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Inledning

Under tiden som arbetet med utvecklingsprogrammet för Alby pågick, och parallellt med att  

programmets fem nyckelområden identifierades, formulerades och fördjupades så gav dåvarande 

kommundirektören Mångkulturellt centrum ett öppet uppdrag: att utforska om EU-programmet  

URBACT skulle kunna bidra till just det femte målet, det om att pröva nya arbetsformer i 

kommunen.

Nu, i februari 2012, befinner vi oss i slutfasen av arbetet med nätverket Together. Denna rapport är 

ämnad att göra två saker

•	 Dels	sammanfatta	det	arbete	som	gjorts	i	Botkyrka	inom	ramen	för	och	med	koppling	till	 

 Together.

•	 Dels	knyta	samman	arbetet	och	erfarenheterna	från	projektet	med	Framtid	för	Albys	femte	 

 mål, det om att arbeta på ett nytt sätt.

Vid sidan av föreliggande text finns också två andra aktuella rapporter som belyser nätverket  

Togethers utgångspunkter, frågeställningar och arbetsprocess.

•	 Jon	Bloomfields	rapport	som	sammanfattar	bakgrunden	med	Europarådets	ambitioner	att	 

 både bredda och fördjupa de värden och mätmetoder som världens länder under mer än ett  

 halvt sekel använt för att mäta välfärd och framsteg, nämligen BNP. Utifrån detta beskriver  

 han vidare den filosofi som utgår från begreppet co-responsibility (medansvar eller delat  

 ansvar) och som kommer till konkret uttryck i öppna frågeställningar kring livskvalitet samt  

 nödvändigheten av och värdet i allas aktiva delaktighet och medansvar. Denna rapport finns  

 både på engelska och i svensk översättning.

•	 Botkyrkas	egen	fördjupade	rapport	om	det	konkreta	arbetet	inom	nätverket,	med	särskild	 

 tonvikt lagd vid de fokusgrupper som genomfördes i Alby under 2011.
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Projektet

Det nätverk Botkyrka ingår i handlar om medaransvar för allas goda liv och heter

“Together: Developping coresponsibility for social inclusion and well-being of all.” 

I en broschyr från nätverket presenteras utgångspunkter och upplägg på följande sätt

“Målet med projektet ”TOGETHER för områden med delat ansvar” är att utveckla social ink-

ludering och ett gott liv för alla. Vi tror att social inkludering och ett gott liv för alla kan vara 

svårt att uppnå utan intensivt samarbete och delat ansvar mellan myndigheter, invånare och 

privata aktörer. Lösningarna kan inte baseras enbart på ekonomiska resurser, särskilt inte i en 

tid präglad av ekonomisk kris, utan måste inbegripa invånarna och möta lokala behov på ett 

uppfinningsrikt sätt.

”Nätverket främjar utbyte av erfarenheter kring principen om delat ansvar. Arbetet bygger 

på metoder där indikatorer för ett gott liv används i en dialogprocess. Med hjälp av lokala 

stödgrupper i varje partnerstad prövar man strategier och formulerar lokala handlingsplaner.

”Idag finns det ett antal europeiska städer som utvecklat tanken om att genom delat ansvar 

förbättra	livskvaliteten	i	vid	mening	och	motverka	utanförskap.	För	att	uppnå	det	målet	har	

dessa städer använt sig av en metod kallad SPIRAL. Den bygger på indikatorer som tas fram i 

samråd med invånarna och som sedan ligger till grund för en handlingsplan för delat ansvar, 

framtagen med hjälp av den lokala stödgruppen.

”Metoden lanserades ursprungligen av Europarådet inom ramen för dess arbete för social 

sammanhållning.	För	att	metoden	ska	kunna	användas	i	olika	kontexter	är	den	i	sig	själv	att	

betrakta som en process under utveckling.

Mulhouse var den första staden som började använda metoden och är också projektledare. Samman-

sättningen av nätverket ser ut som följer

 Lead Partner 

•	 Mulhouse,	Frankrike.	

 Övriga partners

•	 Braine	l’Alleud,	Belgien

•	 Pergine	Valsugana,	Italien

•	 Salaspils,	Lettland

•	 Covilha,	Portugal

•	 Kavala,	Grekland	

•	 Debica,	Polen

•	 Botkyrka,	Sverige

Mer information finns på nätverkets egen sida  

http://urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/together/homepage/
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Programmet

URBACT –nätverkande kring urbana utvecklings- och hållbarhetsfrågor
Inom EU-programmet URBACT utbyter och utvecklar 300 europeiska städer och kommuner kunskap 

och erfarenheter kring urbana utvecklings- och hållbarhetsfrågor. Varje URBACT-nätverk bygger på en 

arbetsprocess med ett antal givna ingredienser, framför allt

•	 En	lokal	stödgrupp

•	 Ett	antal	pilotprojekt	

•	 En	handlingsplan

URBACT lanserades år 2007 och den sista utlysningen görs våren 2012. Mer information om pro-

grammet i dess helhet finns på urbact.eu 

Ett nätverks livslopp är 3 år. Ansökan ska komma från en Lead Partner tillsammans med fyra yt-

terligare partners, geografiskt spridda och därtill balanserade mellan ekonomiskt starkare och svagare 

regioner. En beviljad ansökan innebär medel för en 6-månaders utvidgnings- och fördjupningsfas. 

Godkända nätverk går därefter in i en 30 månaders genomförandefas – det skede som Botkyrka 

deltagit i i Together. 

Vad finns att vinna?
Det Botkyrka som partner uppnår genom sin medverkan kan sammanfattas i följande punkter

•	 Ett	kunskaps-	och	erfarenhetsutbyte	inom	det	egna	nätverket	

•	 Ett	utvecklingsstöd	genom	URBACT-programmet	som	helhet	(seminarier,	konferenser,	 

 rapporter …)

•	 Ett	metodstöd	och	medel	att	jobba	med	en	så	kallad	Local	Support	Group	i	Alby	 

 (bestående av intressenter lokalt och regionalt/nationellt)

•	 Ett	stöd	från	projektets	expert,	Jon	Bloomfield	från	University	of	Birmingham	Expertstödet	 

 ligger utanför medfinansierad budget och belastar inte kommunen.

•	 En	koppling	till	Tillväxtverket	med	medel	öronmärkta	för	deras	medverkan.

•	 En	plattform	för	att	söka	ytterligare	utvecklingsstöd	(något	ca	25%	av	samtliga	URBACT- 

 städer haft framgång med).

Den	totala	ekonomin	under	2,5	år	omfattar	för	Botkyrkas	del	79	438	euro,	varav	70	procent	är	ERDF-

medel och 30 procent utgör kommunens medfinansiering. 

Spinoff-effekter
Effekten av en medverkan i ett EU-projekt sammanhänger förstås med de mål som från början satts 

upp för arbetet, men mycket händer också under resans gång som behöver kanaliseras för att ge 

största möjliga positiva effekt för kommunen. 

Utöver projektets eget innehållsfokus, så innebär medverkan i programmet att kommunen 

sätts på kartan och får en kontaktyta för både samarbeten och finansieringsfrågor.  Enligt URBACT-

sekretariatet lyckas ungefär var fjärde stad använda sin medverkan som avstamp för framgångsrika 

ansökningar till exempelvis strukturfonder. I Sverige hör exempelvis Malmö och Gävle till denna  
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kategori.	Arbetet	med	Together	har	vidare	lett	till	kontakter	med	SKL	och	Näringsdepartementet,	

kring ansökningsfrågor respektive regional planering. 

Följande	konkreta	projektsamarbeten	eller	-idéer	har	kommit	till	stånd	med	URBACT-arbetet	som	

direkt länk: 

•	 Ett	ungdomsutbyte	”Youth	and	Democracy”,	mellan	sex	av	de	åtta	nätverksstäderna.	Från	 

	 vardera	ort	två	ungdomsorganisationer	(Fanzingo	och	Alby	fritidsgård	i	Botkyrkas	fall).	 

 Initierat från Belgien och finansierat med separata EU-medel.

•	 Realise,	ett	nätverk	fokuserat	på	högutbildade	från	länder	utanför	EU.	Initierat	från	Belgien	 

 och finansierat från EU.

•	 Nordiska	ministerrådet,	Nordic-Baltic	Mobility	Programme	fro	Public	Administration.	En	 

 förfrågan från Salaspils, Lettland om att delta i deras ansökan om ett lärande utbyte.
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Together i praktiken

Speciellt för Together är den medverkan som finns från Europarådets sida och som dels lyfter fram 

nyckelordet medansvar, dels bygger på en särskild metodologi med gräsrotsperspektiv; baserad på 

fokusgrupper med olika sammansättning som besvarar och därefter diskuterar ett antal öppna frågor.

•	 Vad	är	ett	gott	liv?

•	 Vad	är	ett	dåligt	liv	för	dig?

•	 Vad	kan	du	göra	för	att	förbättra	ditt	liv?

Utifrån resultaten och diskussioner kring dessa formuleras nästa steg i processen – pilotprojekt 

avsedda att svara mot gemensamma behov och prioriteringar. I praktiken tycks formulerandet av 

pilotprojekt på de flesta håll ha skett parallellt med fokusgruppsarbetet, av tidsskäl men ibland  

också därför att ämnena legat i linje med andra, parallella diskussioner både inom och utom  

projektet. 

Vid Europarådet finns ett stort intresse för det insamlande materialet och i Strasbourg pågår 

arbetet med en databas över resultaten från både Togethers medlemsstäder och andra kommuner/

städer/regioner som på något sätt ingår i deras nätverk. 

Olika utgångspunkt ger olika fokus
Medborgarperspektiv på frågor om livskvalitet innebär för vissa städer en ny infallsvinkel och att  

man stiftar bekantskap med tidigare oprövade metoder. I Botkyrka däremot, har dialogfrågor en  

lång tradition och i framtagandet av utvecklingsprogrammet för Alby har just fokusgrupper varit en 

av de använda metoderna. Ur ett Botkyrkaperspektiv är därför jämförelsen intressant mellan tidigare 

erfarenheter och de svar som framkommit i de fokusgrupper som genomförts. Utgångspunkten i de 

öppna frågorna skiljer sig ju från de grupper som träffades kring ett på förhand bestämt tema.

Som	framgår	av	Jon	Bloomfields	genomgång	av	nätverket	som	helhet	så	finns	det	svårigheter	

med att jämföra data mellan länder och grupper. Bland annat därför att arbetsformerna, mängden 

data och gruppernas profil varierar kraftigt. Alla tusentals utsagor måste också tolkas och klas-

sificeras för att kunna tillföras databasen. Samtidigt ligger en stor del av värdet i just processens 

disparata karaktär. Varje stad har arbetat efter sina förutsättningar och sina behov. Här har till ex-

empel de länder som brottas med stora ekonomiska problem (framför allt Grekland och Portugal) 

haft ett särskilt fokus på frågor kring livets nödtoft. Initiativ kring ömsesidig hjälp till försörjning och 

satsningar på exempelvis återbruk är ju också något som speglats i media under den accelererande 

ekonomiska krisen. I andra länder, med en annan politisk historia, tycks det som att relationen mel-

lan	myndigheter	och	medborgare	blivit	extra	betydelsefull.	Från	Lettland	berättar	man	om	ett	mycket	

stort intresse att delta i den lokala stödgruppens arbete, eftersom denna ger en helt ny, ömsesidig 

karaktär åt kontakten medborgare-myndigheter.

I Botkyrka då? 
Här var som nämndes inledningsvis utvecklingsprogrammets femte mål – utforskandet av nya arbets- 

former – själva avstampet för arbetet. Det faktum att kommunen gick in i nätverket med Alby som 

utvalt målområde har också sin betydelse. Utvecklingsprogrammet var nyss antaget, det fanns många 
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pågående processer och samtal – samtidigt som motorn i framtagandet av själv utvecklingsprogram-

met, arbetsgruppen, upplöstes. Tanken att man jobbade med en förnyelse av det reguljära styrsys-

temet och inom befintliga budgetramar innebar att ansvaret för att hålla programmet och dess mål 

levande skulle bäras av befintliga strukturer. 

I viss utsträckning, i synnerhet ur områdesutvecklarens perspektiv som varit projektledare i Alby, 

bidrog medverkan i Together till att hålla programmet levande. Både processen bakom och innehållet 

i	programmet	har	väckt	intresse	i	nätverket.	Just	den	typ	av	utbyte	som	uppstår	med	externa	dialog-

partners – som möter ett område och en arbetsprocess utifrån ett delat intresse, men helt utan bak-

grundskunskaper eller annan förförståelse – ger ofta mycket tillbaka till den som ska introducera sin 

hemarena för en ny publik. I en presentation inför projektets stödgrupp i Alby sammanfattade Dennis 

Latifi:

•	 Utvecklingsprogrammets	utgångspunkt	och	syfte	är	att	skapa	ett	gott	liv	för	Albyborna

•	 URBACT-nätverket	Together	vidgar	begreppet	och	kanske	belyser	nya	dimensioner	av	”ett	 

 gott liv”

•	 Together	är	inte	en	separat	projekt	utan	en	komplettering	och	en	fortsättning	av	 

 utvecklingsprogrammet

Dock	har	det	inte	funnits	något	formellt	uppdrag,	vare	sig	från	KLF	eller	lokalt	i	Alby,	att	använda	

nätverksarbetet till någots slags uppföljning eller utvärdering av utvecklingsprogrammet. I fokus finns 

fortfarande den ursprungliga frågan: är det möjligt att genom en internationell utblick, i detta fall ett 

URBACT-nätverk, reflektera kring de egna arbetsformerna. 

De nio fokusgrupper kring frågor om livskvalitet som träffats i Alby samlade mammor på öppna 

förskolan,	medlemmar	i	föreningen	OPAD,	områdesgruppen	Alby,	dialogforum	Alby,	Alby	Fritids-

gård,	Fanzingobesökare,	lärare	på	Grindtorpsskolan,	Förortsakademiker	och,	slutligen,	tjänstemän	

på medborgarkontoret. En mer ingående diskussion om utfallet av dessa kommer i den fördjupade 

rapporten.	Kommentarerna	ligger	väl	i	linje	med	innehållet	i	Framtid	för	Alby.	Det	finns	en	risk	för	

utmattning om balansen mellan att fråga och att leverera inte upplevs som rimlig. Samtidigt är ett 

pågående	samtal	och	utbyte	en	ovärderlig	grund	för	att	konkreta	idéer	och	aktiviteter	ska	kunna	

lanseras och förverkligas. 

Medansvar – ett begrepp att integrera i vardagen
Om man låter associationerna löpa kring projektets nyckelord, medansvar, så aktualiserar det frågor 

som idag står i centrum för mycket debatt: välfärdsstatens historia och fortsatta utveckling till 

välfärdssamhälle.	Vem	ska	bidra	och	hur	ska	det	finansieras?	Är	det	ett	möjligt	projekt,	är	det	önsk-

värt?	

I dagens samhälle, pekar många på, blir behoven både fler och mer olikartade. Allt färre menar 

att behov och gensvar på dessa kan, eller bör, formuleras centralt. Vad skulle det innebära att istället 

lägga	en	större	tonvikt	vid	–	medansvar?	En	kritisk	reflektion	handlar	ofta	om	att	myndigheter	och	

institutioner backar ut ur en ekonomiskt svår situation genom att skicka initiativ och ansvar tillbaka 

till medborgarna. Samtidigt ställs det idag allt fler frågor om vilka som de facto levererar välfärd-

stjänsterna, och på vilka meriter. Ur detta perspektiv skulle medansvar kunna vara en förenande länk 

mellan den behöver få en uppgift utförd och den som har förmåga att leverera. I lokalsamhället finns 

det med all sannolikhet de som behöver hitta försörjning och som samtidigt skulle kunna leverera 

tjänster med det mervärde som kan följa av lokal förankring.

Arbetet inom nätverket, både utbytet och de lokala processerna har, som Dennis Latifi samman-

fattar det, bidragit till ett förstärkt fokus på medansvar. Det är också detta synsätt som genomsyrar 
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de båda pilotprojektsområden som valts ut i Alby: trygghet och social ekonomi. I båda fallen finns 

det ett uppenbart ömsesidigt behov och intresse att samverka mellan civilsamhälle och myndigheter. 

Och det torde inte vara något långsökt antagande att säga att en process där det civila samhället får 

inflytande och makt över analysen ökar möjligheterna för att rätt insatser kommer att göras på rätt 

sätt.

Botkyrka + EU = sant?
I det här aktuella projektet är handlingsprogrammet och dess uppföljning en viktig beståndsdel. Det 

är en utmaning för den kommunala organisationen att stödja ett avancerat arbete på områdesnivån, 

men samtidigt en satsning som kan ge konkreta, synliga och snabba resultat. Det är också tydligt att 

medverkan i ett internationellt utbyte kan utgöra en alternativ väg till intressanta på hemmaplan: till 

samverkan och utbyte av skilda slag. 

Det utvecklingsarbete som beskrivits i denna rapport ingår samtidigt i en större helhet där frågan 

aktualiseras om vad en internationell strategi skulle kunna ge för kunskapsinspel till kommunens 

olika delar och verksamheter. Det reser också frågan om en motsvarande strategi för ett framgång-

srikt arbete med EU-ansökningar, liksom administrativ kapacitet att hantera detta. 
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Bilaga

En kort summering av 2011 års aktiviteter innefattar bland annat workshops och utbyte med forskare 

och representanter för övriga nätverksstäder … 

Kickoff, 20 januari – vad är Alby för dig?
26 personer hörsammade inbjudan till första träffen som presenterade projektet och innehöll en 

workshop med fokus på Alby, resurser och behov ur våra olika synvinklar.

Experten på besök i Botkyrka – konferens och stödgruppsmöte
Andra	träffen,12	maj,	sammanordnades	med	ett	besök	i	Botkyrka	av	nätverkets	Lead	expert	Jon	

Bloomfield	från	Birmingham.	Utöver	träffen	med	stödgruppen	besökte	han	Konyaspor,	Subtopia,	

Fanzingo	och	kommunledningsförvaltningen,	samt	deltog	i	en	konferens	om	social	ekonomi.

Nio fokusgrupper – ”Vad är ett bra / dåligt liv?”
Fokusgrupperna	samlade	mammor	på	öppna	förskolan,	medlemmar	i	föreningen	OPAD,	områdes-

gruppen	Alby,	dialogforum	Alby,	Alby	Fritidsgård,	Fanzingobesökare,	lärare	på	Grindtorpsskolan,	

Förortsakademiker	och	tjänstemän	på	medborgarkontoret.	

Två piloprojekt – trygghet och social ekonomi
Trygghetsfrågor var temat för ett möte i Alby i maj och ett konkret resultat var de nattvandringar som 

nu äger rum i Alby.

Social ekonomi är den andra fråga som står i fokus, både i lokala diskussioner i Alby, och centralt 

kring frågor om t.ex. upphandlingsregler. 

Ungdomsprojekt – en extra bonus
Ett initiativ från nätverkets belgiska partner gör att två ungdomsorganisationer från varje partnerstad 

kommer att kunna träffas sommaren 2012 för ett gemensamt läger. Projektets kallas ”Together co-

responsible	–	Learn	the	shared	social	responsibility,	a	challenge	for	future	generation”.	Från	Botkyrka	

deltar	Alby	fritidsgård	och	Fanzingo.

Konferens i Krakow – tre dagar med det lokala arbetet i fokus
Temat för URBACTs årliga konferens (som vanligt genomförd i EUs ordförandeland) var de lokala 

stödgruppernas	roll.	Från	Botkyrka	deltog	Bengt	Eliasson,	Ingrid	Ramberg	och	Gustavo	Zarate.

Nätverksmöte i Botkyrka, 21-23 september – bra energi till utbytet
Under tre dagar samlades representanter för alla åtta städer i Botkyrka. Vi satsade mycket på att 

hitta arbetsformer som skulle kunna överbrygga glappet mellan visioner och en verklighet präglad av 

ekonomisk kris. Utvärderingen av mötet var mycket positiv.
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På gång – en sammanfattning
•	 En	kortfilm	om	hela	nätverket	förbereds	våren	2012.	Fanzingo	filmar	Botkyrkas	del.

•	 Analysen	av	fokusgrupperna	–	en	rapport.

•	 Ungdomsutbytet	(Alby	fritidsgård	och	Fanzingo):	Förberedelsemöte	i	mars

•	 Stödgruppsträffar	2012:	Fokus	under	året	ett	handlingsprogram	kopplat	till	övriga	processer	 

 i kommunen.

I styrgruppen för projektet ingår
•	 Bengt	Eliasson,	KLF

•	 Dennis	Latifi,	områdesutvecklare	i	Alby,	 

 särskilt ansvarig för den lokala processen

•	 Leif	Magnusson,	chef	Mångkulturellt	centrum

•	 Ingrid	Ramberg,	redaktör	Mångkulturellt	centrum,	 

 särskilt ansvarig för det internationella utbytet


