslag
Hantera frågor beträffande bostäder/trafik/företagsetablering även på delregional och
mellankommunal nivå
Omvandling av områden
Identifiera och behåll den fysiska struktur som fungerar i ett område innan komplettering

G
G
B
B
G
B
G
G

Skapa regional nivå
med mandat och politiskt ledarskap för hållbar urban utveckling eftersom orsakerna till
segregation inte är lokala
Utveckla regional dialogmodell
mellan kommuner för samsyn beträffande regionens utveckling

B
B
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sluta fokusera på områden
eftersom orsaken till problemen oftast inte ligger på områdes- eller kommunnivå
Utgå från styrnivåernas roll
Regionen arbetar med analys, strategi (som pekar på behov) och uppföljning via
indikatorer, medan kommunen står för själva utförandet
Gör en gedigen aktörsanalys
inför stadsdelsutveckling - kartlägg och åskådliggör vilka aktörer som arbetar med vilka
insatser
Integrering av politikområdena
Arbeta för en ökad integrering av politikområdena b ostad , utb ildning och arb ete
Inga storstadssatsningsliknande insatser
Lyckoparadox - insatser med individer i fokus räcker inte för en positiv utveckling för
stadsdelen
Skapa ett helhetsgrepp
för att hantera boendesegregationens negativa effekter - fokusera inte enbart på
utsattheten
Stuprörstänkände hämnar
Offentliga sektorn styrs genom stuprör, en annan organisationsstruktur behöver
utvecklas
Identifiera hävstången
Identifiera vilken aktörer eller insats som har störst betydelse för hävstångseffekten för
att kunna hantera boendesegregationen
Nationella bostadspolitiska mål
behövs för bostadsbyggandet - för att hantera boendesegregationens negativa effekter.
Nu är det marknaden som styr.
Sluta uppfinna hjulet
och lär av tidigare erfarenheter från andra program och projekt som Agenda 21,
Ålborgkonventionen och så vidare
Skapa tydliga ledarskapsmodeller
eftersom utmaningen boendesegregation inte är en prioriterad fråga
Tydliggör ansvar
och rollfördelning innan start av arbete med stadsutveckling
Skapa semi-politiska mötesplatser
för att diskutera frågan - vad (politiker)? - hur (tjänstemän)? och varför (politiker och
tjänstemän)?
Eget ansvar
som utgångspunkt för deltagande i utvecklingsarbete - samverkan kompletterar
Utvecklingsarbete genom inflytande
och demokrati - speciellt i utvecklingsarbete i områden där medborgarna känner sig
förbisedda av samhället
Mervärde genom samverkan
Samverka med de aktörer som ger mervärde till organisationen för måluppfyllelse
Hitta tydlig regional struktur
för arbete mot segregation - så att vi blir bättre på att gå från ord till handling (enligt
OECD)
Strategiskt utvecklingsprogram
innebär att kortsiktiga insatser görs i ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete
Åtgärder som går på tvärs som krav
Rigga stödprogram som kräver att åtgärder som går på tvärs är ett krav för finansiering

R
G
B
B
R
B
R
B
R
R
R
G
B
R
B
G
R
B
B

36

Det urbana spelet

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Gemensamma målformulering
som bygger på aktörernas egna mål behövs för att skapa förutsättningar för gemensam
långsiktighet
Mandatperíoden är för kort
Se till att generationsperspektivet blir tydligare i samhällsutvecklingsprocesser - som
grund för långsiktiga strategier
Bannlys kortsiktiga projekt
Utvecklingsprojekt ska bara kunna få finansiering om de utgör en del av en helhet (ev.
med EU-finansiering)
Arbeta med sociala investeringsfonder
och samhällsekonomiska kalkyler - sätt siffror på vad ojämlikheten kostar
Skapa tydliga styrdokument
För att inte vara bunden till personberoende utvecklingsinsatser
Regionala aktörer
ska utveckla stödfunktioner för lokala processer och initiativ
Lokalt anpassad arbetsmarknadspolitik
Arbetsförmedlingen bör ge mer utrymme för åtgärder som bygger på lokala och/eller
regionala analyser
Utveckla pilotprojekt
för att arbeta över sektorsgränser för ökad kunskap om tvärsektoriellt utvecklingsarbete

G
R
R
B
G
G
R
B

Skapa morot för helheten
Jobba mot tendenser som säger att helheten inte kan prioriteras eller har låg status
Skapa kunskapsarenor
där discipliner kan mötas över disciplinsgränser för att öka kompetensen och
kunskapen om sambanden mellan olika aktörers uppdrag och verksamheter
Nya aktörer
Involvera facket, marknadsaktörer etc. i arbetet med att hantera boendesegregationens
negativa konsekvenser
Utveckla kunskapsarenor
Mötesplatser för att ta tillvara erfarenheter och att utveckla kunskap
Analys/uppföljning för tvärsektoriellt arbete
Tvärsektoriell samordning sker inte automatisk, aktörsanalys behövs. Den ska följas
upp och utvärderas för ökad kunskap.
Utveckla konsekvensbeskrivningar
för att visa vad socialt utanförskap kostar långsiktig - som ett underlag för strategier som
varar längre än en mandatperiod
Arbeta med medborgarbudgetar
för att öka delaktigheten, skapa förutsättningar för empowerment och minska sociala
skillnader
Ändra "kompensationsinsatser"
så att de blir delar av de långsiktiga strukturella förändringsarbeten som behövs
Social housing
Skapa ett regionalt bostadsbolag med ansvar för social housing för att skapa ett
regionalt instrument i syfte att motverka socioekonomiska inomregionala skillnader
Slopa jantelagen
och våga ha ett tillåtande perspektiv i regionalt utvecklingsarbete där det är regel att
konstruktivt ifrågasätta utvecklingsarbeten
Samhällsentreprenörskap
Skapa utrymme och undantag för pilotprojekt för att se hur samhällsentreprenörskap
kan tillämpas för nya lösningar
Skapa framtidsscenarier
för berörda stadsdelar som tydligt visar olika utvecklingsalternativ som underlag för
utvecklingsarbete

R
R
B
G
B
B
G
R
B
R
R
B
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58

Ändring av Plan och Bygglagen (PBL)
så att det tydligare medger en inkludering av sociala aspekter i den fysiska planeringen,
till exempel att göra om översiktsplaner till strategiska dokument för hållbar utveckling

R
59
60
61
62

63

64

Utveckling av fysisk planering
Utrymme finns för sociala dimensioner i fysiska planeringen - planerare behöver
utveckla metoder för att inkludera dem
Styrd bostadsplanering
Se till att fysisk planering blir ett kraftfullare verktyg att styra byggherrarnas
bostadsproduktion med och för in de sociala perspektiven
Markanvisningsavtal som styrinstrument
Styr tydligare genom markanvisningsavtal för bostadsproduktionen med större social
hänsyn
Planera för social sammanhållning
En social konsekvensbedömning måste tillämpas i all fysisk planering för att öka
förståelsen för hur man planerar för social sammanhållning
Detaljplaner för stadsdelar
Återta det kommunala inflytandet i detaljplaneprocessen för stadsdelar som
kännetecknas av socioekonomiskt utanförskap för att skapa förutsättningar för
marknaden att bygga
Luckra upp detaljplaner
Detaljplaner är oftast för hård reglerade, utrymme behövs för att skapa förutsättningar för
mer kreativa lösningar, till exempel i förtätningen av vissa miljonprogramsområden

R
G
B
R

R

R
65

66

67
68
69

70

71

72
73

Utveckla koppling RUFS och ÖP
En mer enhetig koppling mellan kommunernas översiktsplaner och RUFS 2010
kvalitetssäkrar regional måluppfyllelse
Marknadsanalys av stadsdelar
Genomför en marknadsanalys av stadsdelarna utifrån en SWOT-analys för att väcka nya
bostadsmarknadssegment (till exempel framtida husägare som inte vill lämna ett
speciellt område)
Flytta fokus från promenadstaden
Promenadstadens villkor går före ytterområdens behov. Fokus bör ligga på hela staden
där promenadstaden är en av aspekterna
Rekrytera personal från områden
För ett få in kunskap från dessa områden i det strategiska utvecklingsarbetet som
behövs
Fokus på regionala stadskärnor
Se till att utvecklingen som utpekas i RUFS hålls eftersom alla avsteg är negativa för
regionens utveckling
Transitområden
Vissa stadsdelar används för en viss del av de boende som en ingångsport till
bostadsmarknaden (och Sverige). Genom att erkänna detta som en av stadsdelens
funktioner kan vi hitta bättre lösningar
Värdering av områden
Vissa av miljonprogramsområdena som kännetecknas av utanförskap har objektiva
värden som i andra fall bedöms som värdehöjande - värdering bör göras för att se
förtätningspotentialen
Använd byggherrarnas vinstmål
En "latent" bostadsmarknad kan finnas i vissa miljonprogramsområden tack vare till
exempel förtätning och andra upplåtelseformer. En marknadsanalys behövs
Använd upprustningsbehov som en möjlighet
När upprustning av vissa miljonprogramsområden ska inledas bör det ske som del av
ett långsiktigt utvecklingsarbete (hållbar utveckling)

B

B
R
R
G

R

B
B
G
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74
75

76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Lokala stadsdelsplaner
Som bas för stadsdelsutveckling behöver långsiktiga välförankrade stadsdelsplaner tas
fram - kopplade till RUFS, ÖP, detaljplaner och andra relevanta styrdokument
Kollektiv som byggherrar
Låt grupper av hushåll och småföretag starta kollektiv för att bygga egna fastigheter,
enligt tysk modell, till 20 procents lägre kostnad
Transportsystem som instrument för att bryta segregation
Se till att transportsystemet (väg, kollektivtrafik, spårväg) knyter samman
(bostads)områden och att detta återspeglas i kommunernas översiktsplaner och i
regionplanen
Integrerad regional strategi
Utveckla en integrerad strategi i vilken hela Stockholmsregionens utveckling tydligare
kopplas till utvecklingen av utsatta områden och ytterstadsområden
Helhetsanalyser behöver utvecklas
i kommuner för att kvalitetssäkra politiska beslut för att tydliggöra hur de hänger ihop
med andra politiska mål
Bostadsförsörjningsanalys som instrument
Se till att boendesegregationens negativa konsekvenser kopplas samman tydligare
med analys av bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen
Människors vardagsgeografi i planering
Större hänsyn måste tas till människors vardagsgeografi i den fysiska planeringen
Nya metoder för medborgarmedverkan
Involvera medborgarna i fysiska planeringsprocesser, områdesutveckling och regionala
utvecklingsprocesser
Sociala perspektiv som krav
Hållbarhetens sociala dimension ska obligatoriskt belysas i olika utvecklingsprojekt, i
analys och konsekvensbedömning
Kunskapsöverföring mellan arkitekter och kommun
Arkitekters kunskap (utgångspunkter) i pågående projekt bör återföras till kommuner
inom ramen för stadsplanering
Socialt ansvar för fastighetsägare
Etablera och beskriv socialt ansvar tidigt i processen som kvalitetskrav för dem som ska
bruka och för dem som ska finansiera fastigheter
Social dimension i översiktsplaner
Lyft sociala frågor tydligare i översiktsplanen - som utgångspunkt för nyproduktion och
förtätning
Större regionalt politiskt ansvar för RUFS
Arbeta för en långsiktig politisk syn och förankring över blockgränser för
Stockholmsregionens utveckling
Social konsekvensbedömning i stadsplanering
Fysisk planering skapar förutsättning för sociala sammanhang - en
konsekvensbedömning bör göras för varje stadsplaneringsprojekt
Använd designdialog
Utveckla en designdialogprocess där de boendes expertis, som boende, tas som
utgångspunkt för planeringen
Platsens förutsättning är utgångspunkten
Se till att den fysiska upprustningen anpassas till platsens unika förutsättningar - imitera
inte innerstaden i allt
Fysiska monument skapar stolthet
Bygg fysiska monument som ger en känsla av stolthet och som gör att man känner att
man "räknas" som medborgare
Använd ytterområdenas kvaliteter
Gör ytterområdena mer attraktiva genom aktiv grönområdesplanering,
vattenområdesplanering, ökad turtäthet och så vidare
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Skapa fysiska mötesplatser
med sociala och kulturella funktioner för att öka genomströmningen - så att olika
grupper kan mötas
Släpp loss kreativiteten...
För friare angreppssätt på markanvändningen i vissa miljonprogramsområden för att
skapa kreativare sättt för mer blandade upplåtelseformer och funktioner
Skapa symbolbyggnader
när miljonprogramsområden med flerfamiljshus utvecklas - genom nybyggnation med
nya funktioner, för att skapa flöden till och inom stadsdelarna
ABC-stadens koncept
bör förnyas och anpassas till förutsättningarna idag för att göra vissa stadsdelar mer
attraktiva
Förtäta bebyggelsen
i vissa områden för att skapa större (marknads-)robusthet och motståndskraft i kristider
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Använd stadsdelarnas potential
Använd geografiska informationssystem (GIS) och statistik på regional nivå för att visa
på stadsdelarnas olika potential
Planeringsinstrument behövs
för att ta fram mått på var det byggs, var det finns behov av - och möjligheter för fler
bostäder. Samt vilka typer av bostäder som behövs
Visuella verktyg behövs
Till exempel flygfoto över hela Stockholmsregionen i översiktsplanerings-/
detaljplaneprocesser som möjliggör in- och utzoomning
Rummets betydelse
Kunskap om betydelse av rummets gestaltning för de boendes livsmiljö som
utgångspunkt för stadsdelsutveckling
Platsbundna analyser
Behövs i stadsdelsutveckling för att öka förståelsen för olika områdens egna potential?
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Stärk hållbarhetsperspektivet
i stadsplanering - med tydlig analys av hur miljömässig, ekonomisk och social
utveckling hänger ihop
Inspiration från andra länder
bör användas kontinuerligt för att skapa nytänkande och kreativa lösningar
Stadsdelar som tillväxtområden
är ett perspektiv som bör användas, liksom stadsdelarnas tillgång till kollektivtrafik som
styrkefaktorer för kontorsområden
Sociala aspekter av transportsystem
bör belysas för att bättre binda samman regionen och med dessa stadsdelars
utvecklingspotential
Mötesplatser som utgångspunkt för planering
Skapa fler mötesplatser som möjliggör att männsikor rör sig mer inom och mellan
stadsdelar
Fler nytänkande pilotstudier
kring andra funktioner i stadsdelarna behövs - för att visa på utvecklingspotential som
spinoffer till andra aktiviteter
"Vad är problemet?"
Öka förståelsen för att den socioekonomiska boendesegregationen innebär negativa
konsekvenser för samtliga samhällssektorer
Tydligt tvärsektoriellt uppdrag
Politisk ledning ska ge förvaltningar uppdraget att signalera att social sammanhållning
är ett gemensamt uppdrag
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RUFS som vägledande dokument
Utgå ifrån RUFS som samordnande dokument och vägledande grund för arbetet med
att föra in sociala perspektiv i fysiska planeringen
Långsiktiga visioner
behövs för att sociala aspekter av hållbar utveckling ska styra insatser och åtgärder
Tillämpa dialog
som ett centralt verktyg i samhällsplaneringsinsatserna - för att säkerställa deltagandet
från medborgarna (basen i social sammanhållning)
Brett partnerskap
med nya samverksparter som inte deltagit tidigare men som har en roll i utvecklingen av
stadsdelar
Bannlys social ingenjörskonst
och skapa organisatoriska förutsättningar för berörda medborgare att bidra med sin
expertis i stadsutvecklingen i sin egenskap som boende
Välj ett gemensamt strategiskt projekt
som aktiverar och involverar flera aktörer från olika styrnivåer och sektorer (jämför med
olympiska spel) som spinoff till andra utvecklingsinsatser
Indikatorer som uppföljningsverktyg
Ta fram indikatorer på socioekonomisk utveckling som kan följas över tid på regional
nivå
Social hållbarhet i centrum Öka kunskapen om sociala hållbarhetsfrågor hos alla
yrkesgrupper som deltar i planprocessen
En oberoende regional kunskapsarena
för kunskapsspridning och lärande beträffande hållbar urban utveckling - till exempel
webbportaler och andra mötesplatser
Utvärdering som planeringsverktyg
Forma om utvärderingsresultat som läromaterial som kan vägleda inför nya projekt
relaterade till hållbar urban utveckling
Kunskapsbaserat utvecklingsarbete
genom kunskapsproduktion i tre steg: utgå från forskning, sprid kunskapen offentligt,
bjud in allmänheten till dialog
Utveckla språkpedagogik
och vidareutveckla regionala SFI-klasser för specifika yrkesgrupper för snabbare
inlärning av svenska språket hos nyanlända
Utveckla "Läget i länet"
för att se till att Länsstyrelsens årliga rapport tydligare adresserar sociala aspekter
kopplade till bostadsmarknaden i regionen
RUFS som kunskapsunderlag
Se till att arbetet med genomförandet av RUFS går hand i hand med spridanet av
kunskap om hållbar urban utveckling
Låt goda exempel inspirera
Ställ samman goda exempel på hur arbetet med den socioekonomiska
boendesegregationens negativa effekter har bedrivits
Förklaringsmodeller för boendesegregationsmekanismer
behövs för att utveckla vad det är som driver på de negativa konsekvenserna med
boendesegregation
Fakta talar
Skapa pedagogiska instrument som visar hur den socioekonomiska
boendesegregation ser ut tidsmässigt och geografiskt
Involvera aktörer utanför regionen
som kan stödja i arbetet med regionens utmaningar med socioekonomisk
boendesegregationen
Massmedia har fel
Utveckla en gemensam kommunikationsstrategi som bygger på invånarnas upplevelser
för att påverka mediabilden av vissa miljonprogramsområden
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Fördomar styr
Medvetandegör i planprocessen hur föreställningar om ett område påverkar
tjänstemännens upplevelse av utvecklingsmöjligheter i stadsdelarna
Goda nyheter är också nyheter
Uppvakta medierna med goda nyheter om vad som händer i regionens olika delar (som
exempelvis Albydialogen)
Inveckla projekt i stället för avveckla
Låt utvecklingsprojekt vara början till strukturförändringar genom att "inveckla" resultat i
ordinarie strukturer
Se möjligheter i stället för problem
Medvetandegör skillnader i begreppsuppfattning: "social sammanhållning" har en
positiv konnotation, "integration" har det inte
Tjänstemän bör lära sig empowerment
Arbeta med "empowerment" som motor för stadsdelsutveckling - för att bryta
stigmatisering av individen på grund av ett områdes rykte
Social sammanhållning som varumärke
Planeringens sociala aspekter bör införlivas i områdets varumärkesbyggande för att öka
marknadsvärdet
Använd samma begrepp
för olika samhällsföreteelser genom olika tider och använd gemensamma
beskrivningar av vad olika begrepp betyder i ett regionalt utvecklingsperspektiv
Hållbar urban utveckling
som koncept bör definieras för Stockholmsregionen i en gemensam process - för att
tydliggöra vad det innebörden
Intentioner skapar stigmatisering
Se till att goda intentioner utgår från möjligheter snarare än problem för att motverka
stigmatiseringen i vissa stadsdelar
Investera i social sammanhållning
Ändra perspektivet på behövda resurser för arbetet med sociala sammanhållning till
investeringar - och redovisa framtida kostnader ifall inget görs
Skapa stolthet
kring en plats genom att marknadsföra den i kulturella sammanhang (som exempelvis
Botkyrkas konstnärsstipendier)
Utanförskap kostar
Tydliggör kostnaden för utanförskap genom att ta fram kalkyler för konsekvenserna av
uteblivna utvecklingsinsatser
Incitament för förnyelse
Använd goda exempel men inte genom "copy/paste" - skapa incitament för dem som
berörs i stadsdelen
Skolan mötesplats för värdegrund
Stärk förskolans och skolans roll som platser för lärande av sociala och kulturella koder för gemensamma värdegrunder
Från kompensation till utvecklingspotential
Ersätt insatser inriktade mot "kulturell kompensation" med insatser inriktade mot
verkliga arbetstillfällen
Använd lokala resurser till utveckling
Utveckla möjligheten att "samla ihop" olika resurser i stadsdelarna - som en tillgång i
stadsdelsutvecklingsprocesser
Resurser för uppföljning
av utvecklingsinsatser behövs för att öka kunskap om verkan och effekt
Utveckling är inget sidospår
Involvera ordinarie verksamheter i genomförandet av insatser för att undvika att
insatserna får karaktären av sidospår
Offentligt-privat partnerskap
bör utvecklas för att hitta lokala (regionala) finansieringslösningar mellan privata och
offentliga aktörer för områdesutveckling
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Kompensationsinsatser slår fel
när de görs vid sidan om ordinarie strukturer - använd resurser för att utveckla/förändra
ordinarie verksamheter
Satsa på Söderort
Synliggör tydligare var i Stockholmsregionen offentliga och/eller privata investeringar
görs för att stimulera nya arbetsplatser i Söderort
Synliggör den latenta marknaden
Satsa mer på områden som ligger i "marknadsskugga" på grund av fördomar men som
ändå har en grundläggande välfungerande infrastruktur
Regionala stadskärnor en möjlighet
för utveckling av vissa stadsdelar - se till att näringslivsutveckling kopplas till fysisk
planering och utvecklingen av regionala stadskärnor (som Södertörn exempelvis)
"Låt gå"
Skapa förutsättningar för nya kreativa investeringar och anpassa tillämpning av regelverk
som bygger på en "så har vi alltid gjort"-inställning för att möjliggöra det
Beräkna tillväxtförlusten
Beräkna hur regionens totala tillväxt kommer att hämmas om inte hela regionens
potential utnyttjas
Nystartszoner
Utveckla nystartszoner i vissa områden som ger vissa företag skattelättnader - men se
till att det görs utifrån ett helhetsperspektiv
Vänd på perspektiven
Ekonomisk tillväxt bör vara drivkraften för utveckling av stadsdelar med ett utbrett
utanförskap - för att engagera fler aktörer
Höga kostnader för upprustning
bromsar utvecklingsprojekt i vissa miljonprogramområden, vi behöver utveckla nya
finansieringsmodeller som bygger på investering i regionens tillväxt
Alternativa byggprojekt
behövs för att få ner kostnader, småskaliga projekt (som till exempel den tyska
modellen med kollektiva byggprojekt) har visat sig vara 20 procent billigare
Använd ökade skatteintäkter
från nya områden för höginkomsttagare till upprustning av vissa
miljonprogramsområden
Flytta inte problemen
hitta finansieringsmodeller för att behålla miljonprogrammens flerfamiljshus som ett
viktigt segment i regionens bostadsmarknad för hushåll med relativt lägre inkomster
Boendesegregation en tillväxtfråga
Boendesegregation är ett hinder för tillväxt och bör därför betraktas som en
tillväxtutmaning för att hitta nya lösningar
Social innovation i fokus
Arbetet med miljömässiga aspekter av hållbar utveckling behöver kopplas starkare till
sociala utvecklingsfrågor
Sociala aspekter in i MKB
Inkludera de sociala aspekterna av hållbar utveckling i arbetet med
Miljökonsekvensbedömningen (MKB)
Fysisk planering för ekologin
I den fysiska utvecklingsplaneringen av miljonprogramsområdena bör hållbara
miljömässiga och ekologiska aspekter integreras
Konsekvens av ekologiska aspekter
Inse att en design för ekologiska aspekter av hållbar utveckling medför restriktioner för
hur de boende bör bete sig
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"Ekologisk rörelse"
Att utarbeta ekologiska utvecklingsprojekt ger de boende möjlighet att samverka kring
vissa funktioner och därmed även skapa social hållbarhet
Ta makten över social agendan
Flera äger delar av den "sociala agendan" i regionen. Samordning bör skapas för att få
en strategiskt stark utveckling
Tydliggör sociala aspekter
Arbete med sociala aspekter av hållbar utveckling pågår redan men benämns ofta i
andra termer - synliggör de sociala aspekterna där de förekommer
Klargör sociala perspektiv i byggandet
Det finns redan skrivningar som uppmuntrar sociala perspektiv i planprocessen - men
det kräver en uttolkare som ser nyanserna
Hushållet avgör
Använd även "hushåll" och inte bara "individer" som enheter i planerings- och
utvecklingsprocesser
Använd det sociala kapitalet
Koppla åsikter på gräsrotsnivå via tjänstemän upp till politik-/beslutsnivå (jämför med
Botkyrkas "forskningscirklar")
Struktur för medborgardialog
Inte bara för stadsdelar med utanförskap utan som ett integrerat arbetssätt för hela
kommunen
Forskning är politisk korrekt
Använd forskningsresultat som underlag i beslut, även om de inte upplevs av alla som
"politiskt korrekta"
Från mångkulturell till interkulturell
Använd interkulturella strategier för att fokusera på interaktion mellan olika kulturella
grupper
Majoritetsbefolkningen är lösningen
Utveckla strategier där majoritetsbefolkningen är en av målgrupper, de har hittills varit
en osynlig grupp i mångfalden
Social mobilisering
som utgångspunkt för lokala utvecklingsarbeten - skapa arenor som inkluderar alla
grupper
Internationalisera skolor
Arbeta med interkulturell pedagogik för att höja andelen som klarar grundskolan och
använd internationalisering som en tillgång
Folkhälsa i arbetet
Folkhälsoperspektiv ger möjligheter till utvecklingsarbete både som resultat för
utvecklingsinsatser inom andra verksamhetsområden och som indikator
Socialkvalitetsmål
Ta fram socialt mätbara mål i linje med miljökvalitetsmålen för att skapa förutsättningar
för integrering av sociala aspekter i andra verksamhetsområden
Offentlig upphandling som instrument
Lägg in krav på socialt ansvarstagande som "skall-krav" i offentlig upphandling - som ett
incitament för mångfaldsorientering av företagen
Social housing ger resultat
Utveckla svensk modell för "social housing" för att åstadkomma blandade
inkomstkategorier "överallt" i Stockholmsregionen (jämför exempelvis med Wien och
Paris)
Bostadskö som instrument
Analysera effekterna av boendesegregation i nuvarande bostadskösystem och skapa
system som möjliggör olika villkor för ekonomi/betalningsförmåga
Ta fram sociala gränsvärden
liknande bullergränserna som används inom Miljökonsekvensbedöminingen för att
skapa riktlinjer för sociala aspekter i hållbar urban utveckling
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183

184

Sociala aspekter i tillväxtuppdraget
Koppla krav på sociala aspekter till tillväxtuppdraget på regional nivå för förutsättningar
till mer hållbar utveckling i regionen
Alla är inte lika
Det offentliga styrsystemet bygger på att "alla är lika", ersätt det med att alla har rätt till ett
likvärdigt bemötande som förutsättning för lokala lösningar i stället för generella
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Socialt värde är ett värde i sig
Arbeta för att sociala värden ska ha ett eget värde som bygger på mänskliga rättigheter,
inte enbart i termer av kostnadsbesparingar
Segregation kostar
"Inom-etnisk" organisering ska förebyggas med inkluderande utvecklingsinsatser för att
skapa social sammanhållning
Skapa social sammanhållning
i stället för "integration" för att inkludera alla befolkningsgrupper (även svenskar) och
förebygga rasism och diskriminering
Hållbar urban utveckling säkerställer välfärdssystem
Koppla arbetet med hållbar urban utveckling till utvecklingen av det generella
välfärdssystemet som passar in i den globala urbaniseringstrenden
Krisberedskap behövs
Bredda riskbegreppet till att även innefatta sociala krissituationer (jämför med
bränderna i Paris exempelvis)
MKB ger förutsättningar
I Miljökonsekvensbedömningens avsnitt Hälsa - säkerhet finns redan deler som
innefattar social hållbarhet - de ska vi tillämpa
Trygghet som mötesplats
Arbetet med trygghet i ett område är ett ämne som är lätt att mobilisera de boende kring
och bra att använda som mötesplats för ytterligare insatser
Skapa områdesidentitet
som bygger på invånarnas identiteter och vad de tagit med sig från sitt förra hemland
Livsstilar öppnar nya marknader
Gruppernas olika livsstilar som möjlighet till utveckling av nya marknader för tillväxt, en
analys behöver göras av de olika livsstilarnas betydelse för tillväxten
Samhörighet skapar sammanhållning
Olika gruppers sammanhållning inom stadsdelarna ska användas för att skapa
sammanhållning inom stadsdelarna samt mellan stadsdelarna och omvärlden
Höj statusen för vissa yrken
som är centrala för att öka den sociala sammanhållningen i stadsdelarna, till exempel
lärare, vårdpersonal och polis
Öppna de politiska partiernas struktur
så att fler samhällsgrupper kan ta på sig politiska uppdrag - som en förutsättning för
social sammanhållning
Byt perspektiv på förväntningar
Höj blicken till hela samhället i stället för att "peka ut" särkillda stadsdelar och invånare
som problembärare för att undvika stigmatiseringen
Det fria skolvalet segregerar
Belys tydligare vilka effekter det fria skolvalet har haft för segregationens utveckling - för
möjlighet att åtgärda negativa effekter
Fokus på arbete
har skapat en lyckoparadox (personer med arbete flyttar ifrån vissa områden). En analys
behövs för hur lokalt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser kan bidra till
stadsdelsutveckling
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Lokal arbetsmarknad existerar ej
Det behövs en regional strategi för att skapa fler arbetstillfällen i utsatta områden - för att
skapa ytterligare mötesplatser mellan invånare från dessa områden och de från andra i
regionen
Offentliga aktörer förebild
Omlokalisera delar av offentliga förvaltningar till områden som har en låg
sysselsättningsgrad - som förebild för privata företag
Gestaltning för trivsel
Satsa på att öka trivseln i områden genom att satsa på fysisk gestaltning/utformning
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Bilaga 4. Presentation av deltagare i expertgruppen
Nihad Bunar är professor vid Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. I fokus för Nihads forskningsintressen står skolans villkor i
det mångkulturella samhället. Han har genomfört studier och publicerat sig i Sverige och internationellt om bland annat förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer
att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta
områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets
respons, om nyanlända och lärande mm. Under sin tid som forskningsledare på
Södertörns högskola hade han uppdraget att leda utvärderingen av och forskningen
om Storstadssatsningen i Stockholms stad.
Andreas Gyllenhammar är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och disputerad
miljöanalytiker från Uppsala universitet. Har även en forskarbakgrund vid SLU.
Andreas har de senaste åren varit Swecos miljö- och klimatstrateg och är sedan
hösten 2011 hållbarhetschef för Swecos svenska verksamhet. Med bakgrund som
disputerad miljöanalytiker har han arbetat med forskningsprojekt i såväl Afrika som
Sverige, inriktade på hur människan påverkar ekosystem samt hållbart nyttjande av
naturresurser. Andreas arbetar även sedan 2008 som projektledare på Sweco med
uppdrag som rör processledning och analys inom hållbar stadsplanering, klimatfrågor och miljökommunikation. Andreas har en stark förankring i utbildning och
föreläsningsverksamhet och är en internationellt efterfrågad föreläsare i frågor som
rör hållbarhet och klimatfrågor. Andreas har även utbildningar för företag, organisationer och myndigheter om affärsperspektivet på hållbar utveckling samt globala
miljöfrågor. De senaste åren har Andreas hållit fler än 200 föredrag i olika länder
och har även medverkat till att utforma och skräddarsy utbildningar för olika företag och organisationer. Kunder innefattar: Tillväxtverket, Länsstyrelser, Cleantech
Region, landstingen, fastighetsbolag och olika tillverkningsföretag inom byggbranschen. Tillsammans med en reklambyrå har Andreas utvecklat ett koncept för trovärdig marknadsföring med miljöargument (s.k. Greenscreening), konceptet har
rönt stor uppmärksamhet från Cleantech-branchen. Som hållbarhetschef har han
ett internationellt perspektiv och analyserar fortlöpande trender och utveckling
inom hållbarhets-, miljö- och klimatpåverkande frågor för Swecos egen och för
kunders räkning. Andreas var ansvarig för miljödelarna i den ansökan som 2009
resulterade i största planeringsbidraget av alla tilldelningar från Delegationen för
Hållbara Städer, angående utvecklingen av stadsdelen Storsjöstrand i Östersund.
Jonas Jernberg, är arkitekt med fokus på hållbar stadsplanering och gestaltning
samt är marknadsansvarig för hållbar stadsutveckling på Sweco Architects. Jonas
ingår dessutom i SKL Internationals resurspol för SymbioCity uppdrag. Jonas har
flerårig erfarenhet av att leda planeringsuppdrag i Sverige och internationellt. Han
arbetar ofta i brett sammansatta expertteam med fokus på integrering av stadens
olika delsystem till väl fungerande helhetslösningar. Viktiga nyckelkvalifikationer är
processledning för hållbar stadsutveckling, projektledning, koncept och idéutveckling i tidiga skeden, kommunikation och gestaltning. Han har tidigare arbetat 5 år
med kommunal planering med fokus på kommunalt strategiarbete för stadsbygg-
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nadsutveckling, fördjupade översiktsplaner, program- och detaljplaner och gestaltningsprogram.
Ann Legeby arbetar på Sweco Architechts och är för tillfället delvis tjänstledig för
att avsluta sin doktorsavhandling på KTH. Anns avhandlingsarbete handlar om
urban segregation och urban form. Bland annat undersöker Ann hur urban segregation och social utveckling kan kopplas till den fysiska miljön. Bland annat undersöker hon hur den byggda miljön presterar sett från ett socialt perspektiv genom att
se på om och hur dessa fenomen samvarierar. Ann har god kännedom om utvecklingen i Stockholmsregionen då hon bland annat studerat utvecklingen i Södertälje
kommun.
Lennart Nordfors är vice VD vid Gullers grupp. Han har stor erfarenhet av att
leda projekt avseende strategisk kommunikation, omvärldsanalys, strategisk utveckling och framtidsscenarier. Nordfors har vana vid att arbeta med såväl privat
sektor, offentlig sektor och organisationsvärlden. Nordfors har under lång tid haft
TMR (fd RTK) som uppdragsgivare. Han deltog bland annat i framtagandet av rapporten ”Socialt kapital i regional utvecklingsplanering”, som sedan låg till grund för
RUFS-målet ”Stärk sammanhållningen!”. Han projektledde framtagandet av forskningsöversikten ”Vad vet vi?”. Andra områden som Nordfors arbetat med där TMR
varit uppdragsgivare är socialt kapital i regional utveckling, kollektivt beslutsfattande i Stockholmsregionen, utarbetandet och prövningen av hur begreppet Hållbar
utveckling kan användas i RUFS-sammanhang, regionala konkurrensstrategier för
attraktivitet, storstadspolitikens utveckling och utformning samt frågan om hur
förorters fysiska utformning samspelar med integrationsmålet.
Jörgen Olsson är seniorkonsult på SWECO Eurofutures AB och har mångårig
erfarenhet som verksamhetsansvarig och utredare inom såväl den kommunala sektorn som staten, och därtill i ett par omgångar som seniorkonsult inom den inom
den privata sektorn. Han var sekreterare för den parlamentariska Ansvarskommittén 2003-2007, med regional utveckling och regional samhällsorganisation som
huvudsakligt ansvarsområde. Inom ramen för detta arbete gjordes en genomlysning
av hela den offentliga sektorn och dess politikområden, inte minst av storstadspolitiken, flernivåstyrning och samspelet mellan olika nivåer och sektorer i samhället.
Som chef för landstingets ledningssekretariat i ett av de nordliga landstingen under
senare delen av 1990-talet höll Jörgen samman landstingets planerings- och uppföljningsprocess. Under samma period genomförde han, på uppdrag av dåvarande
Landstingsförbundet, ett flertal kartläggningar och analyser av landstingens styroch ledningssystem och arbetet med regional utveckling. Jörgen har under senare år
främst arbetet med försöken att förnya den regionala samhällsorganisationen runt
om i landet. Som konsult har han också varit involverad i URBAN-programmet i
Göteborg, företrädesvis med utvärderingsarbetet. Jörgen är i grunden samhällsvetare, med en bakgrund som gymnasielärare, och är en mycket driven analytiker och
skribent, med stor erfarenhet av utvärderingar och utredningsarbetet.
Micael Sandberg har omfattande erfarenhet av att knyta den övergripande samhällsutvecklingen till företag/organisationer, kommuner och regioner i form av bl. a
marknads-, omvärlds-, nuläges- och trendanalyser, scenarier, samhälls-

47

48

Det urbana spelet

/regionalekonomiska bedömningar, regionanalyser och regionala utvecklingsstrategier. Micael har det senaste decenniet framför allt arbetat med kommuner och regioner i deras framåtsyftande utvecklingsarbete. Ansatsen tar som regel hänsyn till
utvecklingsfrågans hela komplexitet, innebärandes att befolknings-, näringslivs- och
arbetsmarknadsfrågor analyseras parallellt med tillgänglighets- och attraktivitetsfrågor samt med hänsyn till det funktionella sammanhanget och den faktiska rollfördelning som existerar mellan orter, kommuner och regioner. Arbetet har allt mer
kommit att integreras med hållbarhetsaspekten och den fysiska planeringen, inte
minst i samband med underlag till och ekonomiska konsekvensbedömning av översiktsplaner, men också vid verksamhetsplanering, lokaliseringsfrågor, utvecklingsstrategier etc. Micael har tidigare arbetat med Strukturbild Skåne, såsom projektledare för underlagsarbetet till delrapporten om näringsliv, handel och service. Micael
har även i ett antal uppdrag arbetat med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010. Micael har även medverkat i flera statliga utredningar inom
svensk utvecklings-, närings- och regionalpolitik, såsom Lokaliseringsutredningen
(2005) och Ansvarskommittén (2005). Micael har bland annat genomfört en studie
av investeringar i Stockholmsregionen, som begrepp och praktik på uppdrag åt
TMR.
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Bilaga 5 Expertgruppens utvalda åtgärder
6 Slopa stuprören i kommunerna och skapa ett styrsystem som bygger
på en tvärsektoriell styrning
Hållbarhet (placering)11:

7

Det är svårt att bryta upp då det handlar om styrsystem som ska utvecklas. Exempel
från Vancouver nämndes, där har man bytt begrepp från planners, och engineers till
”planengineers”. Konfrontativt tänk har ersatts med helhetstänk när det gäller planering. Planerare har varit mer doers. I Sverige kan liknande konflikter mellan
näringslivsavdelning och planering ibland skådas. Kontor för social utveckling har
kommit på förslag i Stockholms stad.
Styrnivå (placering):

-

Varför då? Bra och bred utbildning behövs för att genomföra detta. Är det möjligt
överhuvudtaget att slopa stuprören? Vissa saker sköts effektivare i stuprör och expertis krävs. Politik är en komplex verksamhet som kräver specialisering. Bristande
samverkan är en utmaning och det är viktigt att våga gå in i andras fält, men kunskap om detta saknas ibland för att kunna göra detta. Det är viktigt att bestämma
vilka stuprör och hängrännor man vill ha och dessa förändrar sig. På lokal nivå är
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en hängränna. Det är viktigt att stärka
dessa. Men sedan behövs det stuprör som utför och verkställer beslut, t ex genom
projekt. Sektoriseringen ökar ju högre upp man kommer. Det går ej att organisera
genom att slopa rören, men en möjlighet är att skapa arenor för att dela med sig av
erfarenhet. En utmaning är projektifieringen, speciellt att det är oklart med projektets ansvar och mandat.
Vilken roll har den regionala nivån i genomförandet av åtgärden?
Hållbarhetsgruppen Omvärldsanalys och vara kunskapsbas. Men
svårt att komma åt, måste antagligen läggas högt upp

11

Se figur 2 och 3 för beskrivning av numret.

Styrnivågruppen: Tror inte på idén.
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13 Uppföljning / lärdom. Vidareutveckla system för regelbunden uppföljning, utvärdering och lärdom för kunskapsbaserad utveckling
124 Låt goda exempel inspirera. Ställ samman goda exempel på hur
arbetet med den socioekonomiska boendesegregationens negativa effekter har bedrivits
Hållbarhet (placering):

7

Utvärdering och forskning är viktig. Under storstadssatsningen satsade stora medel
på utvärdering och extern utvärdering uppmuntrades. Över 100 rapporter kom ut,
men vad hände med det som föreslogs? Användes/implementerades rekommendationerna? Istället tenderade rapporterna att bli hyllvärmare. Det är också svårt att
omsätta kunskap i praktisk handling. Malmökommissionen ser att det finns ett
hälsogap mellan Malmö Stads medborgarna bl a beträffande medellivslängd. Hur
ska detta samordnas och omsättas till riktlinjer? Men det finns bra exempel för hur
kunskap tas fram och omsätts i praktiken. T ex Ungdomsstyrelsen som bl a ansvarar
för kunskapsunderlag, statistik och undersökningar inom ungdomsfältet. Myndigheten är även ansvarig för att dela ut pengar till projekt, därmed kan kunskap omsättas i praktik. Det behövs sammanhållande organisation även för urban utveckling, t ex en fortsättning av Delegationen för Hållbara Städer alternativt Boverket för
att lära sig gå från ord till handling baserat på den kunskap som tas fram. Det är
också viktigt att inse att nya aktörer, t ex kommuner tillkommer och dessa behöver
stöd och inspiration för hur man kan arbeta. Nu verkar det handla om att pengar
ska delas ut baserat på prestation. Istället behöver kommuner och regioner stöttning i arbetet. Samordning mellan departement behövs också. Just nu kommer
olika uppdrag från olika håll och samordning verkar saknas.
Styrnivå (placering):
Framtagandet av goda exempel kan Boverket driva, men det gäller att inte fastna i
de goda exemplen utan att också driva utvecklingen. Nya personer tillkommer och
projektifiering innebär att kunskap riskerar att gå förlorad, vem fångar t ex upp
utvärderingens resultat och projektet är avslutat? Vem är mottagaren av utvärderingens resultat? Utvärderingen hoppar mellan departement och utvärderingen blir
en mapp på Riksarkivet. Viktigt att planera för i vilken ordinarie struktur verksamheten ska kopplas till efter projektslut. Jfr med Delegationen för Hållbara Städer,
vad händer nu med detta arbete?
Vilken roll har den regionala nivån i genomförandet av åtgärden?
Hållbarhetsgruppen Till viss grad

Styrnivågruppen Storstadssatsningen är

TMR / KSL / Länsstyrelsen med

generell. Nationell nivå viktig.

det behövs även på nationell nivå.
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14 Uppdrag från ledningsnivå. För att säkerställa tydlighet och förankring av uppdrag för områdesutveckling
Hållbarhet (placering):

1/7

Fungerar på kommunal nivå, men ledarskapsfrågor kring områden behöver utvecklas på kommunal och regional nivå.
Styrnivå (placering):

7

I konsekvenserna berör det alla områden, men i sig är det en social åtgärd.

17 Skapa regional nivå med mandat och politiskt ledarskap för hållbar
urban utveckling eftersom orsakerna till segregation inte är lokala
Hållbarhet (placering):

7

Förnya den regionala samhällsorganisationen. Blir lättare att lösa de här frågorna
med draghjälp från en effektiv region. Urban utveckling handlar om att skapa tillväxt och förutsättningar, mkt inom den lokala arbetsmarknaden som numer är en
regional ansvar. Viktigt med ett regionalt ledarskap. Mandat att samla regionen, se
positiva exempel från VG och Skåne.
Styrnivå (placering):

7

Inbjuder både sociala och ekonomiska miljömässiga aspekter, men risk att det
hamnar mer och mer på miljö.
Miljö har haft lättare att konkretisera och därmed haft lättare att lyfta fokus på sina
insatser. En definitionsutmaning – vad betyder hållbarhetsbegreppet? Vilken tradeoff är möjlig?

18 Utveckla regional dialogmodell mellan kommuner för samsyn beträffande regionens utveckling
Hållbarhet (placering):

7

Utmärkt tänkt utifrån hur vi diskuterat regionplanens betydelse
Dialogprocesser används på en mikronivå men där finns mycket kunskap att hämta
Kopplar till t.ex. att utveckla och titta på stadsdelsområdesscenarier och även till
åtgärd 17. För att man ska kunna ha en fungerande regional arena är det en förutsättning att kommunerna tycker att det inte bara är bra utan också nödvändigt
Man hade inte lyckats i Skåne och VG om inte kommunerna hade drivit den regionala frågan. Sthlm kanske inte räcker om man ser till FA-regionen.
Inte bara en dialogmodell utan även avstämning kring genomförandet som ligger
hos kommunen till stor del.
Styrnivå (placering):
Görs redan

5
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19 Sluta fokusera på områden eftersom orsaken till problemen oftast
inte ligger på områdes- eller kommunnivå
Hållbarhet (placering):

7

Tycker inte att vi ska sluta fokusera på områden. Olika problem kräver olika nivåer
för insatser.
Vi behöver utveckla kunskapsbasen inom detta. Vilka insatser görs lokalt och vilka
insatser på annan nivå?
Styrnivå (placering):

7

Ett falskt dilemma. Satsningar på samtliga nivåer. Olika åtgärder ska göras på olika
nivåer och det ena utesluter inte det andra.
Men viktigt att reflektera över vilka insatser som görs på vilken nivå.
Sluta fokusera på området som problem, problemet ligger på regional nivå också.

26 Identifiera hävstången. Identifiera vilken aktörer eller insats som
har störst betydelse för hävstångseffekten för att kunna hantera boendesegregationen
Hållbarhet (placering):

5

Vilka åtgärder ger mest hävstång? Men det är inte lätt att finna hävstång, en möjlighet är att ta hjälp av ”best-practice” och här kan offentliga aktörer hjälpa till med t
ex kunskap. Se på interventionskraften, har exempelvis insats kunnat påverka ordinarie strukturer och finna en logisk kedja för insatsen. Se på t ex markvärdets utveckling i Stockholmregionen. Resursstarka flyttar in. Inbjuder till mer aktivitet i
implementeringskedjan.
Styrnivå (placering):
Visionärt och strategisk prioritering vad som är verksamhetens interventionslogik.
Vill ha en förändring beträffande vilken aspekt. Negativa konsekvenser kan förekomma. En utmaning är också att ”one size does not fit all”.
Vilken roll har den regionala nivån i genomförandet av åtgärden?
Hållbarhetsgruppen: Kan hjälpa
till med att analysera vad som ger
mest hävstång. Antagligen kommer
det vara olika saker i regionen.

Styrnivågruppen

Det urbana spelet

56 Samhällsentreprenörskap. Skapa utrymme och undantag för pilotprojekt för att se hur samhällsentreprenörskap kan tillämpas för nya
lösningar
Hållbarhet (placering):

5

Kommentar
Vissa insatser är områdesbaserade och vissa ligger på andra nivåer, men individens
engagemang krävs ändå för att lyckas med genomförandet.
Offentlig sektor dödar många bra idéer. Hur ska föreningar etc. få det lilla stödet?
Pilotprojekt i Västra Götalands-regionen med enkla regler, mindre summor, snabbbare respons på nya initiativ
Styrnivå (placering):

7 med fokus på 5

Sociala investeringsfonder?
LEADER som föregångsexempel
VG och Malmö har skapat sociala investeringsfonder på 50 och 100 miljoner
Måste finnas en konsekvensneutralitet
Leader öppnas upp för alla områden i nya strukturfondsperioden, empowerment.

57 Skapa framtidsscenarier för berörda stadsdelar som tydligt visar
olika utvecklingsalternativ som underlag för utvecklingsarbete
Hållbarhet (placering):

7

Visioner har en kraft genom åskådliggörande över trender som vi vill undvika, kraftfullt arbetssätt i t ex dialogprocesser
Skillnad på vision (15-20 år) och scenarios (40-50 år)
Borde göras på en högre nivå som innefattar flera områden i t ex framtidsscenario
för Stockholm
Scenarier fungerar integrerade i sig.
Stadsplaneringen påverkas i hög grad av vad man har för mål med ett område.
Styrnivå (placering):

5

Har gjorts mkt redan
I ÖP-sammanhang används ofta framtidsbilder i kommuner för att ta fram ÖP
ÖP mer utvecklings- än fysisk planeringsdel
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68 Rekrytera personal från områden För ett få in kunskap från dessa
områden i det strategiska utvecklingsarbetet som behövs
Hållbarhet (placering):

1

Inför ett krav att antal människor som kommer från området arbetar med insatser.
Andra länder har testat detta t ex Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Jfr även
med Kina som har krav på inhemsk delaktighet vid utländska investeringar. SKB:s
mervärdesprogram i Östhammar och Oskarshamn har också krav på att lokal närvaro ska premieras. Exempel finns även från Gårdstensbostäder i Göteborg. Men
problem med konkurrenslagstiftning och modeller kan behöva utvecklas.
Styrnivå (placering):
Hör nära samman med anställ kompetensen och mångfaldsarbetet. Svårare för
offentlig aktörer och LOU. Kan man kräva inställningstid och närvarotid. DHS har
haft exempel i Vivalla i Örebro där boende har engagerats i utvecklingsarbetet.
Finns också en risk att man för att få pendlar in till området, dvs. motverkar mobilitet. Jfr med stadsdelsförvaltning, många pendlar in, men ambitionen är OK. Även
engagera ungdoms/arbetslösa. T ex Hovsjö arrangerar konferenser och organisationen/kompetens. Lägg till investeringsinsatser. En del av instegsjobb. Lokal kännedom ska ses som en kompetens. Kan också ses som en möjlighet att kartlägga
vilken kompetens som finns i området Fler branscher bör involveras än bara byggbranschen.
Vilken roll har den regionala nivån i genomförandet av åtgärden?
Hållbarhetsgruppen: Stödja kom-

Styrnivågruppen Arbetsförmedling och

muner hur man handlar upp rätt. T

arbetsgivare såsom t ex landstinget och

ex hjälp med juridisk expertis.

kommuner bör involveras. Även koppling
till etableringsreformen finns.

65 Utveckla koppling RUFS och ÖP. En mer enhetlig koppling mellan
kommunernas översiktsplaner och RUFS 2010 kvalitetssäkrar regional
måluppfyllelse
Hållbarhet (placering):

7

Ökat hänsynstagande till den kommunala nivån
Utveckla kunskapsstyrningen. TMR processledare men också en think-tank och
kunskapsspridare, koppla detta till ÖP-arbetet i kommunen som kunskapsutveckling. Kommunerna är TMR:s kunder – hur kan man utveckla den tjänst man erbjuder kunden? Hur översätter man t ex PBL till Huddinge?
Styrnivå (placering):
-

5
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69 Fokus på regionala stadskärnor. Se till att utvecklingen som utpekas
i RUFS hålls eftersom alla avsteg är negativa för regionens utveckling
Hållbarhet (placering):

2

För in nya kvaliteter och attraktivitet i områden. Men nu görs inte det som krävs.
Kommunalt planmonopol styr för mycket. Infrastrukturinvesteringar kräver samsyn. Kanske behöver man tänka på sanktioner av olika slag. Viktigt att polarisering
kan brytas.
Styrnivå (placering):

-

Diskrepans vad kommunerna vill och vad regionen vill. Finns t ex kunskapsunderlag? Finns samsyn vad de regionala kärnorna finns till för? Kan de utvecklas av
egen kraft eller behövs åtgärder. SL och SLL står för regionala kärnor. Men nu sägs
RUFS vara förankrad. Men det finns fortfarande konflikter mellan kommunerna.
Det är bitvis med ortsklassificering att göra. En utmaning för den regionala nivån är
att det saknas ett maktcentrum. Om en kärna ej anses vara utpekad kan det bli en
effekt att ingen vill vara en andra klassens kärna. Behövs planering för att få till
kärnor? Det finns ju också inomkommunala kärnor i kommuner, t ex noder med
olika funktioner som är viktiga inom Stockholms stad. Ambitionen är OK, men se
till att den hålls. För detta krävs en stark regional nivå, men idag är kommunalt
planmonopol för starkt. Genomförandet bygger också på en process som har förtroendekapital inte bara mandat. Det är snarare de kärnor som inte finns med som är
ett problem. Men hur ska regionen hantera detta? Stoppandet av utvecklingen av
andra kärnor är svårare än genomförandet. Jfr med utveckling i Västra Götalandsregionen som har börjat få till en utveckling att kommuner kan erhålla pengar ett år
men inte ett annat.
Vilken roll har den regionala nivån i genomförandet av åtgärden?
Hållbarhetsgruppen RUFS spelar en

Styrnivågruppen. Regional nivå som både

roll. Starkare politiskt mandat be-

kräver mandat och förtroendekapital.

hövs. Arbeta med det i problemformuleringen. Politiken måste styra att
det sker även i praktiken. Just nu för
mycket teori.
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76 Transportsystem som instrument för att bryta segregation. Se till att
transportsystemet (väg, kollektivtrafik, spårväg) knyter samman (bostads)områden och att detta återspeglas i kommunernas översiktsplaner och i regionplanen
Hållbarhet (placering):

5

Det fysiska rummet bör ses som en möjliggörare
Styrnivå (placering):

7

Inte bara in till centrum utan även tvärgående mellan stadsdelar
Ta hänsyn till mentala barriärer för vad som är ”avstånd”

89 Platsens förutsättning är utgångspunkten. Se till att den fysiska upprustningen anpassas till platsens unika förutsättningar - imitera inte
innerstaden i allt
Hållbarhet (placering):

7

Byggs mer förort i innerstaden än tvärtom, ser ut som innerstad men stödjer inte
innerstadens funktion och liv, bristande kompetens är problemet.
Styrnivå (placering):

5

Olika skolor inom diskussioner av olika områden och boplatser
Gör inte som alla andra, hitta en egen identitet och erbjudande
Småskaligt vs storskaligt, man måste ner på detaljplanenivå

100 Rummets betydelse. Kunskap om betydelse av rummets gestaltning
för de boendes livsmiljö som utgångspunkt för stadsdelsutveckling
Hållbarhet (placering):

7

Från stad till stadsdel, men vad händer däremellan då? Pedagogisk utmaning att nå
ut till alla som arbetar med gestaltning av det offentliga rummet.
Går att göra mkt på den lokala områdesnivån, men framför allt mellan olika stadsdelar
Finns mycket kunskap men i en liten krets
Styrnivå (placering):

7

Fysiskt planeringstänk idag – hur påverkar detta alla aspekter?
Nytt teoretiskt begrepp – design & miljö ”vaga rum” = rum som vi har uppfattningar
om och tillskriver egenskaper trots att vi egentligen inte vet vad det handlar om.
Ska vi bryta gammalt tänk kanske vi också måste överge gamla begrepp för att klara
av att beskriva gamla fenomen på nytt
Skillnad mellan space och place
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102 Stärk hållbarhetsperspektivet i stadsplanering - med tydlig analys
av hur miljömässig, ekonomisk och social utveckling hänger ihop
Hållbarhet (placering):

5

Hållbara städer projekt där man rustar upp området tillsammans med de boende
som får utbildning och hjälper till eller arbetar med upprustningen, skapar synergier med andra områden.
Styrnivå (placering):

7

”Floskelvarning” att alla ska samverka kring detta, kräver tydliga analyser av hur de
3 aspekterna hänger samman. Många har vaknat nyligen men ”tydlighet” är en
nyckelfråga, idag bör vi kunna vara mer konkreta.

105 Sociala aspekter av transportsystem bör belysas för att bättre binda
samman regionen och med dessa stadsdelars utvecklingspotential
Hållbarhet (placering):

1/7

Kontakterna och utbytet mellan stadsdelar viktig och då måste transportsystemet
fungera och leda i den riktningen.
Styrnivå (placering):

5

Ett välfungerande transportsystem är en förutsättning för stadens tillväxt

131 Inveckla projekt i stället för avveckla. Låt utvecklingsprojekt vara
början till strukturförändringar genom att "inveckla" resultat i ordinarie strukturer
Hållbarhet (placering):

7

För mycket projektifiering av insatser. Vi gör om samma projekt som vi har gjort
tidigare.
För inget framåtsyftande perspektiv = kompetensslöseri
Projekttrötthet i de här områdena, kvantitet istället för kvalitet
Inte dra igång projekt inom områden som strävar efter långsiktighet. Projekt är för
akutinsatser.
Styrnivå (placering):

7

Ta till sig kunskaper för att utveckla ordinarier strukturer.
Projekten har inte lett till förändring av administrativa enheter
Beror på vad projektet går ut på, vissa projekt är ändå bra och ger resultat!
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142 Skolan mötesplats för värdegrund. Stärk förskolans och skolans roll
som platser för lärande av sociala och kulturella koder - för gemensamma värdegrunder
Hållbarhet (placering):

1

Skolan är ej väl representerad på listan med åtgärder. Utbildning är viktig för bl a
hälsa. Ger bättre möjligheter för att utveckla kunskaper. Betyg är viktigt för det
avgör vad man kommer in på. Dålig spiral kan bli konsekvens annars. Mer uppmärksamhet av betydelsen att undervisa viss ämne på modersmål behövs. Nyanlända elever drar ned betygsresultat och resultat i PISA. Organisation och kartläggning vad som kan behövas måste göras. Åtgärder tas fram och måste följas upp.
Men beslut grundar sig inte alltid på kunskap, t ex beslut om att ha en specialskola
för nyanlända, alla studier pekar mot att detta inte är en effektiv metod. Lätt att
man tar sig var vad som helst bara för att man måste göra någonting nytt då det
gamla inte har fungerat. Kapacitetsproblematik finns i skolan för många behöver
hjälp. Viktigt med tydlighet i kravställandet på eleverna, vad är det som förväntas.
Styrnivå (placering):
Mäta vad som händer är viktigast. Saknas i listan. Läxhjälpen behöver inte alltid
ligga i stadsdelen, kanske bättre att eleven får resa till annat område. Även helgaktiviteter, t ex kurser på Chalmers/KTH.

180 Social housing ger resultat. Utveckla svensk modell för "social
housing" för att åstadkomma blandade inkomstkategorier "överallt" i
Stockholmsregionen (jämför exempelvis med Wien och Paris)
Hållbarhet (placering):

5

I Sverige är man dålig på att styra genom markanvisning. Man är inte bra på social
housing utan bygger marknadsorienterad. Det handlar om att styra upplåtelseform
med markanvisningsavtal. Hur man arbetar med exploatören för att nå flera mål
måste utvecklas. Men observera att det inte handlar om social ingenjörskonst, d v s
att bygga särskilda hus. Istället handlar det om att utveckla ”kopplade avtal”. Äger
man mark är det lättare att påverka.
Styrnivå (placering):
Vilken roll har den regionala nivån i genomförandet av åtgärden?
Hållbarhetsgruppen Hjälpa till att kommuner blir
starkare i dialogen med exploatören. Kunskap kan
tas fram. Jfr med Region Skåne som har arbetet med
dialog kring markpolitik i strukturbildsarbetet. Ta
fram ”kopplade avtal”, får man bygga i ett område
måste man även bygga i ett annat.

Styrnivågruppen
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182 Ta fram sociala gränsvärden. liknande bullergränserna som används inom Miljökonsekvensbedömningen för att skapa riktlinjer för
sociala aspekter i hållbar urban utveckling
Hållbarhet (placering):

-

Sociala kan läras av miljösidan. Sätta gränsvärden har varit effektivt när det gäller
att styra utvecklingen inom miljöområdet, kan inspirera till mål och riktlinjer. Men
kanske det handlar mer om tillämpning av riktvärdena än om själva riktvärdet.
Miljöövervakning medger att se på vilka gator vi finner den sämsta luften. Varför
och vad kan göras åt detta? En fördel är att det blir mer konkret vad som kan ses
som sociala hållbarhet. Men svårt, när blir någonting ett problem? Måttet styr.
Styrnivå (placering):
Vilken roll har den regionala nivån i genomförandet av åtgärden?
Hållbarhetsgruppen Klockren aktivitet för regional
nivå att samordna arbetet. Ta fram kunskapsunderlag.

Styrnivågruppen
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Bilaga 6. Utvalda åtgärder tvärregional workshop
Organisation

HållKortnummer:

barhet
(sfär)

TMR

9. Analysera motstridiga

7

Styrnivå
(sfär)

5

mål, inom kommunpoliti-

Vilken roll har aktörer på den regionala nivån i genomförandet?

Öppet redovisa målkonflikter i samband med t ex politiska beslut

ken redan före starten av
en insats eller ett projekt
TMR

11 Tvärsektoriellt regionalt

7

7

Ta initiativet för att skapa en mötes-

arbete. Skapa samsyn mel-

plats på den regionala nivån för att

lan regionala aktörer om

utveckla tvärregionala arbetsmetoder

hur man kan arbeta över

både på det horisontella och vertikala

verksamhetsgränser och

nivån.

mellan olika styrnivåer
TMR

11 Tvärsektoriellt regionalt

alla

reg-

Finns mkt likheter med nummer 24

arbete. Skapa samsyn mel-

tre

ional

nedan, men det handlar även om att

lan regionala aktörer om

finns arbetsformer som fångar in ett

hur man kan arbeta över

perspektiv som även omfattar miljö-

verksamhetsgränser och

mässiga och ekonomiska faktorer.

mellan olika styrnivåer

Vilka samhällsekonomiska effekter får
olika insatser i ett långsiktigt perspektiv? Samordna med bostadsplanering,
trafikplanering och miljöinsatser?
Hur integrera kunskap och strategier
med den fysiska planeringen, i planer
och program? Lagrum, genomförande
insatser, kartor mm. Hur engagera
och få med rätt personer i rätt sammanhang?

11 Tvärsektoriellt regionalt

Till-

Reg-

LST kan samla regionala aktörer i

arbete. Skapa samsyn mel-

växt (

ion

syfte att skapa förståelse för varand-

lan regionala aktörer om

4)

(E)

ras uppdrag, roller och förutsättning-

hur man kan arbeta över

ar samt att finna synergieffekter av

verksamhetsgränser och

aktörernas insatser var för sig samt

mellan olika styrnivåer

för att skapa gemensam problem- och
målbild som utgångspunkt för konkret samverkan. En regional samver-

LST

kansgrupp finns för ANDT (drogförebyggande). Länets polismästardistrikt
samlar polis- och kommunledningar
regelbundet för att samverka kring
brottsförebyggande arbete. Det är
tänkbara forum att driva dessa frågor
i. Identifiera andra befintliga samverkansstrukturer. LST har erfarenhet av
att vara länk mellan lokal, regional

Det urbana spelet

Orga-

Håll-

nisat-

Kortnummer:

ion

barhet
(sfär)

Styrnivå
(sfär)
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Vilken roll har aktörer på den regionala nivån i genomförandet?

och nationell nivå gällande ANDT
frågor och har goda erfarenheter från
nätverks- och kompetensutveckling
inom det sakområdet.

LST

11 Tvärsektoriellt regionalt

Behov av holistiskt perspektiv i plane-

arbete. Skapa samsyn mel-

rade insatser. Det finns möjligheter

lan regionala aktörer om

att använda särskilda verktyg för att

hur man kan arbeta över

uppnå detta i Regional- och Social-

verksamhetsgränser och

fonden i nästa programperiod genom

mellan olika styrnivåer

den territoriella verktygslådan. Begreppet ITI (Integrerad territoriell
investering) är något vi tittar särskilt
på i programskrivningen av kommande program. Det är högst relevant
för det urbana utvecklingsarbetet.

13 Uppföljning/lärdom.

Till-

Stat-

Det finns värdefulla kunskaper om

Vidareutveckla system för

växt

lig (F)

implementering som bör användas i

regelbunden uppföljning,

(4)

Kans

all systematisk planering och uppfölj-

utvärdering och lärdom för

ke

ning. SLL har kompetens inom områ-

kunskapsbaserad utveckl-

även i

det och LST i AB län har erfarenhet av

ing

viss

att sprida dessa kunskaper. Ett stort

mån

utvecklingsarbete i Malmö (En drogfri

reg-

framtid) visade att just implemente-

ional

ringen var bland det viktigaste att

(E)

arbeta med i förändringsarbeten som
drivs i projektform. Flera exempel
finns. Malmö arbetar med att testa

LST

konceptet ”Communties that care”
som bygger på systematik i tvärsektoriellt arbete kring sociala frågor. Statens folkhälsoinstitut arbetar med ett
system (GRADE) för utvärdering och
evidensbasering av metoder för bland
annat folkhälsoarbete. Det gäller att
ta tillvara på system som möjliggör
och även i viss mån förenklar uppföljnings- och utvärderingsarbetet så det
verkligen införlivas istället för att bli
ett hinder.

LST

14 Uppdrag från lednings-

Till-

Det finns mycket att hämta från im-

nivå för att säkerställa

växt

plementeringsforskning om ledning-

tydlighet och förankring av

(4)

ens viktiga roll för att sätta mål och

uppdrag för områdesut-

att skapa rätt förutsättningar för

veckling

organisationen att nå målen. LST och
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Orga-

Håll-

nisat-

bar-

Kortnummer:

ion

het
(sfär)

Styrnivå
(sfär)

Vilken roll har aktörer på den regionala nivån i genomförandet?

SLL har möjlighet att sprida dessa
kunskaper och erfarenheter. KSL har
kanaler och forum för kommunala
ledningsfunktioner och skulle kunna
vara en samlande part om uppdraget
gavs.
18. Utveckla regional diaLST

7

5

LST: samordna och utveckla utifrån

logmodell mellan kommu-

gängse ansvarsprinciper. Landstinget:

ner för samsyn beträffande

Analyskompetens

regionens utveckling
TMR

24 Skapa ett helhetsgrepp

alla

alla

Inriktning på olika insatser, kun-

för att hantera boende-

tre,

tre

skapsspridning och dialogarbeten.

segregationens negativa

men

ni-

Problemformuleringar, språk, val av

effekter - fokusera inte

mest

våer,

mål och projektinriktning.

enbart på utsattheten

social

men
kunskapen är
kansk
e
störst
på
kom
munal
nivå

TMR

28 Sluta uppfinna hjulet

mest

reg-

Ta tillvara på den kunskap och erfa-

och lär av tidigare erfaren-

soci-

ional

renhet som finns från olika satsning-

heter från andra program

al,

och

ar, sätt den i ett regionalt perspektiv

och projekt som Agenda 21,

men

kom

och se var/om det saknas kunskap för

Ålborgkonventionen och så

delvis

mu-

att göra rätt/bra regionala insatser

vidare

i

nal

ekonomis
k och
miljöjömässigt
(för
att
kunn
a
utvär-
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Organisation

HållKortnummer:

barhet
(sfär)

Styrnivå
(sfär)
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Vilken roll har aktörer på den regionala nivån i genomförandet?

värdera)

KSL

35 Hitta tydlig regional

soci-

reg-

struktur för arbete mot

al,

ional

segregation - så att vi blir

eko-

bättre på att gå från ord till

nomis

handling (enligt OECD)

k och
miljöjömässig

TMR

41 Arbeta med sociala

5

7

Ge uppdrag att göra en förstudie hur

investeringsfonder. och

en sådan fond skulle kunna se ut,

samhällsekonomiska kal-

samt att se hur en modell med sam-

kyler - sätt siffror på vad

hällsekonomiska kalkyler skulle

ojämlikheten kostar

kunna se ut för att beräkna vinsten för
”sociala investeringar”.
6

En regional nivå kan bidra med verk-

(alltså

tygsutveckling, framtagande av data

lokal

och underlag samt att även återföra

och

slutsatser, resultat etc till den nation-

kyler - sätt siffror på vad

nat-

ella nivån. Kan också arbeta med

ojämlikheten kostar

ionell

uppföljning av insatser för nytta.

41 Arbeta med sociala
investeringsfonder och
TMr

samhällsekonomiska kal-

7

)
49 Utveckla kunskapsareLST

7

5

Kunskapsarenor bör drivas från den

nor mötesplatser för att ta

regionala nivån som kan samla aktö-

tillvara erfarenheter och att

rer för kunskapsutbyte

utveckla kunskap
58 Ändring av Plan och

LST

5

2

LST: Granskning av ÖP – får styrme-

Bygglagen (PBL) så att det

del att utifrån målet om en hållbar

tydligare medger en inklu-

region påverka segregationens konse-

dering av sociala aspekter i

kvenser

den fysiska planeringen, till
exempel att göra om översiktsplaner till strategiska
dokument för hållbar utveckling
61 Markanvisningsavtal

LST

7

7

Den nationella (boverket, SKL) i sam-

som styrinstrument Styr

verkan med regionala nivån (lst) och

tydligare genom markan-

kommuner och byggherrar bör ta

visningsavtal för bostads-

fram handbok/metodvägledning för

produktionen med större

hur kommunerna kan använda mark-

social hänsyn

instrumentet som viktigt verktyg.

64
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Orga-

Håll-

nisat-

Kortnummer:

ion

barhet
(sfär)

TMR

66 Marknadsanalys av

7

Styrnivå
(sfär)

5

Vilken roll har aktörer på den regionala nivån i genomförandet?

Genomföra en marknadsanalys av

stadsdelar. Genomför en

några av miljonprogramsområden i

marknadsanalys av stads-

samverkan med kommuner som vill

delarna utifrån en SWOT-

ställa upp, samtidigt göra en mark-

analys för att väcka nya

nadsundersökning bland utrikesfödda

bostadsmarknadssegment

om behov till nya bostäder och var de

(till exempel framtida

helst vill söka en ny bostad

husägare som inte vill
lämna ett speciellt område)
TMR

79 Bostadsförsörjningsana-

5

3

En sådan analys bör utföras och pro-

lys som instrument Se till

jektledas på regional nivå, dock i

att boendesegregationens

samverkan med lokala nivån och

negativa konsekvenser

kommuniceras mot den nationella

kopplas samman tydligare

nivån

med analys av bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen
TMR

79. Bostadsförsörjnings-

5

7

analyser av bostadsmarknadens

till att boende-

funktion för olika segment, och stötta

segregationens negativa

kommunerna i motsvarande analys

konsekvenser kopplas

för sitt territorium (eller hellre kom-

samman tydligare med

munikationsstråk = hyfsad avgränsad

analys av bostadsförsörj-

bostadsmarknad)

ningen i Stockholmsregionen.

KSL

97 Använd stadsdelarnas

soci-

lokal

potential. Använd geogra-

al,

och

fiska informationssystem

eko-

reg-

(GIS) och statistik på reg-

nomis

ional

ional nivå för att visa på

k och

stadsdelarnas olika pot-

miljö-

ential

jömässig

KSL

Den regionala nivån kan genomföra

analys som instrument, se

102 Stärk hållbarhetsper-

soci-

lokal,

spektivet i stadsplanering -

al,

reg-

med tydlig analys av hur

eko-

ional

miljömässig, ekonomisk

nomis

och

och social utveckling

k och

nat-

hänger ihop

miljö-

ionell

jömässig
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Organisation

HållKortnummer:

barhet
(sfär)

TMR

105. Sociala aspekter av

Styrnivå
(sfär)

65

Vilken roll har aktörer på den regionala nivån i genomförandet?

1 (6)

5

140 Utanförskap kostar

7 (när

7

Finslipa denna metod inom ramen för

Tydliggör kostnaden för

man i

(detta

RUFS och bostadsmarknadsanalysen

utanförskap genom att ta

be-

kan

fram kalkyler för konse-

grep-

göras

kvenserna av uteblivna

pet

på

utvecklingsinsatser

miljö

flera

inklu-

ni-

klu-

våer)

transportsystem, bör belysas för att bättre binda
samman regionen och med
dessa stadsdelars utvecklingspotential.

LST

derar
byggd
miljö)
TMR

150 Synliggör den latenta

7

5

Kan fungera som ett viktigt stöd

marknaden. Satsa mer på

gentemot kommunerna i deras kon-

områden som ligger i

takter med näringslivet och investe-

"marknadsskugga" på

rare, bl.a. genom att kommunicera

grund av fördomar men

regionala stadskärnors potential och

som ändå har en grundläg-

framtida infrastruktursatsningar i

gande välfungerande infra-

regionen.

struktur
151 Regionala stadskärnor

1,2,3

1,7

en möjlighet
för utveckling av vissa
stadsdelar - se till att näKSL

ringslivsutveckling kopplas
till fysisk planering och
utvecklingen av regionala
stadskärnor (som Södertörn exempelvis)

TMR

Åtgärden kräver sannolikt stort poli-

174 Majoritetsbefolkningen

tiskt mod, för det handlar om att våga

är lösningen. Utveckla

uttala att de med inflytande, makt,

strategier där majoritetsbefolkningen är en av mål-

1

7

grupper, det har hittills

styrnivåer agera och klara av att

mångfalden
178 Socialkvalitetsmål. Ta
fram socialt mätbara mål i

”problemet”, och därmed del av lösningen. Och så måste alla politiska

varit en osynlig grupp i

TMR

utbildning och resurser är de som är

adressera frågan.
7

7

TMR
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Organisation

HållKortnummer:

barhet
(sfär)

Styrnivå
(sfär)

Vilken roll har aktörer på den regionala nivån i genomförandet?

linje med miljökvalitetsmålen för att skapa förutsättningar för integrering av
sociala aspekter i andra
verksamhetsområden
178 Sociala kvalitetsmål Ta

LST

7

7

Myndigheter som ex folkhälsoinstitu-

fram socialt mätbara mål i

tet och Boverket bör i samverkan med

linje med miljökvalitetsmå-

regionala och kommunala aktörer för

len för att skapa förutsätt-

att få regionalt perspektiv ta fram

ningar för integrering av

verktyg för hur man i kommunen och

sociala aspekter i andra

på bl.a. länsstyrelserna kan arbeta

verksamhetsområden

med de sociala aspekterna av hållbarhet i PBL ärenden och inte bara i ÖP
utan även i DP processen. Samt hur
de olika aspekterna av hållbarhet kan
vägas ihop till en helhetsbedömning
hos ex Lst i plangranskningen.

TMR

180 Social housing ger

5

7

Stockholmsregionens behov av social

modell för "social housing"

housing

för att åstadkomma blandade inkomstkategorier
"överallt" i Stockholmsregionen (jämför exempelvis
med Wien och Paris)
199 fokus på arbete Fokus
på arbete. har skapat en
lyckoparadox (personer
med arbete flyttar ifrån
KSL

Som pådrivare gentemot staten av

resultat. Utveckla svensk

vissa områden). En analys
behövs för hur lokalt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser kan bidra
till stadsdelsutveckling

3

1,2
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150 Synliggör den latenta marknaden. Satsa mer på områden som ligger i "marknadsskugga" på grund av fördomar men som ändå har en grundläggande välfungerande infrastruktur (rubriken är som en strategi, men innehållet är idag utspridda skurar, ingen samlad ansats)
1.

Vad görs redan idag? Vad skulle kunna göras för att utveckla arbetet med
åtgärden?

Ex Hjulsta Bostadsbolag som vill utveckla områden.
Kartläggning av vilka områden som finns idag, t ex Flemingsberg och Kista. 2. vilka aktörer
riktar man sig mot? Förändra centrum är centralt, men även offentlig service är viktigt, även
för inflyttning av företag – Bostäder, arbetsplatser, service.
Etablera en attraktiv skola i ett sådant område  höjd status? Ex Södertörn, på vilket sätt har
det påverkat statusen på området? Har det t ex höjt betygen i grund- och gymnasieskolorna?
 Göra analyser om ovanstående effekter av att synliggöra latenta marknader)

2.

a Vilka aktörer är alt. bör vara med och genomföra åtgärden?

Kommunen är ansvarig utförare
Den regionala nivån kan stötta och ta fram analyser
b Vad skulle aktörer på den regionala nivån kunna göra?
TMR

KSL

Länsstyrelsen

Kunskapsunderlag & analys

Kan vara en brygga mel-

Kunskapsunderlag &

Hur sprids kunskapen? Viktigt med

lan kommun och region.

analys

lättillgängligt material.

Kunskapsspridare

Dialog mot staten, stötta

SLL – investeringar, offentlig service

kommunerna i deras egna

och kollektivtrafik.

analyser
Stötta samordning för att
sprida kunskap  samsyn!

3.

När ska arbetet genomföras och hur länge?

Påbörjas 2013
4.

Vad behöver vi utveckla beträffande t ex ekonomiska resurser, kunskap,
kompetens, mandat osv för att kunna genomföra åtgärden?

Har mandat och gör detta delvis redan idag. Vad har egentligen redan gjorts i form av kunskapsframtagande och analys? Viktigt att man vågar se hur man kompletterar varandra inom
den regionala nivån (ej konkurrerar)
1. Definiera latent marknad
2. Vilka områden?
3. Vilka analyser finns redan?
4. Mål och delmål med arbetet
5. Vilka nya analyser/kunskap behövs?
6. Genomförandestrategi för spridning av resultaten och förankring av kunskap  kanske
fungera som ett kunskapsnätverk med expertkunskap (kommunerna behöver inte lära sig allt,
de kan kontakta när de behöver)
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174 Majoritetsbefolkningen är lösningen. Utveckla strategier där majoritetsbefolkningen
är en av målgrupper, de har hittills varit en osynlig grupp i mångfalden
1.

Vad görs redan idag? Vad skulle kunna göras för att utveckla arbetet med åtgärden?



Kommunikation är viktig, d v s undvik att det blir vänsterpolitik, utveckla retorik, minus ska bli plus



Analys, visa tendenser i utvecklingen, kunskap och medvetandegörande behövs (läsecirklar), även ta
fram samhällsekonomiska analyser, vad kostar utanförskap/stagnation?



Strategi – betona målbild 2030, Europas attraktivaste storstadsregion, upprepa att detta inte kommer att nås, om inte den socio-ekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser hanteras.



Undersökning, fråga de boende, boende, vad som skulle vara triggern för en synvända, vad är incitamentet, t ex öppna jämförelser/uppföljning för att möjliggöra jämförelse av likvärdig service



Skola/utbildning är den viktigaste frågan. Viktigt att höja statusen på läraryrket. Lyft skolan till en
samhällsfråga, d v s längre än en mandatperiod

2.

a Vilka aktörer är alt. bör vara med och genomföra åtgärden?



Media är viktiga för att skapa synvända, synliggörande, belys utveckling (visa på kunskap / analys /
fakta av verkligheten)



Föreningslivet, områdesbaserat, t ex idrottsföreningar, detta är ett verktyg som kan påverka



Politiker, synliggöra hur beslut tas, utforma en gemensam målbild.
b Vad skulle aktörer på den regionala nivån kunna göra?



Arena för kunskap
Länsstyrelsen

KSL

TMR


Visa på fakta



Visa på fakta



Visa på fakta



Arbetar med ef-



Arbetar med



Arbetar med (efter)gymnasial utbild-



tergymnasial ut-

gymnasial ut-

bildning i all-

bildning, SFI,

männa ordalag

SFx, men ej


Visa på mervär-

mognar från en

det av kommu-

regional dimens-

nal samverkan

ion
3.

ännu grundskola

Se till att utbildningsfrågan

ning



Driva projekt

När ska arbetet genomföras och hur länge?
Påbörjas 2013

4.

Vad behöver vi utveckla beträffande t ex ekonomiska resurser, kunskap, kompetens,
mandat osv för att kunna genomföra åtgärden?



Politikerseminarium/rådslag om frågan, men måste föregås av en gedigen analys som presenterar
relevanta fakta på ett pedagogiskt sätt.




Kunskapslyft för tjänstemän och politiker beträffande frågan
Bra att kunna föra en diskussion kring ett spel, t ex scenarioteknik, backcasting från hur det ska vara
2030



Diskussion/begreppsförtydligande vad segregation är saknas



Trovärdig fakta, jfr t ex arbetet med om betalningsvilja för bostäder



Ta fram exempel på vad utanförskapet kostar, t ex hur ser utvecklingen av försörjningsstödskvoten
ut?



Ta fram nyckeltal som kan visa på brister och utveckling som stimulerar till en diskussion hur vi ska
agera.

Det urbana spelet

69

Bilaga 7 Bruksanvisning Det urbana spelet
Bakgrund
Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län har Stockholms läns landsting
(TMR) genomfört en förstudie om hållbar urban utveckling. Syftet med förstudien
var att ta fram ett underlag för vad konceptet hållbar urban utveckling kan betyda
för Stockholmsregionens arbete med genomförandet av RUFS 2010 i synnerhet
beträffande strategin Stärka sammanhållningen. Sweco Eurofutures AB har stått för
projektledning och genomförandet av förstudien. Beskrivning av förstudien och
resultatet har publicerat i rapporten Det urbana spelet.
Det urbana spelet
Ett av förstudiens resultat är Det urbana spelet. Syftet med spelet är att fungera
som ett verktyg i arbetet och diskussionerna med hållbar urban utveckling. Genom
att spela spelet kan en ökad förståelse fås för hur flera utvecklingsåtgärder hänger
samman, dels mellan olika sektorer och dels mellan olika styrnivåer. Spelplanen är
en mycket förenklad återgivning av hur samhället är organiserat med sju stuprör
och sju styrnivåer: Figuren SKA ERSÄTTAS MED DEN NYA SPELPLANEN!!!
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Förstudien om hållbar urban utveckling har resulterat i en lista med åtgärder som
behövs för att stärka sammanhållningen i Stockholmsregionen med fokus på den
socioekonomiska boendesegregationen. Åtgärderna är resultatet av konsultationer,
möten och workshops som har genomförts inom ramen för förstudien. Åtgärdslistan har formats om till ett hundratal spelkort för Det urbana spelet.
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Varianter på Det urbana spelet
Det urbana spelet kan spelas med max 20 personer runt en spelplan. Varje spelplan
behöver en spelledare. Det finns två varianter på spelet:
1. Det urbana spelet som spel
I denna variant är spelet en självständig programpunkt/övning. Syftet med spelet är
att deltagarna får insikt i komplexiteten med horisontell och vertikal samordning
när flera åtgärder för att uppnå en hållbar urban utveckling sätts i ett sammanhang.
Denna upplevelse ska ge deltagare stimulans att tänka över sektorsgränser och ökad
möjlighet att tänka utifrån ett helhetsperspektiv.
2. Det urbana spelet som verktyg
I denna variant används spelet som ett verktyg i ett större sammanhang. Spelet
syftar till att få igång diskussionen kring hur en genomförandeplan kan se ut när ett
antal åtgärder ska genomföras i ett sammanhang. Övningen ska leda till en större
förståelse av sambandet mellan olika åtgärder när de ska föras ihop i en genomförandeplan.
Det urbana spelet som spel (75 – 95 min.)
1. Välja spelkort (5 min)
Spelet inledas med att deltagarna uppmanas att gå till det bord där spelkorten
ligger utspridda på ytan. Spelkorten ligger med baksidan uppåt. Deltagarna
kommer nu att slumpmässigt plocka ett av korten.
2. Spelplanen (5 min)
Deltagarna ställer sig runt spelplanen som har lagts ut på ett bord. Spelledaren
förklarar spelplanen och demonstrerar hur ett spelkort kan placeras: i det stuprör och den styrnivån där mandatet ligger för att skapa förutsättningar för genomförandet av det som står på exempelkortet.
3. Placering på planen (20 min)
Deltagaren bestämmer sig inom vilket stuprör samt på vilken nivå spelkorten
ska placeras. Varje deltagare får en kort stund att förklara åtgärden och varför
kortet placeras just på den valda platsen.
4. Placeringens reflektion (5 min)
Spelledaren gör några generella reflektioner kring hur spelplanen ser ut.
5. Åsiktskort delas ut och förklaras (5 min)
Varje deltagare får en uppsättning med så kallade åsiktskort (rött, gult och
grönt). Förklaringen ges om hur korten ska användas i nästa fas av spelet där
varje deltagare ska ta ställning till hur sin åtgärd kommer att påverkas av andra
åtgärder:

Rött: Vill inte att förslaget ska genomföras, dålig effekt på min åtgärd

Gult: Bra förslag men min åtgärd påverkas och måste därför kontaktas
för samråd

Grönt: Bra förslag som min åtgärd gynnas av eller inte påverkas alls.
6. Samband mellan åtgärden klargörs (20-40 min)
Spelledaren väljer en deltagare och ber den att läsa vilken åtgärd som står skriven på sitt kort. De andra deltagare får en kort stund på sig att bestämma hur
just den åtgärden påverkar sin respektive åtgärd, varpå ett av åsiktskorten ska
visas. Efter det kan resultatet kort diskuteras genom att välja ut max tre deltagare som får förklara varför de tog fram ett grönt, gult eller rött kort. Efter det
får en annan deltagare möjlighet att läsa upp sitt spelkort varpå de andra igen
drar sina åsiktskort. Detta kan upprepas flera gånger i mån av tid.
7. Slut på spelet (10 min)
Spelet avslutas med att varje deltagare väldigt kort berättar vad den tar med
från spelet till sin arbetssituation.
Det urbana spelet som verktyg (160 min.)
1. Välja spelkort i förväg
En lämplig tid innan mötet/workshop får deltagare välja ett spelkort med åtgärd som respektive deltagare bedömer är viktigast att genomföra i ett åtgärdsprogram för hållbar urban utveckling med fokus på att bryta den socioekonomiska segregationen i regionen. Här har varje deltagare möjlighet att välja en
åtgärd som passar inom respektive deltagarens eget uppdrag.
2. Deltagare får sitt kort (5 min)
Mötet/workshopen börjar med att varje deltagare får det spelkortet i handen
som den i förväg har valt.
3. Spelplanen på workshopen (5 min)
Deltagarna ställer sig runt spelplanen som har lagts ut på ett bord. Spelledaren
förklarar spelplanen och eventuellt demonstrerar hur ett spelkort kan placeras:
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4.

8.
5.

6.

i det stuprör och den styrnivån där mandatet ligger för att skapa förutsättningar för genomförandet av det som står på spelkortet.
Placering på planen (20 min)
Deltagaren bestämmer sig inom vilket stuprör samt på vilken nivå det förvalda
spelkortet ska placeras. Varje deltagare får en kort stund att förklara åtgärden
och varför kortet placeras just på den valda platsen.
Placeringens reflektion (20 min)
Spelledaren gör några generella reflektioner kring hur spelplanen ser ut och
bjuder in till en diskussion med gruppen om placeringarna.
Framtagandet av en genomförandeplan (90 min)
Beroende på gruppstorlek delas gruppen upp i mindre grupper med 5-7 deltagare. Grupperna får i uppdrag att utifrån de dragna korten ta fram ett förslag
till genomförandet genom att diskutera förslagsvis kring följande frågor:

Hur hänger gruppens olika åtgärder ihop?

Hur ska åtgärderna genomföras i förhållande till varandra?

Hur ska åtgärderna prioriteras?

Vilka aktörer bör vara inblandade i genomförandet?

Hur ska de olika styrnivåerna samordnas för att få ett bra resultat?
I denna fas kan även andra frågor vara grund för diskussionen beroende på
deltagare eller i vilket sammanhang spelet används.
Redovisning (30 min)
Spelet avslutas med att varje grupp (i fall det finns flera grupper) presenterar
för varandra vad de har kommit fram till.
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