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BILAGA

EN KARTLÄGGNING AV ÅTGÄRDER INOM MÅLOMRÅDET 
”DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET” 

LIKSOM AV HUR BOENDEDELAKTIGHET
ORGANISERATS

Inledning

Syftet med kartläggningen är att överskådligt sammanställa de olika for-
mer för boendedelaktighet som storstadsarbetet utvecklat för stadsdelarnas 
framtida utveckling och vilka insatser som genomförts i syfte att öka de 
boendes delaktighet i områdenas utveckling. I kartläggningen fokuseras 
kommunvis och i nämnd ordning:

- Kommunernas och stadsdelarnas mål för målområdet demokrati och 
 delaktighet
- Insatser för ökad demokratisk delaktighet och delaktighet i 
 områdesutvecklingen
- Hur varje stadsdel som är föremål för insatser inom ramen för de 
 Lokala utvecklingsavtalen har organiserat boendedelaktigheten

Varje stadsdel har formulerat egna mål under varje målområde, och ibland 
valt att dela in målområdena något annorlunda än staten, mål vilka i många 
fall ändrats över tid.

Eftersom samtliga kommuner i sina avtal med staten förbinder sig att 
arbeta med områdenas utveckling utifrån ett underifrånperspektiv, i sam-
verkan  och i ett långsiktigt perspektiv löper dessa ambitioner (i olika hög 
grad) genom kommunernas arbete inom alla målområden. Vi har inte haft i 
uppdrag att granska samtliga projekt i utvecklingsarbetet. Detta innebär att 
projekt inom skola och arbetsmarknad kan ha genomförts utifrån boendes 
förslag i ett inledande skede, utan att detta framgår, och sedan ”bokförts” 
under respektive målområde. Därmed kommer kartläggningen av boende-
delaktigheten inte vara en komplett kartläggning av boendes bidrag till  ut-
vecklingsarbetet. Fokus ligger på organiseringen av boendedelaktighet och 
demokratiskt deltagande samt insatser som syftar till att stödja desamma. 
I de fall där kommunerna valt att driva organisering för långsiktigt ökad 
boendedelaktighet  under andra målområden än demokrati och delaktighet 
kommer dessa att tas in i kartläggningen i den mån det blivit uppenbart för 
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oss att så är fallet.
Materialet på vilket kartläggningen grundar sig utgörs av kommunernas 

avtal med staten, kommunernas så kallade Oktoberrapporter liksom stads-
delarnas åtgärdsplaner. Endast undantagsvis har utvärderingarna använts, 
och då som komplement när underlag för beskrivning saknats. Detta be-
tyder att kartläggningen bygger på tjänstemännens beskrivning av utveck-
lingen. Studien av organiseringen av boendes delaktighet inom ramen för 
utvecklingsavtalen fördjupas därför med en analysdel som bygger på kart-
läggningen, intervjuer och de externa utvärderingar som genomförts.

Då stadsdelarnas åtgärdsplaner varit föremål för årliga revideringar, 
även vad gäller målen, har flera ”årgångar” åtgärdsplaner använts, i de 
fall man inte uppgett att inga (viktiga) förändringar skett vad gäller 
åtgärder över tid. Oktoberrapporterna har använts för att kunna följa 
utvecklingen ur förvaltningsperspektiv, främst som källa till beskrivningen 
av organiserandet av boendedelaktighet. Kartläggningen är därmed 
främst en sammanställning av tjänstemännens rapportering till storstads-
delegationen. 

Viktiga avgränsningar som gjorts här är att vi i kartläggningen av åt-
gärder endast tagit med de som uttryckligen syftar till ökad demokratisk 
delaktighet. Dessa finns normalt redovisade under målområdet ”Demo-
kratisk delaktighet” eller liknande. Då detta målområde i stadsdelarnas 
åtgärdsplaner ofta samsas med andra målområden som folkhälsa och 
trygghet, finns risk att vi och de som upprättat planerna inte är helt över-
ens om vilka åtgärder som syftar till vad. När det gäller kartläggningen 
av boendedelaktighetens organisering har vi sökt de forum som i rappor-
terna synts väsentliga för mobilisering bland de boende. Ibland återfinns 
dessa som åtgärder under målområdet ”Demokratisk delaktighet” ibland 
under ”Folkhälsa” eller ”Trygghet och trivsel”. Ibland är de inga åtgärder 
utan är äldre forum eller betydelsefulla nätverk och organisationer som 
vuxit parallellt och i samspel med storstadsarbetet. Då vårt uppdrag be-
gränsas av de medel vi haft till förfogande lades intervjustudien på kom-
muncentral nivå är det gällde tjänstemän och politiker. Därför har inte 
de många processledarna ute i stadsdelarna fått möjlighet att komplettera 
den bild som rapporter och åtgärdsplaner givit. Därmed kan vi inte göra 
anspråk på att fullständigt ha täckt in alla de åtgärder som kan bidra till 
att öka den demokratiska delaktigheten i områdena. Inte heller kan vi 
hävda att vi fångat upp alla de olika forum och organisationer för dialog 
och inflytande som finns i de 24 områdena. 

Den kan vara på sin plats här att hålla fram den studie av förvaltning-
arnas organisation för demokrati och delaktighet som Integrationsverket 
genomförde våren 2000. Med hjälp av enkäter till berörda förvaltningar 
samlade man in material från stadsdelarna och analyserade förutsättning-
arna för ”underifrånperspektivets” genomslag i utvecklingsarbetet (Inte-
grationsverket 2000). Där ges en god bild av den miljö på stadsdelsnivå 
där åtgärder och organisering kom att utvecklas.

Nedan följer sammanställningen av kommunernas arbete för att ut-
veckla demokratisk delaktighet och boendedelaktighetens organisering. 
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BOTKYRKA

  Kommunens mål för området demokratisk delaktighet uppges i 
åtgärdsplanen för 2000 vara:

 - En majoritet av föräldrar, ungdomar och äldre i kommunen skall 
känna att de medverkar i beslut som berör dem

 - Minst 44 % av ungdomar i kommunen mellan 11-19 år skall 
medverka i någon form av föreningsdrivna aktiviteter 
(Botkyrka kommun 2000a).

Generellt för Botkyrkas stadsdelar som var föremål för storstadssatsningen 
gällde att ”områdesgrupperna” ansvarade för att samordna arbetet med 
åtgärdsplanerna. Till sin hjälp hade områdesgrupperna områdesutvecklarna. 
Grupperna skulle också organisera samrådet med invånarna. Föreslagna 
åtgärder hanterades av berörd huvudman/förvaltning/nämnd. Dessa ansva-
rade för att nå uppsatta mål, utvärdering, implementeringsplanering och re-
dovisning av de medel som tilldelas. Därför, påpekar man i åtgärdsplanen, är 
det viktigt att förvaltningsrepresentanterna i områdesgrupperna har tydligt 
mandat och fast kontakt med förvaltningen. Man uppger också att det inle-
dande arbetet skett stegvis för att göra det möjligt att utveckla nya insatser 
i samråd med invånarna och för att ge utrymme för föreningarnas medver-
kan. Som ett av kriterierna för val av insatser uppges att de skall svara mot 
faktiska behov och önskemål genom att ha varit föremål för samråd med 
berörda invånare eller varit utarbetade av sådana. 

Modellen med områdesgrupper rapporteras kvarstå (Botkyrka kommun 
2004).Gruppen har ansvar för att ta fram strategi för dialogarbetet och 
medverkar i lokala manifestationer, ordnar stormöten för att ge information 
om utvecklingsarbetet, utvecklar strukturer och verktyg för dialog, tar fram 
informationsblad och utvecklar hemsidan. Områdesgrupper finns numera i 
samtliga kommundelar i Botkyrka och man har permanentat tjänsterna för 
områdesutvecklarna, som i och med beslutet om permanentning kommit att 
organiseras inom förvaltningen Medborgarkontor. Medborgarkontoren har 
en längre historia i Botkyrka, och är bland annat lokaliserade till storstads-
satsningsområdena. Där ges service och information inom alla kommunens 
områden, andra myndigheter eller närområdet. Besökaren kan få hjälp med 
information om vart den skall vända sig i olika frågor. Under hösten 2004 
har (s)-politiker funnits anträffbara vid ett par tillfällen på samtliga kontor. 
I Botkyrka finns sedan 2003 också ett Ungdomsfullmäktige.

Centralt i kommunen har man tagit fram en gemensam policy och struk-
tur för dialogen med boende – Botkyrkadialogen. Den beskrivs som ”ett för-
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hållningssätt, en lärprocess och en arbetsmetod”. I Oktoberrapporten 2004 
presenteras en metod för att mäta  hur medborgarna upplever sin delaktig-
het och inflytandegrad i områdesarbetet.

FITTJA

  Lokala mål för utvecklingen av demokratiskt deltagande var år 2000:

 - Barns och ungdomars aktiva deltagande i föreningar eller samfund 
skall öka med 20% jämfört med år 1999

 - Andelen som aktivt deltar i någon del av den pågående 
förändringsprocessen skall vara minst 25% av invånarna över 6 år.

 - Valdeltagandet skall öka till 70% till valet 2002 (Botkyrka kommun 
2000a).

  Över tid förändrades målformuleringarna något för Delaktighets-
området, och vid 2003 års rapportering beskrevs de som:

 - 2003-12-31 skall 20% fler av de medborgare som är engagerade i de 
demokratiska arenorna uppleva att de har inflytande, jämfört med 
samma tid 2001.

 - Valdeltagandet har ökat med 5% i kommunalvalet 2006 jämfört med 
2002.

Man kommenterar uppsättningen mål bl a med att det redan finns många 
demokratiska arenor i Fittja (Botkyrka kommun 2003).

Storstadssatsningen i Fittja började som Fittjaprojektet (Nationellt ex-
empel) och övergick i och med utvecklingsavtalet med staten till Fittjasats-
ningen. Man skriver att projektet har fyra kärnfrågor, under vilka delprojekt 
och arbetsgrupper finns, där tjänstemän och fittjabor ingår. En av dessa 
kärnfrågor är ”Demokrati/medborgarinflytande”. Målet för denna är att fler 
fittjabor skall delta och engagera sig i sitt närsamhälle Fittja och i det omgi-
vande svenska samhället. Den arbetsgrupp som är knuten till kärnfrågan är 
Fittjarådet. Nedan följer de åtgärder som organiserats under frågan.

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

(Åtgärderna är hämtade ur den lokala åtgärdsplanen (Botkyrka kommun 
2000a) när inget annat anges).

Pilotutbildning för förändringsagenter. I syfte att stärka deltagarnas förut-
sättningar att delta i en fördjupad demokratiprocess ges en utbildning till 
medborgare och tjänstemän.

Rosa Analysen. För att utveckla och effektivisera medborgarkontorens verk-
samhet har en analys genomförts.
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Adress:Fittja och Kafé/programverksamhet. Som ett led i förankringsarbetet 
genomfördes utställningen Adress:Fittja. I samarbete med kulturenheten 
och Botkyrkabyggen gavs historiska och samtida perspektiv på vardags-
livet i Fittja. Utställningen visades i Fittja gård, och i en lägenhet fanns 
Framtidsverkstan som arbetade med barn och ungdomar. Med utgångs-
punkt i utställningen har webbplatsen www.adressfittja.nu byggts upp. 
Under torsdagskvällar genomfördes programkvällar på Fittja gård i Mång-
kulturellt centrums regi. Till föreläsningar, föreställningar och debattkvällar 
inbjöds fittjaborna.

Föreningsprojekt IT-center. Föreningsdrivet projekt för att öka fittjabornas 
datakompetens.

Assurföreningen – IT datacenter. Föreningsdrivet projekt för ökad kompetens.

Projektet Vardagsmakt. Verdandi genomförde, som föreningsprojekt, en insats 
för att öka engagemanget hos fittjaborna och ge dem kunskaper kring de-
mokrati for att delta i samhällets utveckling.

Samordningsprojektet. Samordningsprojektet har som målsättning att bryta 
segregationen mellan de olika föreningarna. Föreningsrådet, som genomför 
projektet inom ramen för åtgärden ”föreningsprojekt”, samordnar satsning-
ar på barn, ungdom, kvinnor etc.

Mobilisering/Information. Åtgärden syftar till att mobilisera och informera 
tjänstemän och boende i Fittja.
 
Fittja.nu. Arena på internet skapad av unga (www.fittja.nu).

Hallå vakna. Eleverna i Tallidskolan ger ut tidningen, som under vårtermi-
nen 2004 kommit ut i tre nummer (Botkyrka kommun 2004).

Fittjabladet. Tidningen kom ut med sitt första nummer hösten 1999, då man 
fortfarande var ett Nationellt Exempel. Tanken med Fittjabladet är att skapa 
en öppen mötesplats för information, synpunkter, tankar och idéer på lätt 
svenska. Dock finns ingen budget från och med 2005 för områdestidningar.

Boendedelaktighetens organisering

Föreningsrådet. Man uppger  att föreningarna har en mycket viktig roll i 
Fittjasatsningen. Därför stödjer satsningen rådets initiativ för att ordna 
gemensamma aktiviteter.  Föreningsrådet kom att ha representation i områ-
desgruppen (Botkyrka kommun 2000a) 

Stormöten och arbetsgrupper. År 2000 hade arbetsgrupper bildats utifrån ett 
antal stormöten (mellan 250–300 deltagare) där åtgärdsförslag givits och be-
handlats. Efter förbättringsarbete i arbetsgrupperna hade man presentation 
och omröstning, varpå förslagen fördes vidare till beslut i kommunstyrelsen. 
Fyra stormöten årligen uppges genomföras (Botkyrka kommun 2000a)
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Områdesgruppen. För beskrivning, se inledningen av kartläggningen av Bot-
kyrka. I gruppen kom att ingå föreningsrådsrepresentanter. 

Öppet Hus på Medborgarkontoret. Varje måndagseftermiddag hade Fittjasats-
ningen Öppet Hus på Medborgarkontoret. Fittjabor och verksamma i Fittja 
uppges kunna lämna förslag, synpunkter, ställa frågor eller bara komma dit 
och prata. Systemet fanns kvar i storstadsarbetets inledningsskede (Botkyr-
ka kommun 2000a). 

Fittja Boråd. Fittja Boråd bildades hösten 2002. Områdesgruppen uppges ha 
gett mandat och stöd till rådet, som har två representanter i områdesgrup-
pen samt i arbetsgrupperna Trygghet och Demokrati. Borådet har genom-
fört stormöten och studiecirklar i frågan om äldreboende samt besiktat 
området med Tekniska förvaltningen (Botkyrka kommun 2002).

ALBY

  De lokala målen för Alby var år 2000:

 - Brukarinflytande skall vara infört i varje verksamhet 2000
 - En ökande andel tillfrågade albybor skall svara ja på frågan om de har 

makt och infytande år 2001 jämfört med år 1999
 - Vid valet år 2002 skall 10% fler rösta än år 1998
 - År 2002 skall 1/7 av kommunfullmäktiges ledamöter vara från Alby och 

av dem skall 50% vara män.
 - 80% av antalet inflyttade vuxna personer skall vara självförsörjande.
 - Utflyttningen från Alby skall varaktigt ligga under 12% per år 

(Botkyrka kommun 2000a).

  Vid rapporteringen oktober 2002 har formuleringarna ändrats något: 

 - Alla verksamheter ska ta fram en plan för ökat brukarinflytande 2002
 - En ökande andel sav tillfrågade albybor skall svara ja på frågor om de 

har makt och inflytande (ansvar) år 2001
 - Flera kanaler för lättillgänglig och begriplig samhälls- och 

lokalinformation skapas under 2002.
 - Flera möjligheter för de boende att förmedla sina synpunkter till 

verksamheter/politiker under 2001 (Botkyrka kommun 2002)

  Året därpå kom tidsbestämningarna att falla bort, liksom målet om att 
albyborna skall svara ja på frågor om de har makt och inflytande, då 
man inte längre hade ekonomiska resurser att mäta måluppfyllelsen. 
Målet återkom dock år 2004 (Botkyrka kommun 2004).

I Alby organiserades arbetet för ökad delaktighet och demokratiutveckling 
under ett målområde man kallade ”Kunskap, delaktighet och inflytande för 
makt och ansvar” (Botkyrka kommun 2000a). Här fanns föreningsprojek-
ten ”bokförda”. Flera av dessa hade barn och ungdomar som målgrupp men 
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inte ett tydligt demokratiutvecklingsfokus, medan de syftade till att syssel-
sätta ungdomar och förebygga missbruk och kriminalitet. Däremot uppges 
aktiviteterna bygga på brukarnas inflytande. I kartläggningen tas endast de 
projekt som på ett uppenbart vis syftar mot ökad delaktighet och/eller ökat 
demokratiskt deltagande. Detta betyder att fritidsaktiviteter som erbjuds 
med brukarinflytande inte givet har en plats i denna kartläggning, om inte 
fritidsaktiviteten syftar mot ökad delaktighet eller demokratiskt deltagande. 
Som ett generellt mål inom målområdet uppges att brukarinflytande skulle 
införas inom ”varje verksamhet” år 2000 i Alby. 

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Dialogpedagogik. I syfte att bryta förståelsemuren mellan invånare/brukare 
och personalen/tjänstemän i Alby fanns medel anslagna för föreläsningar 
och studiecirklar i kommunala Kompetenscentrums regi. (Botkyrka kom-
mun 2000a)

Föreningsprojekt: Alby Kvinnors Forum. Projektets mål var att bryta isolering-
en och öka de sociala kontakytorna, öka kunskaperna i  barnuppfostran och 
i svenska språket. Projektet har bedrivits sedan 1997 i samarbete med ”Sam-
ling för Alby” och ABF. Med hjälp av arbetsmarknadsmedel har man haft en 
projektledare anställd. Den form man funnit ville man nu utveckla genom 
samarbete med SFI och Familjecentralen (Botkyrka kommun 2000a).

Förebildarna – ABF. Syftet med åtgärden uppges vara att förebildarna skall 
visa hur respekt skall bygga på ett väl förtjänt förtroende. Projektet riktar sig 
till unga människor och har dessutom som övergripande mål att stimulera 
ungdomars initiativförmåga till att påverka demokratiska beslutsprocesser 
inom det lokala föreningslivet. Det uppges ha tillkommit under diskussioner 
med ungdomar (Botkyrka kommun 2000a). 

Föreningsråd, utbildning och administrativt stöd. För att stödja den fortsatta 
utvecklingen av föreningsråd i Alby samt för att göra det möjligt för kultur 
och fritidsförvaltningen att genomföra det utvecklingsprogram för Albys 
föreningar som beslutats. 2004 rapporteras bland annat att Föreningsrådet 
fått delegation att besluta om medel som var avsedda för aktiviteter för ökat 
valdeltagande (Botkyrka kommun 2000a, 2004). 

Fysiska projekt. En rad projekt har genomförts för att rusta upp Albys fysiska 
miljö. Botkyrkabyggen, Samling för Alby och hyresgästföreningen presente-
rar i åtgärdsplanen för Alby 2000 en katalog över sådana satsningar. En av 
dessa handlar om självförvaltning. Det uppges i samma dokument att Bot-
kyrkabyggen avsatt 3000 tkr för att arbeta med Botkyrkadialogen, av vilket 
Albydialogen är ett (Botkyrka kommun 2000a).

Alby Kvinnocenter – Alby Turkiska Kvinnoförening. I syfte att bryta kvinnornas 
sociala isolering och för att ”utveckla deras sociala kompetens” med olika 
aktiviteter, språkträning och arbetsmarknadsåtgärder riktar sig projektet till 
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både turkiska och andra kvinnor med annan etnisk bakgrund. Man uppger 
bland aktiviteterna kurser och studiebesök, men också beställningssömnad 
och matlagning (Botkyrka kommun 2000a). 

Aktiviteter för ökat valdeltagande. I Oktoberrapporten 2004 uppges att sju 
samhällsinformatörer arbetet med att öka valdeltagandet. Aktiviteter som 
utfördes var bemanning av informationsbord på medborgarkontoret liksom 
festligheter i Alby centrum och Alby strand under Albydagarna (Botkyrka 
kommun 2004). 

Boendedelaktighetens organisering

Albydialogen. Albydialogen är benämningen på den dialog som förvalt-
ningen och politikerna i utvecklingsarbetet för med de boende i Alby. 
Albydialogen har fått en egen hemsida och enligt den står dialogen för 
den grundläggande strävan att allt som görs för att utveckla Alby skall 
förankras hos invånarna på ett demokratiskt sätt. Albydialogen uppges 
verka i denna riktning. Dialogens syften är att skapa en informations-
kanal, ett interaktivt forum för dialog och diskussion, en grund för 
samverkan mellan olika aktörer och ge lokal- och samhällsinformation 
(www.albydialogen.com). Förutom hemsidan finns ytterligare kommuni-
kationskanaler. Dessa uppgavs i Oktoberrapporten 2002 vara: talongen 
”Gör din röst hörd” på medborgarkontoret, personalen på medborgar-
kontoret, förskolor, skolor, bibliotek och andra verksamheter. De infor-
mationskanaler som nämns är: Två fasta stormöten per år, en anslagstav-
la i tunnelbanan, tidningen Information Alby, ungdomstidningen Way 
Out, föreningar, bibliotek, husvärdar, medborgarkontor och verksamhe-
terna. Man uppger dock 2004 att den lokala hemsidan och Information 
Alby vid tidpunkten för rapporten levde under nedläggningshot, då de 
helt finansierats med storstadsmedel (Botkyrka kommun 2002, 2004).

Eldsjälsgruppen. En grupp av nyckelpersoner med fasta månatliga möten 
där diskussioner om fysisk områdesutveckling liksom trygghetsinsatser förs 
(Botkyrka kommun 2004).

Områdesgruppen. Som konkret exempel på områdesgruppens arbete med 
delaktighet uppges processen kring de medel som områdesgruppen haft för 
områdesutveckling och bildandet av partnerskap. I ”Eldsjälsgruppen” har 
idéer kläckts för att senare behandlas i områdesgruppen. I detta arbete har 
också föreningsrådet och ungdomsrådet varit involverade (Botkyrka kom-
mun 2003). 

Föreningsrådet. Under våren 2004 fick Alby föreningsråd delegation att 
besluta om medel som var avsedda för aktiviteter för ökat valdeltagande. I 
Oktoberrapporten 2004 uppges föreningsrådet vara det viktigaste nya nät-
verket i demokratiutvecklingsarbetet (Botkyrka kommun 2004).
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HALLUNDA/NORSBORG

I Hallunda/Norsborg organiserade man arbetet med ökad delaktighet och 
demokrati under målområdet ”Utbildning; ökade kunskaper i svenska och 
ökat samhällsengagemang”. Vi har nedan valt att redovisa målen som rör 
det ökade samhällsengagemanget.

  De lokala målen för år 2000 var:

 - År 2002 skall valdeltagande öka med minst 10% jämfört med valet år 
1998.

 - År 2002 skall deltagandet vid föräldramöten i skola och förskola ha 
ökat med 10% jämfört med 1999 (Botkyrka kommun 2000a).

  I 2002 års Oktoberrapport uppges de lokala målen för delaktighet 
vara att samverkan skall ha inletts med minst 20 lokala aktörer, att 
fler boende engagerar sig i områdets utveckling och att hälften av 
tillfrågade boende år 2002 skall uppleva att kommunikationen med 
kommunens tjänstemän har förbättrats mot året innan. Vidare skulle 
valdeltagandet öka med 2%-enehter jämfört med 1998 (Botkyrka 
kommun 2002).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Områdestidning i Hallunda/Norsborg. Målet för tidningen är att skolungdom i 
Hallunda/Norsborg känner till Områdestidningen och att bostadsområdets 
ungdom upplever att tidningen beskriver samhällsfrågor utifrån ungdomars 
perspektiv. Tidningen skulle produceras och distribueras för, av och med 
ungdomar i bostadsområdet. Tidningen kom till på två elevers initiativ och 
planerades ha utgivning t o m 2002 (Botkyrka kommun 2000a). 

Filmer och samtal om makt och rättvisa. Fem visningstillfällen har totalt lockat 
352 besökare (Botkyrka kommun 2004).Visningen ingår i ett nationellt 
folkrörelsedominerat projekt i samverkan med kulturenheten och Botkyrka 
Mediacenter. Man uppger att man kommer att delta i arrangemanget även 
2005.

Fotbollsförening. I syfte att deltaga i seriespel och utveckla deltagarnas samar-
bete, utveckla ett demokratiskt förhållningssätt liksom det svenska språket 
som gemensam nämnare, stödde storstadssatsningen ungdomars eget ini-
tiativ till fotbollsförening. Den hade vuxit fram sedan 1999 och det uppges 
i åtgärdsplanen att demokratiskt förhållningssätt ingår i träningen. Planen 
var att stödja föreningen under tre år (Botkyrka kommun 2000a). 

Föreningsråd och administration. Storstadsmedel har löpande avsatts för att 
stödja den fortsatta utvecklingen av föreningsråd i Hallunda/Norsborg samt 
för att göra det möjligt för kultur och fritidsförvaltningen att genomföra det 
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utvecklingsprogram för Albys föreningar som beslutats. I Oktoberrapporten 
2004 uppges rådet ha gett utbildning bland annat till samhällsinformatörer 
inför EU-valet i samarbete med Botkyrka Folkhögskola. Man erbjuder också 
föreningar ekonomiska resurser för att stimulera till ökat valdeltagandet. En 
annan aktivitet man hållit under 2004 var att låta skolelever pröva på olika 
föreningsaktiviteter vid sommarlovets början. Rådet har dessutom hållit i 
vy2003 som är en dag för att visa upp föreningslivet i Hallunda/Norsborg i 
samverkan med bland andra Riksteatern, som ju har sina lokaler i området.      

Föreningsinsatser. En summa avsattes för föreningar att söka ekonomiskt 
stöd från. 

Samhällsinformatörer. Samhällsinformatörer har utbildats och dessa har ar-
betat för att öka valdeltagandet. I Oktoberrapporten 2004 uppges att deras 
insatser skall utvärderas liksom man skall samla de goda erfarenheterna. Där 
uppges också att informatörerna bör få nya frågor att arbeta med. Man häv-
dar också att en strategi för ökat valdeltagande måste tas fram inför nästa 
val (Botkyrka kommun 2004).

Boendedelaktighetens organisering

Områdesgruppen, områdesutvecklaren och hemsidan. Områdesgruppen och 
områdesutvecklaren samverkar med bland andra föreningsrådet och 
enskilda föreningar i arbetet med hemsidan. Hemsidan ger information 
om området, områdesutvecklingen och om hur man kan vara delaktig 
i denna. Exempelvis finns en liten ”Demokratiskola” där man får lära 
sig ”det man inte fick lära sig i skolan” om demokratisk delaktighet. För 
hemsidan skriver ca 30 publicister och i 2004 års rapportering uppges 
drygt 74 800 besök. Finansieringen för framtiden oklar (Botkyrka kom-
mun 2004).

Föreningsrådet. Föreningsrådet har fyrtiotalet medlemsföreningar och rådets 
ordförande är ledamot i Områdesgruppen. En av föreningarna, kvinno-
föreningen PRISMA har fått 80 tkr från NUTEK och stöd från områdes-
utvecklaren  att starta Botkyrka Kvinnoresurscenter. I Oktoberrapporten 
2004 uppges att rådet ämnar fortsätta verka för att fler föreningar skall 
ingå,  ordna fler föreningsutbildningar, göra Föreningsdagen till ett uppskat-
tat evenemang, få fler presentationer på hemsidan. Man skriver också att 
områdesutvecklaren är adjungerad till rådets styrelse och fortsätter att stödja 
rådet (Botkyrka kommun 2004). 

Mötesplats. Den lokal för delaktighet som framhålls i Hallunda/Norsborg 
är Brages Väg 17, där ca 10 brukargrupper uppges nyttja lokalen (Botkyrka 
kommun 2004).

På gång i Hallunda-Norsborg. Tidningen hade i oktober 2004 utkommit med 
3 nummer. Då vidare finansiering saknas efter det att storstadsmedlen är 
slut, kommer den troligtvis att läggas ned och ”införlivas” i den kommunö-
vergripande ”Pejl på Bokyrka” (Botkyrka kommun 2004). 
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GÖTEBORG

Vid tiden för kartläggningen pågår fortfarande många åtgärder, och ett 
tjugotal av Göteborgs samlade åtgärder finansieras med storstadsmedel även 
under 2005. 

   Målen för demokrati- och delaktighetsområdet  för Göteborgs stad var 
enligt det lokala utvecklingsavtalet:

 - I Göteborg ska medborgarnas engagemang vara en naturlig del av 
all kommunal verksamhet. Förutsättningar ska skapas för ett aktivt 
medborgarskap. Former för ökat inflytande och delaktighet ska bl a 
utvecklas i förskolan och skolan. Föräldrars engagemang för sina barns 
utveckling ska tas till vara och elevdemokratin ska öka (Göteborgs stad 
2001a).

BERGSJÖN

  Lokala mål:

 - Det demokratiska deltagandet och delaktigheten skall öka bland 
stadsdelens invånare.

 - En social tillväxt skall ske i stadsdelen och bland bergsjöborna, dvs de 
boende skall få en ökad tilltro till sin egen förmåga och därmed ökad 
kraft att ta tag i sina liv och förverkliga sina drömmar.

 - Att ta tillvara invånares och andra aktörers kunskap och engagemang 
skall vara en naturlig del av arbetet för alla de som är verksamma i 
stadsdelen.

  I åtgärdsplanen presenteras också stadsdelens strategier för att nå 
målen. Man skriver att man skall:

 - Stimulera befintliga och nya processer som främjar en positiv 
utveckling i stadsdelen och bland bergsjöborna och som bygger på ett 
lokalt engagemang. 

 - Stimulera processer som bidrar till att olika nätverk och mötesplatser, 
för invånare och andra aktörer, utvecklas i hela stadsdelen.

 - Simulera aktiviteter som stärker det sociala nätverket i bostadsområdet 
och stadsdelen.

 - Stimulera och medverka till att nya arbetssätt som tar tillvara de 
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boendes kunskap och engagemang utvecklas hos aktörer verksamma i 
stadsdelen.

 - Öka de boendes möjligheter till kommunikation om samhället, 
stadsdelen och närmiljön.

 - Stärka de boendes makt över vardagslivet och livsmiljön.
 - Stimulera ökat motionerande och ökad kostmedvetenhet.
 - Medverka till att ett friskvårdscentrum skapas i stadsdelen.

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Beskrivningarna av insatserna är hämtade från den reviderade åtgärdsplanen 
för 2002-2003 (Göteborgs stad, Bergsjön 2002)

Agenda 21-kontoret. Kontoret har till uppgift att ta vara på initiativ från berg-
sjöbor och andra aktörer. Målet med kontoret är att utveckla nya metoder 
för att engagera dessa för stadsdelens utveckling, att utveckla kontakterna 
mellan det civila och offentliga samhället och att utgöra en mötesplats där 
man tillvaratar och samordnar idéer som stärker en hålbar stadsdels- och 
storstadsutveckling.

Ett ökat antal aktörer som engagerar sig i utvecklingen, ökat antal sam-
verkans-/nätverksgrupper och nya former för kommunikation mellan of-
fentligt och boende/ andra aktörer utgör indikatorer för måluppfyllelsen.

Förvaltningen öppnade kontoret inom ramen för Blommansatsningen 
och målgruppen är bergsjöbor, föreningar, andra organisationer, fastighetsä-
gare och andra aktörer i stadsdelen.

Ökad delaktighet genom IT. I syfte att öka tillgängligheten till viktig informa-
tion om samhället, stadsdelen och närmiljön och att förbättra möjligheterna 
till kommunikation mellan boende, förvaltning och politiker utvecklade 
man stadsdelens hemsida. Mått på framgång formuleras som: ökat antal be-
sökare, ökat antal debattinlägg på hemsidan och att enkätsvar och besökare 
på IT-torgen (Medborgarkontoret och biblioteket) ger en positiv respons. 
Lokala redaktörer och skribenter utbildas inom ordinarie verksamhet.

Processer i stadsdelen för integration, demokrati, egenkraft, hälsa och miljö. Med 
huvudsyftet att tillvarata, stödja och samordna befintliga och nya processer i 
stadsdelen som bygger på ett lokalt engagemang och som innebär en ”social 
tillväxt” i stadsdelen gavs ekonomiskt och personellt stöd till föreningar, 
mötesplatser och initiativ till förbättrad kommunikation och informa-
tion. Idrottsföreningar, ett kvinnocenter, mediaverkstad och friskverkstad 
är exempel på grupper som man genom åtgärden stöttat på olika vis. Man 
nämner arvoden, lokalhyra eller verksamhetsmedel som exempel på typer av 
stöd man ger. Tanken var att stödinsatserna skulle stimulera verksamheter 
med förutsättningar att leva av egen kraft efter avtalsperioden. 

Konsument Bergsjön. För att öka bergsjöbornas kunskaper om konsumenträtt 
och underlätta för dem att göra etiskt och miljömässigt medvetna val har 
man utbildat konsumentinformatörer med bred språklig kompetens. Via 
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telefon eller besök ges vägledning och hjälp vid tvister. Man genomförde 
under finansieringsperioden också studiebesök, utställningar, kampanjer 
och studiecirklar i samverkan med andra. Målgruppen utgörs av de boende, 
föreningar, lokala företagare m fl. Indikatorer är ökat antal kontakter i kon-
sumentfrågor, ökad kunskap om konsumentfrågor och att nya former för 
dialog i konsumentfrågor utvecklas. Vid 2004 års utgång fanns det fortfa-
rande konsumentrådgivning vid Medborgarkontoret 

Insatser under målområdet finansierade inom ramen för 
regeringens kompletterande erbjudande:

Fri pott för förstärkning av processer i stadsdelen för integration, demokrati, egen-
kraft, hälsa miljö, trygghet och trivsel. Förstärkning av insatserna med samma 
rubrik ovan samt inom trygghet- och trivselmålområdet. 

Boendedelaktighetens organisering

Agenda 21-kontoret. I första hand framhålls Agenda 21- kontoret som en 
mötesplats för boende och verksamma i området. Kontoret har varit igång 
sedan 1999 och uppges ha en nyckelroll i kontakterna med stadsdelens för-
eningar och fastighetsägare. Ett ”team” på kontoret består enligt 2002 års 
lägesrapportering av förvaltningens föreningskonsulent, processledare för 
”Rent vackert och tryggt Bergsjön” och en föreningsaktiv boenderepresen-
tant. Det framhålls att Agenda 21 Bergsjön är ett ”begrepp” i området, där 
”underifrån- och ovanifrånperspektiv” kan mötas. Till kontoret inkommer 
föreningars och gruppers ansökningar om stöd, liksom temakvällar hållits 
kontinuerligt. Även stadsdelens framtidsverkstäder har hållits i kontorets 
regi. SDN Bergsjön har beslutat att Agenda 21-kontoret skall slås samman 
med Medborgarkontoret och Konsumentkontoret och bli Medborgarservi-
ce. Sammanslagningen kommer att ske under 2005 (Göteborgs stad 2004).

Bergsjöns föreningsråd. Rådet uppges ha återuppstått, vilket man hoppas skall 
bli en fungerande stödstruktur för det lokala föreningslivet och en viktig 
samverkanspart för stadsdelsförvaltningen (Göteborgs stad 2004).

GÅRDSTEN

  Lokala mål för demokrati och delaktighet är att ge förutsättningar 
för människors möten i området Gårdsten. Då arbetet med ökad 
demokrati och delaktighet sker inom samma målområde som trygghet 
och hälsa formuleras målet vidare som: Att ge förutsättningar för de 
boende att positivt påverka sin hälsa, känna trygghet och tillhörighet i 
sitt bostadsområde.

Strategier för att uppnå målen anges vara att genom att skapa mötesplatser, 
kulturaktiviteter och träffpunkter skapas dialog mellan människor. Genom 
dialog och träffpunkter lär människor känna varandra och skapar social 
gemenskap. Projektet skall stimulera denna utveckling genom initiativ till 
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dialog och finnas till hands som samtalspartner (Göteborgs stad, Gunnared 
2002).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Samtliga åtgärder är hämtade ur åtgärdsplanen för 2002-2003.Här exklu-
deras åtgärder som inte tydligt har demokrati- och delaktighetsmål (Göte-
borgs, Gunnared 2002).

Mötesplats (hyra). Med samtliga boende i Gårdsten som målgrupp har åtgär-
den som mål att skapa en mötesplats ”över nationella gränser”, öka demo-
krati och delaktighet, skapa förståelse för olika kulturer och marknadsföra 
de resurser som finns hos människorna i Gårdsten. Vidare vill man nyansera 
bilden av förorten och ”invandraren”, skapa arbete inom restaurangverksam-
heten, utbilda och informera boende samt vara en länk mellan boende och 
SDF Gunnareds ordinarie verksamheter. Arbetssättet är att genomföra kul-
turevenemang, temaveckor, möten, information, utbildning och att utgöra 
ett socialt stöd för enskilda. Initiativet uppges komma från en boende. 

Hälsohus. Med målsättningen att stärka Gårdstensbornas hälsa, men också 
öka delaktigheten och känslan av att man kan påverka, blir lyssnad på och 
tas på allvar har en hälsodisk öppnats. Hälsodisken kom igång 1999 under 
tiden då Gårdsten var Nationellt Exempel. Bakgrunden beskrivs som att 
boende uttryckt behov av kunskap och information om hur det svenska 
samhället är uppbyggt. Av denna anledning anställdes ”kulturtolkar” som 
fått utbildning som hälsoinformatörer. Hälsodisken hölls öppen fem dagar 
i veckan och tog emot invånare för att ge råd och stöd. Man ordnade också 
kurser och program på kvällstid. Man hade också målsättningen att främja 
integrationen och att öka kunskapen om en mångkulturell stadsdel bland 
studenter vid utbildningar. Därför hade verksamheten inte bara ”stöd- och 
rådgivning”, utan sökte också skapa kontaktytor, nätverk mm. Flera kvanti-
tativa indikatorer anges för mätning av måluppfyllelse, som antal besökare, 
antal partners och antal studiebesök. Hälsodisken stängdes vid årsskiftet 
2004-2005 och i januari 2005 söker man en person som kan samordna en 
lösning i samverkan mellan Gunnareds och Lärjedalens stadsdelsförvalt-
ningar och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Förhoppningen i Gårdsten är i 
skrivande stund att Hälsodisken kan utgöra en satellitdisk som bemannas 
tidvis, även om den nya gemensamma Hälsodisken inte kommer att placeras 
där (källa: samtal med processledaren januari 2005). 

Kulturrum. För vuxna, oavsett etnicitet och övrig bakgrund vill man ”via 
kulturaktiviteter engagera de boende och erbjuda kultur i närmiljön och öka 
förståelsen/insynen i andra kulturer med olika etnisk bakgrund”. Metoden 
beskrivs som att man engagerar de boende i kulturaktiviteter i Kultur-
rum och Mötesplatsen. Här tillhandahålls också ett utbud av tidningar och 
tidskrifter på olika språk samt ett referensbibliotek.  Statistik över antalet 
besökare, läsare och vad som läses förs för uppföljning, liksom man mäter 
kvaliteten genom intervjuer. 
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Dialogkvällar. När Gårdsten blev Nationellt Exempel infördes dialogkvällar 
för att befolkningen i Gårdsten skall kunna vara med och påverka inrikt-
ningen av satsningen. Forum för möten och arbetsgrupper där idéer disku-
teras och förslag kan arbetas fram utgör åtgärdens grundtanke. Målgrup-
pen består av alla boende i området och representanter för SDF Gunnared 
liksom Gårdstensbolaget. Syftet är att ta tillvara befolkningens idéer och 
förankra storstadssatsningens projekt. 

Idrottshallar i Gårdsten. För att stimulera föreningslivet upplåts en idrottshall 
gratis till nya konstellationer vilket man hoppas leder till fler idrottsaktiva. 

Föreningsutveckling i Gårdsten. Genom att en personell resurs om en halv års-
arbetstid ställs till förfogande liksom genom upplåtelse av lokaler kan stöd 
till föreningsutbildning och föreningsutveckling ges. Man vill på så vis höja 
föreningsaktiviteten i Gårdsten och öka antalet aktiviteter för de boende. 
Alla områdets föreningar ses som potentiella samverkansparter och indi-
katorer på måluppfyllelse utgörs av antal aktiviteter och antal föreningar. 
Genom att söka upp föreningar, via skolan bjuda in och hålla dialogkvällar 
vill man nå alla boende som är med eller vill engagera sig i en förening eller 
sammanslutning. 

Eftermiddagsverksamhet i föreningar. I samverkan med skolan, det brottsfö-
rebyggande arbetet och Skolan Mitt i Byn samt befintligt föreningsliv vill 
man höja föreningsaktiviteten i området och öka antalet aktiviteter liksom 
man vill ge ungdomar mellan 9-12 år en meningsfull aktivitet efter skolan. 
Man uppger att åtgärden skett på uppdrag av referensgruppens samtal om 
lämplig ungdomsaktivitet. Åtgärden beskrivs i åtgärdsplanen för 2002 som 
en engångsinsats. 

Kvinnoaktivitetscenter. Centret startade i större skala år 2000, efter att ha 
funnits och verkat i mindre omfattning på andra medel tidigare. Målgrup-
pen utgörs av kvinnor och barn (4-17 år) och målsättningarna är flera. Åt-
gärden har inte explicit en inriktning mot demokrati och delaktighet, men 
har utvecklats i den riktningen, varför den tas med här. Genom att utgöra 
en mötesplats, med kurser och aktiviteter, arbeta i nätverk, hålla utbild-
ningsaktiviteter, göra studiebesök, hålla utflykter och läger vill man bland 
annat främja integrationen och utveckla kvinnors kunskaper och bygga nät-
verk med frivilligorganisationer och andra organisationer. De många målen 
för åtgärden befinner sig på olika samhälleliga nivåer.

Träffpunkt för äldre invandrare. Genom uppsökande verksamhet, informa-
tion via hemtjänst, primärvård och föreningar tar man tillvara idéer bland 
äldre invandrare. Åtgärden är kopplad till Hälsodisken och äldreomsorgen i 
samverkan med invandrarföreningar och syftar till att anpassa verksamheten 
och ge förutsättningar till ett bättre liv. För uppföljning anges antal delta-
gare som mått. 

Sommar i Gårdsten. Utifrån ett förslag från föreningar och boende om som-
maraktiviteter riktas åtgärden till alla boende i Gårdsten. Föreningslivet 
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engageras för att i första hand ge barn och unga idrotts- och kulturaktivite-
ter under sommarlovet. Program sprids till alla skolor och hushåll. Åtgärden 
uppges planerad att överföras till ordinarie verksamhet. Antal deltagare 
anges som mått för uppföljningen.

Boendedelaktighetens organisering 

Referensgrupp. I Gårdsten bildades en referensgrupp i samband med över-
gången från Nationellt Utvecklingsområde till Storstadssatsningen 2001. 
Den består till hälften av representanter för boende i Gårdsten och till 
hälften av stadsdelspolitiker, tjänstemän och representanter från Gårdstens-
bostäder. I Referensgruppen diskuteras och beslutas om verksamhetens 
inriktning, vilket ligger till grund för stadsdelsnämndens beslut (Göteborgs 
stad 2001). Referensgruppen kom att utöka sin boenderepresentation under 
de följande åren (Göteborgs stad 2003).

Gårdstens Internationella Föreningsråd. Ett föreningsråd som uppges ha 
återuppstått och där ett trettiotal föreningar ”tar gemensamt ansvar för 
området”(Göteborgs stad 2002, 2003).

Hälsodisken. Utgjorde enligt förvaltningen en strategisk mötesplats för att 
utveckla stadsdelsförvaltningens kontakter med boende och föreningsliv. 
Här har bland annat hållits Dialogkvällar, där diskussioner främst mellan 
boende och tjänstemän förts. Dialogkvällarna i sin tur har vuxit fram ur de 
arbetsgrupper som bildades med de boende när Gårdsten var Nationellt 
Utvecklingsområde (Göteborgs stad 2003). Gårdstensträffen, en lokal i 
anslutning till den numer nedlagda Hälsodisken, ses som den kvarvarande 
mötesplatsresursen.

HJÄLLBO

  Lokala mål för Hjällbos arbete med demokratisk delaktighet är att 
utveckla medborgarnas engagemang genom informationsinsatser, 
utveckla aktivt medborgarskap, inflytande och delaktighet i skolan 
och boendet och andra samhällsområden. Det finns fler mål under 
målområdet, som kallas ”Lokalt utvecklingsarbete”, vilket också 
omfattar arbete för ökad trygghet och trivsel samt förbättrad folkhälsa. 
Dessa mål tangerar delaktighetsmål, som exempelvis ”förbättra 
folkhälsan särskilt ur ett jämlikhetsperspektiv” eller ”förstärka 
multietniskt föreningsliv i Hjällbo”. Målområdet ”lokal utveckling” är 
också det där man löpande tar emot nya projektansökningar. 

 

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Åtgärderna är hämtade ur åtgärdsplanen för år 2002 (Göteborgs stad, Lärje-
dalen 2002).
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Ungdomsprojektet. Ungdomsprojektet uppges vara ett förebyggande socialt 
arbete med det övergripande målområdet som åtgärdsmål. Här handlar det 
om att skapa en verksamhet som bedrivs utifrån ungdomarnas egna resur-
ser. Ambitionen är att skapa en relation till ungdomarna och att de skall 
stärka sina individuella liksom gruppmässiga identiteter. 

Grannskapsarbete. För att öka delaktighet och inflytande över boendet och 
för att andelen som upplever att delaktighet och inflytande har ökat genom-
förs åtgärden Grannskapsarbete. Två boende som representerar sin gård 
ska tillsammans med en projektledare från Hyresgästföreningen ta fram ett 
arbetssätt, en åtgärd som började i liten skala för att sedan spridas till fler 
gårdar.

Kvinnoprojekt. I samverkan med Lärjedalens stadsdelsförvaltning, Primär-
vården Nordos liksom flera föreningar och utbildningsanordnare startade 
projektet 1999. En träffpunkt, Café Livslust höll öppet varje måndagskväll, 
där föreläsningar och information hölls. Kostnadsfria aktiviteter som mo-
tionsgrupper, språkträning och datakurser gavs. Projektets mål var att stärka 
och aktivera kvinnor genom olika nätverk och ge dem tillgång till informa-
tion, utbildning och råd i frågor som rör det vardagliga livet. Åtgärden hade 
också målet att utveckla folkhälsan ur ett jämlikhetsperspektiv.

Aktiviteter inom idrott. En åtgärd där SISU (Svensk idrotts studie- och ut-
bildningsorganisation) genom att finnas på plats i Hjällbo med ett lokalkon-
tor som mötesplats, riktar in sig på att utveckla föreningslivet. Utbildning 
om föreningslivet, tillvaratagande av ungdomars intresse för att bli ledare, 
samarbete med skolan är några av de åtgärdsmål som framhålls.  Man ville 
både stödja befintligt föreningsliv och utveckla nya, liksom man satsar på 
friskvårdande åtgärder för Hjällbo. 

Träffpunkt för äldre. Tvåspråkig personal ledde en verksamhet där äldre och 
pensionerade invandrare kunde träffas, umgås, får tillgång till information 
på flera språk inklusive tidningar, TV och Radio. I åtgärdsplanen för 2002 
finns budgeterat 1125 tkr.

Samhällsvägledning. Åtgärden beskrivs ej närmare i planen, då ansökan 
saknas. I Oktoberrapporten 2002 skriver man dock att vägledningsprojektet 
kommit till stånd i samband med att det uppdagats att det förkommer så 
kallad ”svart rådgivning” en beteckning vars innebörd ej förklaras. Åtgärden 
uppges bedrivas i liten skala, bland annat genom att konsumentrådgivning 
och Kronofogdemyndigheten finns på plats en gång i veckan i HjällboFo-
rums lokaler (Göteborgs stad 2002).

Kvinnonätverket i Hjällbo. Arbetar med rådgivning till kvinnor boende i en 
del av Hjällbo. Man vill nå kvinnor med dåliga kunskaper om det svenska 
samhället. 
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Boendedelaktighetens organisering

HjällboForum. HjällboForum bestod vid oktoberrapporteringen 2002 av 
sju boenderepresentanter, tre representanter för föreningslivet i stadsde-
len, en näringslivsrepresentant, fem representanter för stadsdelsnämnden/
förvaltningen och två representanter för HjällboBostaden. Förvaltning/
nämnd har bara en röst, liksom HjällboBostaden. De boende har också var 
sin suppleant vilka också förväntas delta vid  alla möten. Forumet beskrivs 
dels som ett paraply för att hålla samman storstadssatsningen i Hjällbo, dels 
som en åtgärd inom samverkans-, delaktighets- och demokratiarbetet.(O
ktoberrapport 2002). Också här har boenderepresentationen ökat under 
storstadsarbetets gång, även om de boende varit i majoritet sedan 2002. I 
åtgärdsplanen för 2004 uppges att 17 ordinarie platser ges åt boende, fören-
ingsrepresentanter och näringslivet (Göteborgs stad, Lärjedalen 2004). 

Forumet uppges vara Göteborgs tydligaste exempel på att prova direktde-
mokratiska former med arbetsgrupper som haft inflytande över beslut och 
resursanvändning.

Bland annat anställdes tidigt i processen 14 personer för att under en 
månad genomföra en enkätundersökning med hjälp av dörrknackning i 
samtliga Hjällbos hushåll. Förutom att en del av enkätsvaren kom att bli 
underlag för 2002 års åtgärdsplan, kom man vid dörrknackningen också att 
genomföra ett nomineringsförfarande för boenderepresentanter till forum-
et. Tanken är att dessa representanter i sin tur skall förankra storstadsarbetet 
hos sina grannar. HjällboForum ger också ut tidningen Mångfald Hjällbo, 
som sprids brett och även den ses som en del i förankringsarbetet. Formellt 
tar stadsdelsnämnden beslut om fördelning av medel. Forumet bjuder också 
in till öppna möten och handlägger ansökningar från föreningar. I åtgärds-
planen för 2004 skriver man att ambitionen är att forumet skall leva vidare, 
varför det uppges vara viktigt att tydliggöra inom vilka ramar ett sådant kan  
tillåtas fatta beslut och hur det skall organiseras utan en storstadsfinansierad 
projektstab (Göteborgs stad 2004). 

NORRA BISKOPSGÅRDEN

  Lokalt mål för målområdet Demokrati och delaktighet i norra 
Biskopsgården är att det demokratiska deltagandet  och delaktigheten 
skall öka hos invånarna, och att delaktigheten i frågor som rör 
stadsdelen skall öka bland alla aktörer som på olika sätt är verksamma 
i stadsdelen. Man har också målsättningen att metodfrågorna 
i Storstadssatsningen skall genomsyra alla aktiviteter för att få 
långsiktig genomslagskraft på det strukturella planet (Göteborgs stad, 
Biskopsgården 2002)

Stadsdelens strategier för målområdet är att stimulera befintliga och nya 
processer som främjar en positiv utveckling  och som bygger på de boendes 
och verksammas kraft och energi. Man skall också stimulera processer som 
bidrar till att olika nätverk och mötesplatser för invånare och aktörer ut-
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vecklas. Vidare skall man genom Idépunkten öka de boendes möjligheter att 
kommunicera med varandra och med makthavare om samhället och områ-
det samt stärka de boendes makt över vardagslivet och livsmiljön.  

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Inrättande av Idépunkten på Friskväderstorget. Idépunkten inrättades med mål-
sättningen om ökat demokratiskt deltagande och ökad delaktighet och för 
att skapa och utveckla en arena dit man kan vända sig med idéer, klagomål 
få hjälp med ”att börja nysta” samt att vara ett kontaktcentrum för verksam-
ma och boende. Sedan 2001 ett fanns ett Idékontor som var utgångspunkten 
för Storstadssatsningen, Bo Bra Processen (sedan 1993), EU i Biskopsgår-
den och Demokratiarbetet. Bo Bra Processen har som samverkansorgan 
för allmännytta, privata bostadsföretag och kommunal förvaltning utgjort 
plattform för storstadssatsningen i norra Biskopsgården. Man har bland 
annat bildat en chefsgrupp till vilken projektförslag har lämnats. Tanken var 
att kontoret skulle utvecklas till ett medborgarkontor i dialog med uttryckta 
behov eller framtida sådana. Publika datorer, utställningar, seminarier, utåt-
riktade aktiviteter, nätverksträffar, arbetsgrupper skall främja demokratiska 
processer. ”Underifrån- och ovanifrånperspektiv möts”. Aktörer som nämns 
är stadsdelsförvaltningen, ideella organisationer, fastighetsägare mfl (Göte-
borgs stad, Biskopsgården 2002). 

Boendedelaktighetens organisering

I norra Biskopsgården är boendedialogen inte formulerad i organisatoriska 
termer (Göteborgs stad 2004). Man menar att boendes inflytande sker vid 
alla möten mellan boende och mellan boende och olika aktörer. Områdets 
första lokala åtgärdsplan togs fram 1999 i studiecirkelform. Deltagare var 
boende, föreningsaktiva, representanter från Hyresgästföreningen, bo-
stadsföretagen, stadsdelspolitiker samt tjänstemän från förvaltningen. Man 
håller också fram den boendedialog som förs genom Bo Bra Processen. De 
boendes synpunkter efterfrågas genom enkäter, och man pekar också på de 
direktkontakter som sker på fältet. Bo Bra Processens processledare har dia-
logen som en väsentlig uppgift, där denne  exempelvis länkar kontakter till 
olika arbetsgrupper som fysiska bogruppen, sociala bogruppen mfl. Verk-
samhetsområdet fritid/kultur uppges också ha kontakter med bl a förenings-
rådet. Någon ytterligare beskrivning av föreningsrådet ges ej. Det uppges 
i avtalet med staten 2004 att tillkommande storstadsmedel bland annat 
kommer att användas till att stärka Idépunkten som mötesplats (Göteborgs 
stad 2004).
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HANINGE

  Kommunens långsiktiga mål för demokrati- och delaktighetsområdet 
var vid satsningens inledning: 

 - De flesta kommuninvånarna känner förtroende för Haninges politiker 
och antalet medlemmar i de lokala politiska organisationerna är fler än 
1998.

 - Valdeltagandet i Haninge kommun är 2002 högre än 1998 års val
 - Haningebornas inflytande över kommunens verksamheter ökar genom 

att brukarmedverkan utvecklas
 - Det mångkulturella Haninge ses som en av de ledande 

storstadskommunerna med ett spännande och mångsidigt kultur- och 
fritidsutbud (Haninge kommun 2000).

 

JORDBRO

 Det målområde som kom att rymma demokrati och delaktighetsarbetet 
hade benämningen ”Kultur, fritid, idrott och delaktighet”. Dock gör man i 
det första utvecklingsprogrammet en uppdelning mellan delaktighetsåtgär-
der och de övriga. Dessa övriga har en tydlig inriktning mot barn och unga. 

  I Jordbro kom de mål som varit vägledande för det tidigare 
Jordbroprojektet (närmast före storstadssatsningen med stöd av 
”Blommanpengarna”) att leva vidare i det som med storstadsmedel 
blev ”Jordbroprocessen”:

 - Ökad trivsel, trygghet, delaktighet och livskvalitet.

 Tanken vid tiden för storstadsarbetets inledande skede var att det skulle 
bildas ett lokalt samverkans-, remiss- och beslutsforum, med arbetsnamnet 
”Jordbroråd”. I den processen hade man för avsikt att precisera målen bättre 
(Haninge kommun 2000). 

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdes utvecklingen

Förenings- och Integrationsfond. En fond för föreningar i Jordbro och Haninge 
att söka ur till verksamheter som främjar integration och möten mellan 
kommuninvånare med olika social och etnisk bakgrund. 
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Breddutbildningar. I syfte att främja ledarutbildningar inom föreningslivet 
erbjöds föreningar en utbildningscheck Under hösten 2001 genomfördes 
styrelseutbildning för sex föreningar och två föreläsningar drog närmare 300 
personer. Insatsen avslutades 2002 (Haninge kommun 2002, 2003). 

Jordbro kulturhus. Genom att samlokalisera skola, bibliotek, Medborgar-
kontor, Ungdomens Hus och Datortek ville man bilda ett centrumkomplex 
öppet för jordbrobor i alla åldrar. Föreningsverksamhet, kulturarrangemang, 
studiecirklar, kursverksamhet i samarbete med studieförbund och förening-
ar skulle därmed kunna bedrivas kostnadsfritt i samma lokaler. Kulturhuset 
kom till stånd och storstadssatsningen finansierade vaktmästarresurs och 
viss fysisk upprustning. Dock lades kulturhuset ner vid årsskiftet 2003–2004 
på grund av bristande resurser (Haninge kommun 2004).

Jordbroråd, utbildningsresurser och nya idéer. I det första utvecklingsprogram-
met för Jordbros storstadsarbete hade man tillsatt en arbetsgrupp med 
föreningsrepresentanter vilka skulle lägga fram förslag till struktur, stadgar, 
uppgifter och arbetsformer för ett Jordbroråd. Det uppges i programmet att 
”frågor kring representativitet och legitimitet bland de olika befolknings-
grupperna ska diskuteras. Jordbrorådet kom att bli en förening som fortfa-
rande är aktiv. Information om rådet ges exempelvis genom ”Jordbropor-
talen”, en hemsida med information om Jordbro och storstadssatsningen. 
(www. jordbro.se) Rådets arbetar tillsammans med flera andra föreningar 
och ”bereder arenan för direkt dialog med våra folkvalda och kommunala 
myndigheter” och tar upp boendes frågor på ett seriöst vis (ibid).

Ungdomsråd. Enligt rapporteringen vilande genom perioden, och medlen 
föreslogs att övergå till ungdomslotsverksamhet och till Haninge Ungdoms-
råd under förutsättning att de arbetade för gymnasieungdom i Jordbro. I 
Oktoberrapporten 2004 uppges att arbetet med ungdomsinflytande sker i 
skolorna liksom Ungdomens Hus (Haninge kommun 2003, 2004).

Ökad delaktighet genom ökad IT-användning/ Jordbroportalen. Planerna på 
åtgärden fanns med redan i första åtgärdsplanen, men hemsidan startade 
inte förrän 2002. I Oktoberrapporten 2004 uppges att antalet årliga besök 
har ökat från 22 000 första året till 90 000 vid rapporteringstillfället. Sidan 
används bland annat av lärare och föräldrar för veckoinformation om sko-
lans aktiviteter. En referensgrupp arbetar med att planera organisation och 
finansiering efter storstadssatsningen. Bland annat har man tillsammans 
med andra aktörer ansökt om EU-medel, där en kommunikationsförening 
för drift och ansvar ingår i projektet (Haninge kommun 2004).

Delaktighetsprojektet. I Oktoberrapporten 2004 uppges insatsen syfta till att 
förstärka den lokala demokratin genom försök med nya former för dialog 
med medborgare och mobilisering. Man vill också stödja föreningslivet och 
vara en samtalspartner när initiativ kommer från boende. Tillsammans med 
åtgärderna IT-demokrati, Yttre miljö och områdestidningen Hallå Jordbro 
bildar den arenan som kallas ”områdesutveckling”, och kommer från och 
med 2005 utgöra en gemensam insats. 
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Demokratiinformatörer. De 15 informatörerna, som engagerades 2001 i sam-
arbete med kommunens Invandrarråd, har genomfört tre valkampanjer i 
och med 2004 års EU-parlamentsval. I Oktoberrapporten 2002 skriver man 
att informatörerna har anknytning till olika lokala föreningar och medbor-
gargrupper och bygger sitt informationsarbete på muntlig kommunikation 
(Haninge kommun 2002). Den senaste valkampanjen har också haft stöd av 
de särskilda medel som Justitiedepartementets demokratienhet ställt till för-
fogande. Informatörerna uppges i Oktoberrapporten 2004 också haft hjälp 
av organisationerna Unga Muslimer i Haninge, Medborgarskolan, Vuxen-
skolan och kommunens Kommitté för jämställdhet, integration och mång-
fald. De ordnade paneldebatter och en festdag (Haninge kommun 2004). 

Läktargruppen. Under 2004 har ett femtontal ungdomar från högstadiet 
på eget initiativ arbetat för att åstadkomma en läktare på fotbollsplanen i 
Höglundaparken. Samordnaren menar att det varit ett projekt i ungdoms-
demokrati, i att få vuxna att lyssna på ungdomar samt i att förbättra den 
yttre miljön. När Oktoberrapporten 2004 skrevs fanns ännu ingen läktare. 
På Jordbrorådets hemsida kan dock utläsas att ett ”forum” för frågan finns,  
(www.jordbro.se).

Föreningsstöd och gemensam EU ansökan. I syfte att stärka lokala föreningars 
interna strukturer och deras medverkan och identifikation med det ge-
mensamma utvecklingsarbetet beslöts 2004 att avsätta medel till mindre 
stimulansbidrag för de som ville hitta nya formar för arbete med demokrati-
utveckling. På ett par studieförbunds och några centrala föreningars initiativ 
har en gemensam EU-ansökan lämnats in (Haninge kommun 2004)

Boendedelaktighetens organisering

Medborgardialogen. Beskrivs i Oktoberrapporten 2004 som regelbundet 
hållna gemensamma möten för föreningar. Sammankallande är Jordbro-
processen, Föreningen Jordbrorådet och Hyresgästföreningens komundels-
kommitté. Man har även genomfört ett större medborgarmöte, med unga i 
fokus, där kommunens politiska ledning deltog. (Haninge kommun 2004). 

Föreningen Jordbrorådet. Sedan Jordbroprocessen i maj 2003 i ett PM om 
demokratiarbetet lämnat förslag om hur den lokala demokratin i Jordbro 
kunde utvecklas har politiker tagit initiativ till medborgarmöten på särskil-
da teman i samarbete med Jordbrorådet (Haninge kommun 2004).

Förenings- och integrationsfonden. Kommer även under 2005 att ta emot 
ansökningar och fördela medel, dock med en prioritering av barnkulturverk-
samheter (Haninge kommun 2004).

Jordbroportalen. Hemsidan utgör fortfarande en kommunikationsmöjlighet 
och har ökande antal besök (Haninge kommun 2004.

Hallå Jordbro. Områdestidning som tillsammans med andra demokratiåtgär-
der kommer att drivas vidare, åtm. under 2005 (Haninge kommun 2004).
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HUDDINGE

  När storstadsarbetet inleddes i Huddinge satte man som strävansmål 
för arbetet med delaktighet och samverkan att valdeltagandet skulle 
öka. Mer preciserade mål under målområdet för de första tre åren var:

 - En dialog med de boende om vad som är viktigt för området skall föras 
i så kallade fokusgrupper i alla områden.

 - Föräldrars delaktighet skall öka i skolan
 - Minst 75% av invånarna skall ha kännedom om satsningarna 

(Huddinge kommun 1999)

Huddinge frångick år 2003 sin kommundelsnämndsorganisation. Sedan dess 
har man inrättat sju demokratiforum, vart och ett med 15 ledamöter och 
samtliga kommunfullmäktiges partier representerade. Forumens uppdrag är 
att vara en länk mellan medborgarna och kommunen, för att vitalisera den 
lokala demokratin och bättre förankra politiska beslut. Sex till åtta möten 
om året skall genomföras ute i varje kommundel (www.huddinge.se).

FLEMINGSBERG

  I Flemingsberg har man organiserat arbetet med delaktighet både 
under målområdena ”Attityd/bilden av området” och ”Delaktighet/
Samverkan”. För det förstnämnda gäller målen att:

 - Bilden av området har förändrats så att ekonomiskt och socialt 
bärkraftiga hushåll stannar och nya tillkommer.

 - De boende upplever området som tryggt och trivsamt (Huddinge 
kommun 1999).

  För målområdet Delaktighet/Samverkan var strävansmålet först 
ett ökat valdeltagande, men ändrades 2003 till att ”Flemingsberg 
är etniskt, socialt och ekonomiskt integrerat i en tillväxtprocess där 
boende är delaktiga i samverkan mellan de olika aktörerna” (Huddinge 
kommun 2003). De kortsiktiga målen kom då att formuleras:

 - En dialog med de boende om vad som är viktigt för området förs
 - Former för demokrati och lokal samverkan har utvecklats ur ett 

områdesperspektiv.
 - Föreningslivets delaktighet i områdets utveckling ökar.
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Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Boendedialogen. Åtgärden fanns med redan i satsningens inledning och hade 
som mål att få de boende i området engagerade i saker som berör kommun-
delen, att känna sig delaktiga i den kommunala verksamheterna samt känna 
stolthet över Flemingsberg. Den uppges i Oktoberrapport 2000 syfta till 
att åstadkomma positiva och varaktiga förändringar av områdets status och 
kom att organiseras under målområdet Attityd/bilden av området. Under 
2002 kom boendedialogen att fortsätta att föras via medborgarkontoret 
(Huddinge kommun 2002a). I åtgärdsplanen samma år uppges att boende-
dialogen skall genomsyra storstadssatsningens samtliga insatser (Huddinge 
kommun 2002b). 

Strategiforum Flemingsberg. Forumet är ett samverkansprojekt för Flemings-
bergs utveckling med aktörer/intressenter representerande näringsliv, 
högskola forskningsinstanser, kommun, boende med flera. Det bildades 
våren 1999 då man utarbetade ett strategiskt program för områdets ut-
veckling 1999-2009. Målet är att Flemingsberg skall vara ett av Sveriges 
mest attraktiva tillväxtområden och ett föredöme avseende samverkan 
mellan olika aktörer/intressenter. Forumet tillsatte bland annat en Mark-
nadsgrupp vilken utarbetade en treårig marknadsplan för Flemingsberg 
(Huddinge kommun 2002b). Strategiforum samfinansieras av aktörerna, 
men 2004 kom kommunen att ta över ansvaret för projektledarens anställ-
ning (Huddinge kommun 2004). Åtgärden är organiserad under målom-
rådet Attityd/bilden av området. Strategiforum har också en webbplats 
(www.flemingsberg.com).

Medborgarservice/ Medborgarkontoret. Medborgarservice inrättades med må-
let att erbjuda Flemingsbergs invånare en lättillgänglig service för samhälls-
information och individuell rådgivning, liksom att utveckla den demokra-
tiska dialogen och delaktigheten genom att vara en mötesplats för boende, 
föreningar, politiker och myndigheter (Huddinge kommun 2002b). Under 
2003 inrättades Medborgarkontoren i Huddinge inom Kultur- och Fritids-
förvaltningen (Huddinge kommun 2003). 

Brukarinflytande inom handikappomsorgen. Åtgärden avser utvecklingsprojekt 
inom gruppbostäder och en föräldraförening vid ett barnboende. Syftet 
är att former för delaktighet och inflytande över vardagen skall utvecklas 
för boende och anhöriga inom handikappomsorgen (Huddinge kommun 
2002b).

Mångfaldsutbildning. För att lägga grunden till en mångfaldsstrategi när det 
gäller personalrekrytering inom kommunal förvaltning genomfördes 2001 
utbildningen i första hand för rekryterande chefer (Huddinge kommun 
2002b). 

Föreningsaktiviteter. Med målsättningen att stimulera föreningar till delak-
tighet och ansvarstagande för sin boendemiljö avsattes medel från storstads-
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satsningen. Medlen vara avsedda att användas av förningar för att kunna 
driva aktiviteter i egen regi inom ramen för samtliga målområden (Hud-
dinge kommun 2002b).

Föreningslivets förnyelse. En satsning för att stärka föreningslivet där för-
eningsrådets ordförande arbetade nära storstadssatsningen. Målet var att 
stärka föreningslivets ställning i Flemingsberg med avseende på inflytande-
frågor, ekonomi och kompetensutveckling för föreningsmedlemmar (Hud-
dingen kommun 2002b). I Oktoberrapportern 2004 uppges föreningsrådet 
inte längre vara aktivt, och att övrigt föreningsliv är instabilt (Huddinge 
kommun 2004).

Flemingsbergs IT-forum. Forumet arbetar mot allmänheten genom att ha 
öppet några kvällar och en helgeftermiddag i veckan. Det arbetar också 
med utbildningar till olika grupper genom skräddarsydda kurser. Här finns 
tillgång till datorer så att besökare kan surfa, chatta och göra hemsidor eller 
spela. Forumet är också en kanal för boendedialog (se nedan). 

Boendedelaktighetens organisering

Boendedialogsgruppen. Gruppen består av boende, politiker, föreningsrep-
resentanter och tjänstemän som träffas regelbundet (Huddinge kommun 
2004b).

Områdesutveckling och demokrati Processledaren uppges ha rollen att verka för 
att de boende skall vara delaktiga i processerna genom dialog och samverkan 
med dem och andra aktörer (Huddinge kommun 2004b). 

Flemingsbergs IT-forum. IT-forum har en hemsida där man hittar information 
om föreningar, boendedialog, medborgarservice, butiker mm i Flemings-
berg. Tanken är att forumet (bland annat) skall vara ett verktyg i demokra-
tiarbetet genom att ge de boende möjligheter att medverka i e-demokrati 
samt att stödja kommunikationen i området via hemsidan och samarbetet 
med medborgarservice (Huddinge kommun 2004b) Det uppges i oktober-
rapporteringen att forumet troligen skulle komma att avvecklas vid årskiftet 
2004-2005, men sidan var fortfarande öppen januari 2005 (Huddinge kom-
mun 2004a, www.flemingsbergsmötesplats.com

Demokratiforum. Sedan hösten 2003 verkar forumet  bestående av 15 politi-
ker från fullmäktige med anknytning till området som i dialog med invånar-
na bevakar frågor av intresse för området. I Oktoberrapporten 2004 uppges 
att arbetsformerna i Demokratiforum behöver utvecklas från traditionella 
sammanträdesformer till möten mer inriktade på dialog med medborgarna. 
Tillsammans med det under 2003 inrättade Medborgarkontoret i Flemings-
berg utgör forumet arena för dialog med de boende i området. Demokrati-
forum har också representation i Flemingsberg Strategiforum (se ovan). Stra-
tegiforum  uppges utgöra en plattform för boendeinflytandet, även om man 
inom forumet perspektivmässigt ofta står långt ifrån varandra (Huddinge 
kommun 2004a).
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VÅRBY GÅRD

  Med det övergripande målet att öka valdeltagandet hade man i Vårby 
gård inledningsvis inte angett några lokalt preciserade kortsiktiga 
mål (Huddinge kommun 1999). Senare kom de dock att, förutom de 
kommuncentrala målen, utgöras av:

 - Former för demokrati och lokal samverkan har utvecklats ur ett 
vårbyperspektiv. Detta har också (ungefärligen så formulerat) lagts till 
det övergripande målet för Vårby gård.

 - Vårby föreningsråd har återupprättats (Huddinge kommun 2004a).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Stöd till föreningslivet. Åtgärden fanns med från satsningens början, och 
målet vara att möjliggöra för föreningslivet att bli ett sammanhållande 
forum för dialog mellan vårbyborna och förvaltningen. Man ville också öka 
antalet medlemmar i föreningslivet i Vårby gård med 20%. Syftet var att 
på sikt stärka medborgarinflytandet genom att utveckla samarbetet mel-
lan föreningslivet och kommundelsledningen (som sedan upphörde genom 
avskaffandet av nämnder). Arbetssättet var att marknadsföra föreningslivet 
och skapa kontaktnät med fler boende. Man gav också bidrag till föreningar 
så att de kunde starta och utveckla aktiviteter för att bredda och stärka sin 
verksamhet ( Huddinge kommun 1999, 2002b).

Kommunikation med vårbyborna. Målet för åtgärden var att öka valdeltagan-
det i kommundelen samt stärka kunskapen om det demokratiska deltagan-
det. Arbetssättet var att erbjuda föreläsningar och bred information om de 
politiska processerna och det svenska samhällets historia och sociala struk-
tur. Under hösten 2000 hölls två stormöten  där vårbyborna gavs möjlighet 
att diskutera storstadssatsningen, men i Oktoberrapporten 2001 uppges att 
uppslutningen var relativt dålig, trots utökad information inför det andra 
mötet. Tillsammans med de lokala bostadsföretagen, kyrkan och vårdcen-
tralen gav kommundelen ut lokaltidningen ”Vårby Källan”. På grund av 
bristande intresse från parterna lades tidningen ner våren 2001 (Huddinge 
kommun 2001). Man satsade också på datautbildning med hjälp av en av 
skolornas nya dataresurser där de boende erbjöds att lära sig hantera datorer 
som verktyg för demokratisk delaktighet (Huddinge kommun 2002b)

Rådslag/ Vårbymöte/ Strategiforum. En gång om året samlades företrädare för 
myndigheter, näringsliv, boende och föreningar för att skapa samsyn kring 
så många frågor som möjligt (Huddinge kommun 2002a). Vårby Rådslag 
har sin motsvarighet i Huddinge Rådslag och Strategiforum Flemingsberg 
(Huddinge kommun  1999). Åtgärdens målsättning var 2002 att under 
namnet Strategiforum locka fler företag till kommundelen och att stärka 
områdets arbetsmarknad och kommundelens kommunikationer. Rådslaget 
2003, med namnet ”Framtidsscenario” hade ett ytterligare mål nämligen att 
engagera minst 60 boende i rådslaget (Huddinge kommun 2004b). 
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Boendedelaktighetens organisering

Föreningsråd (vilande sedan 2001). I föreningsrådet samlades representanter 
från de flesta av områdets föreningar och kunde agera gemensamt gentemot 
de dåvarande kommundelsförvaltningen. Dock har man haft svårigheter att 
forma en ny styrelse, varför man i åtgärdsplanen för 2004 uppger att rådet 
vilar. Där skriver man också att detta försvårat den kommunala förvaltning-
ens möjligheter att samverka med föreningarna som anses vara en viktig 
länk mellan vårbyborna och de kommunala verksamheterna (Huddinge 
kommun 2004b). 

Vårby kvinnor. Åtgärden är organiserad under målområdet ”Folkhälsa” men 
har som ett av sina mål att göra kvinnor delaktiga i den demokratiska pro-
cessen. Sin plats som en del i boendedelaktighetens organisering har den fått 
genom att Vårbys kvinnor har gjort sig välkända i området och har betydelse 
för att skapa samverkan mellan boende och bostadsföretagen och engage-
mang för de boendes närmiljö (Huddinge kommun 2004b). 

Rådslag/ Vårbymöte/ Strategiforum. Forumet har utvecklats som en motsvarig-
het till Flemingsberg Strategiforum, men det framgår ej om boende verkli-
gen är representerade (Huddinge kommun 2004a). Målsättningen är att 60 
boende skall vara deltagare.

Demokratiforum. 15 lokala kommunpolitiker med anknytning till området 
(se inledningen kartläggningen av Huddinge).

Medborgarkontoret. Inrättat 2003. Kontoret är organiserat under Kultur- och 
Fritidsförvaltningen, vilken har uppdrag om ökat medborgerligt deltagande 
inom ramen för den representativa demokratin. (Huddinge kommun 2004a, 
www.huddinge.se). 

VÄSTRA SKOGÅS

  Det övergripande målet, eller strävansmålet, i Skogås formulerades 
inledningsvis i linje med de kommunala målet om ökat valdeltagande. 
Till de kommuncentrala målen lades:

 - Förnyade former för demokratiskt inflytande har utvecklats.
 - Alla ungdomar i åldern 13–22 år i Skogås är delaktiga och tar ansvar i 

frågor och beslut som rör deras livssituation.

  De lokala kortsiktigare målen kom att få tillägget:

 - Former för lokal demokrati och lokal samverkan har utvecklats ur et 
skogåsperspektiv (Huddinge kommun 2002b, Huddinge kommun 
2004b).
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Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Ungdomsråd. Ända från storstadsarbetets inledningsskede fanns ambitionen 
om att skapa ett lokalt ungdomsråd i Trångsund – Skogås.  Första året hade 
en person genomgått Ungdomsstyrelsens demokratiutbildning och utsetts 
till demokratisamordnare för ungdomsrådet (Huddinge kommun 2000). 
I Oktoberrapporten 2002 uppges att rådet är relativt välkänt, och att alla 
beslut i den dåvarande kommundelsnämnden som berörde ungdomar först 
diskuterades i rådet. I rapporteringen från 2004 uppges att Ungdomsrådet 
fortsätter att utvecklas (Huddinge kommun 2002a, 2004a). 

Stöd till föreningslivet. Med målsättningen att stimulera de boende till delak-
tighet i saker som rör den egna kommundelen avsattes medel för att stärka 
de boendes delaktighet och ta tillvara och utveckla föreningars synpunkter 
och önskemål i området. I arbetet har också ingått att bibehålla de kontakter 
som knutits med boende och föreningar vid ett stormöte hösten 2000. I åt-
gärdsplanen 2004 uppges att många föreningar erhållit medel från storstads-
satsningen och att antalet föreningar i Skogås ökat. Man anger exempelvis 
IFFI, Internationella föreningen för invandrarkvinnor och turkiska fören-
ingen för kvinnor. Även storstadsinsatsen ”Prunkande Skogås” framhålls, 
vilket är ett parkprojekt som rustat upp parker och lekplatser. Åtgärden har 
haft hög boendedelaktighet, vilket i sin tur har påverkat kommunens Agen-
da-21 arbete. Bland annat har detta lett till att boende stöds i förändringsar-
bete i närmiljön (Huddinge komun 2004b).

Familjehuset. Åtgärden finns organiserad under insatsområdet ”Folkhälsa” 
och lyfts fram som ett gott exempel på hur kommundelen har arbetat med 
underifrånperspektivet och delaktighet. Man skriver i åtgärdsplanen 2004 
att allt fler barnfamiljer använder huset och dess utemiljö, både dagtid och 
kvällar. Det har blivit en mötesplats för de boende och har enligt rapporter-
na ett tydligt brukarinflytande i fokus, bland annat genom månatliga möten 
för brukarna (Huddinge kommun 2004a). Åtgärdens mål är att familjehuset 
skall fungera som en mötesplats för barnfamiljer i kommundelen. Servicen 
till målgruppen skall utökas genom att samla och utöka befintliga resurser 
under ett tak. Man vill också utveckla nya former för samverkan och därige-
nom  strategier för det förebyggande arbetet (Huddinge kommun 2002b)

Boendedelaktighetens organisering

Boendedialoggrupp - Visionsarbetsgrupp. Sedan hösten 2001 träffas en grupp 
bestående av boende, processledaren för storstadssatsningen och politiker. 
Boendedialoggruppen för en dialog runt delaktighet och områdesutveck-
ling. Sedan hösten 2003 finns en arbetsgrupp bestående av politiker från 
Skogås demokratiforum, representanter från föreningar och processledaren 
för att följa upp processen med framtidsscenariot för Skogås. Framtidssce-
narioarbetet lyfts fram som exempel på boendes delaktighet och inflytande-
möjligheter. Visionsarbetsgruppen beskrivs i Oktoberrapporten 2004 som 
en grupp bestående av boende/föreningar, tjänstemän, företagare och lokala 
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politiker från Demokratiforum. Gruppen har träffats regelbundet under 
2003 och 2004. Den har utvecklat förslag till strukturer för partnerskap 
och återkommande rådslag. Den arbetar också med idéer om en ”partner-
skapsfond” där deltagande föreningar, företagare, intressegrupper, nätverk 
av medborgare och kommunförvaltningar kan gå samman i partnerskap 
och göra handlingsplaner. De skall sedan kunna söka medel för att nå lokalt 
uppställda mål (Huddinge kommun 2004a).

Demokratiforum. 15 politiker med lokal anknytning, bildar sedan 2003 en 
grupp. De har bjudit in föreningar för att utveckla en dialog för att stödja 
och utveckla föreningslivet i området (Huddinge kommun 2004b).

Processledare/områdesutvecklare i Skogås. I åtgärdsplanen för 2004 uppges att 
processledarens roll är att i dialog och samverkan med invånarna och andra 
aktörer driva områdesutvecklingen och verka för att boende skall vara delak-
tiga i processen. Specifikt för 2004 uppges att målet är att utveckla former 
för lokal demokrati och lokal samverkan ur ett områdesperspektiv och att 
hålla regelbunden dialog med boende och politiker (Huddinge kommun 
2004b). 

Medborgarkontoret. Kontoret, som har öppet två dagar i veckan, är organise-
rat under förvaltningen Kultur och Fritid, som har ett tydligt uppdrag om 
ökat medborgerligt deltagande inom ramen för den representativa demokra-
tin. Medborgarkontoret inrättades under 2003 (www.huddinge.se).

Ungdomsrådet. (se under åtgärdsrubriken)
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MALMÖ

  I Malmö finns det kommunala målområdet ”Ökad delaktighet och 
förbättrad hälsa”. Det inriktningsmål som rör delaktighetsmålet lyder: 

 - Medborgarnas delaktighet i den demokratiska processen skall öka, de 
verksamheter som drivs inom utvecklingsavtalet skall vara en förebild 
när det gäller medinflytande. 

  Övriga mål inom området handlar om att minska den socioekonomiska 
segregationen, att alla områden i staden skall upplevas som attraktiva 
och att förbättra folkhälsoläget i de delar av kommunen där 
medellivslängden är kortare än genomsnittet i Malmö (Malmö stad 
2003).

FOSIE

  Under målområdet ”Demokrati och delaktighet” lyder det lokala 
målet: Alla stadsdelar skall upplevas som attraktiva och trygga. 

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen 

Vårt Fosie. Vårt Fosie är en stadsdelstidning som sedan 2001 ges ut i samar-
bete mellan Fosie SDF och Storstadssatsningen. Den delas ut till alla boende 
i stadsdelen, och finansieras idag med ordinarie förvaltningsmedel (Malmö 
stad, Fosie 2004). 

Aktiv Stad. Åtgärden beskrivs under ”Boendedelaktighetens organisering”.

Hermodsdalslyftet. Initiativet till paraplyorganisationen Hermodsdalslyftet 
togs av en boende och en fastighetsägare och kom att samla intressenter som 
lokala näringslivet, fastighetsägare, närpolisen, lokala och centrala kom-
munala förvaltningar, föräldraförening, skola och lokal mötesplats. Man har 
enligt Andersson mfl (2004) arbetat med stormöten, enkät, arbetsgrupper, 
framtidsverkstad för boendes inflytande över social och fysisk förbättring 
i området. Det lyfts i utvärderingen (ibid) fram som exempel på ett för-
sök till dialog, som förvisso delvis förlorat de boendes engagemang under 
processens gång, men samtidigt stärkts med en samordnare med utländsk 
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bakgrund sedan 2003, vilket förändrat representationen bland de boende 
som engagerar sig. För 2004 hade åtgärden en budget om 140 tkr för vilken 
medel fördelades från en central pott.  I oktoberrapporten 2004 uppges att 
paraplyet Hermodsdalslyftet upphört, och att aktiviteterna pågår ute i den 
tidigare deltagande aktörernas verksamheter (Malmö stad 2004).

Lokal Utvecklingsfond. Under rubriken ”Lokala utvecklingsprojekt” presen-
teras en lokal utvecklingsfond, ur vilken olika aktörer i Fosie haft möjlighet 
att söka medel ur tom 2003. Inga ytterligare medel beviljades för åtgärden. 
Fonden motiverades av förvaltningen med att möjligheten att förverkliga 
idéer med kort varsel skapar trovärdighet åt storstadsarbetet. (Malmö stad 
2004, Malmö stad, Fosie 2004). 

Augustenborgsgården. Augustenborgsgården har drivits sedan år 2000 och 
enligt förvaltningen vuxit till ett utvecklingscentrum och en arena för alla 
åldrar. Olika verksamheter har under perioden för storstadsarbetet sam-
verkat inom dess olika verksamhetsområden. Föreningar och andra aktörer 
liksom förvaltningens olika verksamheter har kunnat använda husets möj-
ligheter. En aula har använts för utställningar, barnteater, föreläsningar, 
konferenser, disko och för privata arrangemang. En datorsal har också fun-
nits med pedagoger, där boende på kvällstid fått utbildning. Då man sedan 
2003 samverkat med Arbets- och Utvecklingscentrum har också gårdens 
framtid kunnat lösas genom att den våren 2004 överlämnats till förvaltning-
ens avdelning för Arbete och integration. Hur verksamheten kommer att se 
ut redovisas ej (Malmö stad 2004)

Boendedelaktighetens organisering

Aktiv stad. Organiserandet av boendes delaktighet i områdets utveckling 
har skett under paraplyet Aktiv Stad. Planen för Aktiv Stad togs fram i 
samverkan mellan aktörer ur en ”homogen grupp av nästan enbart svenska 
medborgare i medelåldern”. Dessa kom från grupperingar som ett tidigare 
miljönätverk och Södra innerstadens mötesplatser, men också programle-
darna för URBAN och  Ekostaden Augustenborg, liksom folkhälsosekre-
teraren och Aktiv Stad-ansvarige deltog. Utgångspunkten uppges ha varit 
Ulrika Messings ”Maktdelning istället för omhändertagande” 

Tanken bakom åtgärden, som man uppger skall ses som en process, är 
att utveckla lokal delaktighet genom möten, mötesplatser och nätverk. 
Man framhåller som exempel på mötens betydelse de medborgarinitiativ 
som blivit resultatet av att förvaltningspersonal funnits tillgänglig som 
stöd för de boende. Det handlar här om medborgarmotioner, frivillig-
grupper och aktivitetsförslag. Fem mötesplatser var planerade, av vilka 
några har upphört, andra delats upp på flera. Under åtgärden Aktiv stad 
finns också förvaltningens stöd till organiserandet av nätverk. Man upp-
ger att man spelat en aktiv roll i uppbyggnaden av Medborgarnätet, som 
numera drivs av en förening. Medborgarnätet delfinansieras av storstads-
satsningen och kommunala medel (server och licenser) medan det fått 
driftsedel från Ungdomsstyrelsen för ”Demokrativerkstaden”. Samver-
kan sker med Rosengårds ”Drömmarnas hus”  och via ”Interreg III” med 
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Köpenhamn. Det senare samarbetet har resulterat i en erfarenhetsbank 
för demokratiprojekt från regionerna. Demokratiutbildning ges också 
i samarbete med Malmö Högskola, liksom EU-projekt använder nätet 
som kommunikationsplattform. 

Frivilligcentralen uppges vara en annan frukt av nätverksaktiviteterna, 
där ”medborgare” och föreningar gratis kan använda lokalen och datorer 
för studiecirklar. Här har 7 av malmös 10 studieförbund, 12 föreningar, 
Aktiv Stad liksom Miljöförvaltningen stått för programinnehållet i 2003 
års satsning ”Lust i höst”. Numer finansieras Frivilligcentralen med 
kommunala medel och organiseras under Medborgarkontoret (Malmö 
stad 2004). 

HYLLIE

De första åren arbetade stadsdelen inom ramen för det lokala utvecklingsav-
talet mot åtta målområden. Då pågick åtgärder för ökad boendedelaktighet 
och demokratiutveckling under programområde för lokalt utvecklingsarbe-
te. Från och med 2003 renodlades programområdena och delaktighetsfrågan 
kom att behandlas inom ”Programområde för linkworkers för demokratiskt 
inflytande i stadsdelarna”. Sedan 2004 har beteckningen ”brobyggare” istäl-
let för linkworkers, (tidigare ”integrerare”), lanserats i Malmö. 

  Målet för programområdet är att det demokratiska deltagandet  bör 
öka. Delmålen är att utveckla den lokala demokratin och medborgarnas 
inflytande bland annat genom  att utveckla formerna för medborgarna 
att mer direkt lämna förslag till stadsdelsfullmäktige. Vidare skall 
socialt betingade skillnader i hälsa och levnadssituation motverkas 
genom arbete med stödjande miljöer. Människor ska i större 
utsträckning få stöd och hjälp att själva och i gemenskap kunna lösa 
sociala problem. Till sist syftar åtgärderna till att öka utrikes födda 
kvinnors möjlighet till arbete och utbildning liksom att skapa fler 
träffpunkter (Malmö stad 2004).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Brobyggare. Olika åtgärder under programområdet ”Lokalt utvecklings-
arbete” särredovisas inte i åtgärdsplanen för 2002, utan bedrivs utifrån 
brobyggarnas uppdrag. Dessa lyder: Bedriva uppsökande verksamhet samt 
initiera kontakter med boende i området; Samverka med AUC; Fungera 
som vägvisare/brobyggare mellan kulturer; Initiera kontakter och sam-
arbete med föreningar; Framställa målgruppsanpassat informationsma-
terial; Hålla gruppinformationer; Initiera olika typer av cirklar/internat/
framtidsverkstäder; Arbeta som handledare/kulturcoach gentemot samtliga 
verksamheter inom Hyllie stadsdelsförvaltning (Malmö stad, Hyllie 2002).

Lokal utvecklingspott. Lokal utvecklingsfond har funnits, och fram till och 
med 2002 avsattes medel ur denna för tjänster och projekt knutna till bo-
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enderåden. Detta stöd minskade under 2003 (Andesson mfl 2004:27) och 
upphörde efter detta år (Malmö stad 2004).

Boendedelaktighetens organisering

Brobyggare och träffpunkter. I Hyllies oktoberrapport 2004 framhålls arbe-
tet med brobyggarna som den metod man valt för att arbeta med boendes 
delaktighet. Mötesplatser, områdesnätverk och årliga stormöten har varit 
stadsdelens väg till vad man uppger vara en konstruktiv boendedialog.  Bo-
ende, stadsdelsförvaltning och stadsdelsfullmäktige har därmed, menar man, 
skapat en gemensam plattform för fortsatt nyskapande arbetssätt. Syftet 
med brobyggarnas arbete är att motivera de boende i frågor som rör deras 
egen medverkan i samhällslivet, arbete och /eller utbildning och därmed 
lägga grunden till en ökad delaktighet. Sedan våren 2004 är stadsdelens bro-
byggare en del av den ordinarie verksamheten (Malmö stad 2004).

Under de första åren av storstadsarbetet bildades råd i de bostadsområden 
som är insatsområden i Hyllie (Kroksbäck, Holma och Bellevuegården). 
Råden bestod av föreningsrepresentanter och utsågs av de boende. De upp-
ges i beskrivningen av målprocessen (Malmö stad, Hyllie 2002) ha deltagit 
i löpande måldiskussioner. Vidare fungerade råden som samtalsparter och 
rådgivare till Stadsdelsfullmäktige när det gällde vilka idéer som skulle 
erhålla bidrag från storstadssatsningen. Nätverk bildades genom att de olika 
råden i sin tur träffade föreningar och organisationer. Under 2003 bildades 
istället för boenderåd olika Husråd på stadsdelens träffpunkter, då man me-
nar att erfarenheten visat att många mindre möten gynnade delaktigheten. 
Exempelvis hölls under 2003- 2004 200 boendemöten och närmare 25 000 
personer deltog eller besökt olika former av boendeaktiviteter under 2003 
(Malmö stad 2004).

Ungdomsrådet i Hyllie. Ungdomsrådet i Hyllie har kommit till stånd genom 
att en av brobyggarna, med ansvar för ungdomsarbetet, tagit detta initiativ. 
Rådet har regelbundna möten med stadsdelens politiker och förvaltnings-
ledning. Det samverkar med andra kommunala ungdomsföreningar liksom 
det under 2003 haft kontakter med Sveriges ungdomsråd. Stordstadsstödet 
utgörs av det aktiva stöd som den ansvariga brobyggare samt anställd resurs-
person ger (Malmö stad 2004).

ROSENGÅRD

  Under programområdet Lokalt utvecklingsarbete, ingår målen 
om attraktiv och trygg stadsdel, ökat demokratiskt deltagande och 
delaktighet liksom förbättrad folkhälsa.

  I åtgärdsplanen för 2002 saknades målområdet demokrati och 
delaktighet (Malmö stad, Rosengård 2002). Däremot fanns under 
programområde ”gemensamt” en utvecklingsfond. Andra målområden 
som ingick i det gemensamma programområdet var folkhälsa, idrott 
och kultur. 
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Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Utvecklingsfond. Ur utvecklingsfonden kunde  aktörer som ville medverka 
i utvecklingen av stadsdelen söka projektbidrag. ”Den föreslagna verk-
samheten skall uppfylla målen i storstadsavtalet, stödja integrationen och 
öka deltagarnas kontakter med det omgivande samhället” (Storstadssats-
ningen – Insatser år 2002, Malmö stad, Rosengård stadsdelsförvaltning). 

I 2004 års rapportering uppges att sex av tjugofem projekt avser ökad 
delaktighet i samhället, de övriga uppväxtvillkor för barn och unga (16) 
och arbete och utbildning (3) (Malmö stad, Rosengård 2002). 

Herrgårdsprojektet/programmet – förbättrad livsmiljö. Åtgärden finns under 
programområdet Arbete och vuxenutbildning. Målet är att Herrgården 
(bostadsområde på Rosengård) skall förändras och utvecklas till ett attrak-
tivt område att bo och leva i. Genom delaktighet och engagemang i samhäl-
let skall de enskildes levnadsvillkor förbättras. Herrgårdsprojektet hade sina 
rötter i arbetet med Rosengård som Nationellt Exempel. Under storstads-
satsningen tillkom metoden med arbetsböcker. Dessa kom att bli tre till 
antalet och byggde på att en arbetsgrupp med boende och representanter 
från förvaltning, Hyresgästföreningen och fastighetsbolagen i området tog 
fram material till böckerna. Arbetsböckerna delades under perioden 2001 
till 2002 ut till 1000 hushåll, och skulle ge de boende en möjlighet att ut-
trycka sina synpunkter på hur området kunde förbättras. Så småningom 
ändrades namnet på åtgärden till Herrgårdsprogrammet (Andersson mfl 
2004) och inriktningen mot höjd förvärvsfrekvens betonas, även om trygg-
hetsmålet finns kvar. Insatser som bedrivs rör förbättrad hälsa, fritid, sociala 
relationer, utbildning, sysselsättning/arbete, delaktighet, bostadsmiljö samt 
brottförebyggande insatser (Malmö stad 2004). . 

Folkbildning, information, kultur och integration. Med målet ökat demokratiskt 
deltagande och delaktighet har informationen till de boende på Rosengård 
förstärkts. Genom Rosengårdsrådet (referensgrupp sedan tiden som Na-
tionellt Exempel) /Öppet forum (dialogkanal) uppges i de boende kunna 
påverka hur verksamheter utvecklas i stadsdelen (Malmö stad 2004). 

Inledningsvis fanns ett par av åtgärderna organiserade under program-
området ”Arbete och vuxenutbildning”. Det handlade om ”Folkbildning för 
vuxna” och ”Informationsinsatser till de boende”. (Malmö stad, Rosengård 
2002). Inom folkbildningsåtgärden kom resurspersoner med utländsk bak-
grund att anställas. Dessa har medverkat vid skapandet av boendenätverk 
(manliga och kvinnliga), arrangerat informationsträffar, föreläsningar och 
internat inom olika ämnesområden. Resurspersonerna har varit anträffbara 
på Medborgarkontoret och kunnat ge service och rådgivning på olika språk. 
Inom åtgärden har också särskild information inför de allmänna valen givits. 

Tillsammans med Skurups folkhögskola har Lokal TV-Station Rosengård 
dokumenterat förändringsarbetet. Här uppges boende och andra aktörer 
varit involverade, men åtgärden har numera upphört på grund av att man 
saknar finansiering. I övrigt har åtgärden rymt kulturevenemang,  i samar-
bete med olika kulturföreningar. Dessutom har tjänstemännen på förvalt-



36

ningen fått kompetensutveckling i integrations- och mångfaldsfrågor för att 
höja kvaliteten i verksamheterna. Man uppger i Oktoberrapport 2004 att 
all denna verksamhet utgår från de boendes uttalade behov och önskemål. 
Vidare skriver man att boendenätverken tar ansvar för aktiviteter som växer 
fram och att föräldrars delaktighet i skolan ökar (Malmö stad 2004). 

Boendedelaktighetens organisering

Nätverksarbete. De resurspersoner som anställdes inom åtgärden ”Folkbild-
ning” kom att arbeta målinriktat med att skapa ett manligt och ett kvinnligt 
nätverk. Det manliga nätverket resulterade i paraplyorganisationen RES-
PEKT, för att fungera som en kanal mellan Rosengårds organisationer och 
stadsdelsförvaltningen. Dessutom genomförde de olika informationsinsatser 
liksom man höll sommarverksamheter för barn och ungdomar. Det kvin-
noliga nätverket arbetade mer med regelbundna träffar med tematiserade 
träffar. Nätverket har också funnit former för samarbete med förvaltningen 
för Individ- och familjeomsorg, vilket bland annat möjliggjorts genom att 
en projektledare fått anställning och i en del av sin tjänst kunnat arbeta som 
brobyggare mellan förvaltning och nätverk. Det manliga nätverket kom att 
finna sin form för dialog genom Öppet Forum, som utvecklats för att alla 
boende skall ha en plats att möta förvaltningen med sina synpunkter på 
områdesutvecklingen (Andersson mfl 2004).

SÖDRA INNERSTADEN

  I Södra Innerstaden bedrevs arbetet med ökad demokrati och 
delaktighet inledningsvis under der det programområde man delade 
med trygghet och trivsel. Inga övergripande mål för demokratiutveckli
ngsarbetet redovisas. Däremot uppges att stadsdelens övergripande mål 
har brutits ned inom de olika projekten. Dessa mål är: 

 - Att bryta segregationen  och skapa jämlikare levnadsvillkor för alla i 
stadsdelen

 - Att skapa goda och hälsosamma livsmiljöer som är trygga, attraktiva 
och främjar gemenskapen för invånarna och därmed minskar 
omflyttningen och ökar stabiliteten i området.

 - Att främja trygga uppväxtvillkor och god hälsa för barn och ungdomar.

  Senare kom ett målområde kallat ”Utvecklingsstöd” till under vilket 
både arbetet med demokrati och delaktighet liksom folkhälsoarbetet 
organiserades. Målen är:

 - att öka de boendes demokratiska deltagande, delaktighet och inflytande
 - att medverka till ökad integration , minskad isolering samt ökat 

deltagande i sociala nätverk
 - att utveckla strukturer för dialog mellan myndigheter, boende och 

föreningar
 - att samordna och utveckla stadens folkhälsoarbete (Malmö stad 2004).
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Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Stadsdelstidning. Under programområde ”Demokrati och Delaktighet 
– Trygghet och Trivsel startades år 2000 en stadsdelstidning som distribu-
eras till samtliga hushåll i stadsdelen. Syftet är att informera och engagera de 
boende. Sedan 2003 ingår den i Medborgarkontorets ordinarie verksamhet 
(Malmö stad, Södra innerstaden 2002, Malmö stad 2004).

Kvarterslyftet. Åtgärden startade år 2000 för att öka de boendes demokra-
tiska deltagande och boendedelaktighet , ökad integration, minskad isole-
ring samt ökat deltagande i sociala nätverk, förbättra miljön i stadsdelen och 
öka boendeinflytandet. Kvarterslyftet innefattade fem geografiska kvarters-
lyft som under tre år skulle komma i kontakt med 7 500 personer. De fem 
kvarterslyften var möteslokaler som bemannades av personal vilka utgjorde 
brobyggare mellan boende och myndigheter. Dessa skapade förutsättningar 
för möten mellan boende, tjänstemän, politiker och föreningsrepresentan-
ter. Kvarterslyften arbetade också för att stödja boende som stod långt från 
arbetsmarknaden så att de fick kontakt med insatser som syftar mot att 
människor blir självförsörjande. Majoriteten av de som var anställda uppges 
ha utländsk bakgrund. Åtgärden avslutades år 2002 (Malmö stad 2004). 

Självhjälpsgrupper. Grupperna syftar till förbättrad hälsa och större välbefin-
nande, men rymmer inslag av att öka deltagarnas delaktighet. En självhjälps 
grupp är en deltagarstyrd grupp av människor som regelbundet samlas för 
att möta andra som befinner sig i en liknande situation.(Malmö stad, Södra 
innerstaden 2002). Sedan 2003 administreras självhjälpsgrupperna av det 
utökade Medborgarkontoret (Malmö stad 2004).

Läsesalongen. I riktning mot att bygga upp ett stadsdelsbibliotek har läse-
salongen drivits som projekt i samma lokaler som ett av Kvarterslyften. 
Syftet är att tillhandahålla information och nyheter. Avslutades som projekt 
2003. Ingår sedan 2004 i Medborgarkontorets ordinarie utbud (Malmö stad 
2004).

Mötesplats –  Boendeföreningen Leonard. Föreningen startade under år 2000 
och engagerar boende i kvarteret till ett aktivt samarbete med fastighetsä-
garen .Föreningen inbjöds att delta i ett kooperativ som startades 2003 och 
kom att göra så. Detta innebar att den mötesplats man först hade sades 
upp och man följde med till kooperativets lokaler. När projektledaren, som 
också fungerade som ”linkworker”, slutade har också föreningen dragit sig 
ur (Malmö stad 2004). Grundidén var att föreningen skulle arbeta med att 
förbättra social sammanhållning liksom arbeta brottsförebyggande. 

Mötesplats – Möllevångsgruppen och Sofielunds Folkets Hus. I syfte att erbjuda 
en mötesplats som ser till de boendes behov och möjligheter och att stärka 
lokal identitet, att utveckla det demokratiska deltagandet och tillvarata 
engagemang och idéer  samverkar stadsdelen sedan 1999 med två föreningar 
med sina respektive mötesplatser som arena för verksamheterna. Man upp-



38

ger i Oktoberrapporten 2004 att många av aktiviteterna bygger på besökar-
nas initiativ. Då all finansiering från storstadssatsningen upphört från och 
med 2004 har Möllevångsgruppen flyttat till billigare lokaler. Man har också 
bildat Möllevångens storgrupp där fastighetsägare, kommunen och hyres-
gästföreningen finns representerade. Gruppen skall diskutera stadsdelens 
framtida utveckling. Sofielunds Folkets Hus deltar i nya partnerskap som 
är under utveckling tillsammans med stadsdelsförvaltningen, liksom man 
samverkar med Södra Sofielundssatsningen (Malmö stad 2004). 

Södra Sofielund/Sevedssatsningen. Under programområdet ”Arbete och ut-
bildning” finns sedan år 2003 åtgärden som syftar till att få en helhetsbild 
av södra Sofielund för att bättre anpassa verksamheten till bostadsområdet. 
Dessutom är målsättningen att utveckla strukturer för dialog mellan myn-
digheter och boende. Inom åtgärden har kartläggning ägt rum under 2003 
där olika metoder prövats för att få in boendes och andra aktörers uppfatt-
ning av området. Med kartläggningen som grund har man sedan genomfört 
framtidsscenarier 2003 och 2004 med återkoppling däremellan. Vid sce-
narierna har boende, tjänstemän och politiker deltagit. En mötesplats har 
utgjort navet för delaktighetsåtgärder, vilken även Arbets-  och Utvecklings-
centrum (AUC) och skolan använder för att möta boende. ”Linkworkers” 
har anställts vilka bidragit till att en boendegrupp (20 personer) har bildats. 
Under 2005 kommer satsningen att finansieras med både reguljära och stor-
stadsmedel. Man uppger vidare att handlingsplanerna förankrats löpande 
genom olika möten med de boende (Malmö stad 2004). 

Utvecklingsstöd. Målet för åtgärden, som är organiserad under programom-
rådet ”Arbete och utbildning”  är att öka de boendes demokratiska delta-
gande, delaktighet och inflytande. Den skall medverka till ökad integration, 
minskad isolering samt ökat deltagande i sociala nätverk. Vidare skall den 
utveckla strukturer för dialog mellan myndigheter, boende och föreningar 
och leda till att föreningar och frivilligorganisationer ska bli delaktiga i 
stadsdelens utvecklingsarbete.  Åtgärden skall samordna och utveckla stads-
delens folkhälsoarbete (Malmö stad 2004).

Inom åtgärden har fem brobyggare anställts vid Medborgarkontoret. Man 
arbetar för delaktighets- och demokratimålet genom att aktivt medverka i 
att skapa partnerskap mellan förvaltning och föreningar/organisationer eller 
mellan föreningar. En lång rad stadsdelsövergripande aktiviteter och grup-
peringar har blivit frukten av utvecklingsstödet. Man nämner bl a fören-
ingsträffar, föreningsnätverk, hemsida för Föreningsnätverket, partnerskap 
för ”utbildningstorg”, arbetsmarknadsinsatser, och det tidigare nämnda 
Möllevångens storgrupp. För 2005 planeras verksamheten delvis finansieras 
med storstadsmedel, delvis med reguljära. En liten del av utvecklingsfonden  
kommer att finnas kvar och administreras av åtgärdens personal (Malmö 
stad 2004).

Lokal utvecklingsfond. Fonden har funnits sedan 2001. Ur denna kan med-
borgare, föreningar eller nätverk söka medel till aktiviteter som i övrigt inte 
finns representerade i åtgärderna. Målen för fonden är att tillvarata de ovan 
angivna aktörernas initiativ liksom att utveckla samverkan dem emellan och 
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med förvaltningens olika verksamheter. Under åren har totalt ett hundratal 
projekt beviljats medel. Kriterierna för att erhålla stöd har varit att fokusera 
på integration, långsiktighet, samverkan samt att uppföljning sker. Man 
uppger att det även under år 2005 kommer att finnas en mindre pott att 
söka medel från (Malmö stad 2004).

Boendedelaktighetens organisering

Mötesplatser och linkworkers. Utifrån de åtgärder som beskrivits ovan kan 
utläsas att de boendes organiserade delaktighet utgörs av flera delar (både 
fristående och stadsdelsinrättade mötesplatser), och stöds av linkworkers. 
Det framhålls också i utvärderingen (Andersson mfl 2004) att kvinnliga och 
manliga nätverk har bildats, till delar tack vare självhjälpsgrupper och andra 
åtgärder. Liksom i Hyllie har delaktigheten ofta utgått från flera närom-
råden, det vill säga att det finns flera grupper att föra dialog med i Södra 
Innerstaden.

Föreningsnätverk. Aktiva föreningar har bildat ett ”Föreningsnätverk”. Det 
fungerar enligt förvaltningen som ett forum för lokal demokrati samtidigt 
som de deltar i stadsdelens utvecklingsarbete (Malmö stad 2004).
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STOCKHOLM

  De kommunala målen för området demokrati och delaktighet i 
Stockholm beskrivs som tudelade mellan demokrati och delaktighet 
som mål och medel. Man skriver i sitt reviderade avtal för år 2002 
att arbetet inom varje målområde skall präglas av metoder som också 
syftar till ökad delaktighet. Därför redovisas under målområdet 
endast åtgärder som inte direkt går att hänföra till något av de övriga 
målområdena. För de åtgärder som ändock redovisas gäller målen:

 - Alla brukare av den kommunala verksamheten och servicen skall ges 
information om och möjlighet till inflytande över den verksamhet som 
de nyttjar.

 - Mötesformerna i den lokala demokratin i stadsdelsnämnderna skall 
utvecklas så att alla stadens invånare har möjlighet att delta oavsett 
bakgrund (Stockholms stad 2002b).

HUSBY

  Mål som syftar till ökad demokrati och delaktighet i Husby ingår i 
ett målområde som rubriceras ”Övriga”.  Där finns mål som tydligt 
inriktar sig på att stödja demokratiutveckling, såsom att skapa 
mötesplatser där människor får möjlighet att träffas, även över 
kulturgränser. Man har också målsättningen att skapa ett rikt och 
levande kultur- och fritidsliv med ett stort utbud präglat av frihet, 
mångfald och kvalitet samt tillgänglighet som leder till delaktighet, 
bildning och eget skapande. Vidare finns målet om aktivt arbete med 
demokratifrågor och målsättningen att demokratisk delaktighet skall 
genomsyra samtliga målområden och processer. Andra mål inom 
området ”Övriga” har anknytning till ökad trygghet och trivsel, 
brottsförebyggande arbete, integration liksom tillgängliggörande 
av offentlig service. I presentationen av åtgärderna kan exempelvis 
en åtgärd under målområdet Kultur och Fritid, ha ambitionen att 
”deltagarna skall vara aktiva i ett demokratiskt arbete”. Av denna 
anledning inkluderas den typen av åtgärder här.
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Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

11-gruppen var samlingsnamnet på 11 processer för äldre tonåringar, där man 
uppger att utbildning, satsning på ungdomsledare och ungdomars arbets-
träning var en viktig träning i demokratisk delaktighet. 2002 pågick en 
avslutning av några av processerna, medan andra ombildade sig till Grupp 1 
där ungdomarna själva skulle få medverka i diskussionen om ungdomsåtgär-
dernas framtid. Det framgår inte i åtgärdsplanen vilka insatser som ingår i 
11-gruppen, och det är möjligt att vissa av dem inte ingår under målområdet 
”övriga”. Flera åtgärder saknar i sin rubricering målgruppshänvisning, och 
särbeskrivning saknas (Stockholms stad 2002a, Stockholms stad 2002b).

Mötesplats Kista. Mötesplats Kista uppges vara en viktig komponent för sam-
ordning av insatser i området. Man tar dagligen emot besök från bostads- 
och industriområdet, och anses ha betydelse för nyetablering av företag. 
Den beskrivs som ett högteknologiskt medborgarkontor där man utgör 
kontaktyta mot blivande företagare, från vilken man länkar vidare till andra 
rådgivningsverksamheter. På mötesplatsen har också öppna möten hållits 
så att invånarna fått möjlighet att komma i direktkontakt med stadsdelens 
politiker (Stockholms stad 2002b). 

Demokratiprojektet äldre kurder. Föreningen samlar kurder från olika länder, 
både män och kvinnor, till aktiviteter, kurser och verksamhet som skall 
bidra till att bryta segregationen (Stockholms stad 2002.b). 

Boendedelaktighetens organisering 

Mötesplater och e-demokrati. I utvecklingsavtalet 2002 beskrivs en process 
där  man inför starten av Storstadssatsningen i Husby inbjöd alla föreningar, 
nätverk och alla kända sakfrågegrupper att inkomma med ansökningar eller 
lämna förslag på hur området kunde förbättras i enlighet med storstadsarbe-
tets målsättningar. Dessa, hävdar man, uppmuntrades och lyftes fram som 
viktiga delar i ett integrationsarbete för tillväxt. Så småningom ersattes de 
öppna möten med befolkningen som hölls i processens inledningsskede med 
presentation vid nämndmötenas öppna del. Allt för få, förvisso intresserade, 
kom till träffarna.

Husbys huvudsakliga förankringsarbete och boendedialog sker ute i pro-
cesserna, skriver man. Där sprids information och nya möten uppstår. Vik-
tiga träffpunkter som lyfts fram är Mötesplats Kista, Familjecentrum, Husby 
Gård, FA-centrums Textilprojekt och Träff 12:an. Dessa ses som viktiga för 
att bryta isolering.

Andra sätt att organisera medborgarnas delaktighet är förvaltningens del-
tagande i projekt för att de boende skall få tillgång till Internetuppkoppling.  
Här nämns CyberVote och e-demokrati, där diskussioner, omröstningar och 
politiska val sker på nätet. Det är dock oklart om dessa förfaranden används 
redan, eller om sådana möjligheter är motivet till tillgängliggörandet av 
uppkoppling. Man kan också lämna medborgarförslag via nätet i stadsdelen 
(Stockholms stad 2002b).
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Utvecklingsfonden. I Husby har föreningar som lämnat in ansökningar  be-
handlats på samma vis  som myndighetssamverkande processer, för att und-
vika att utvecklingsfonden uppfattas som traditionell bidragsfond. Tanken 
var att föreningar skulle inkomma med ansökningar i samband med revide-
ring av åtgärdsplanen, på samma sätt som andra, varför endast sent inkomna 
ansökningar fått mede från fonden. Det uppges att man fortsättningsvis 
kommer att använda fonden för att knyta de föreningar som spelar en viktig 
roll för integrationsarbetet närmare förvaltningen för att underlätta samver-
kan (Stockholms stad 2002b).

RINKEBY

I utvecklingsavtalet 2002 skriver man under rubriken Historik att Stadsdels-
nämnden i Rinkeby har drivit demokratiutvecklingen ur tre aspekter, där 
den representativa demokratin skall tydliggöras, det lokala inflytandet skall 
öka genom remissförfarande och referensgrupper, och genom brukarinfly-
tandet skall den enskilde kunna påverka innehållet i det kommunala servi-
ceutbudet. Av denna anledning finns brukarstyrelser och rådsverksamhet i 
stadsdelen.  

  I Rinkeby ligger demokrati och delaktighetsarbetet under ett 
målområdet som benämns Kultur och Fritid/Demokratisk delaktighet. 
Målen för demokratisk delaktighet är tre till antalet och lyder:

 - Rinkebyborna ska veta hur de får kontakt med politikerna, och ska 
kunna framföra sina synpunkter på planer som rör området innan 
nämnden fattar beslut. Majoriteten av rinkebyborna ska anse att de 
kan påverka sin vardag.

 - Rinkebyborna ska känna till att det pågår en storstadssatsning och 
hur man kan medverka i denna. Rinkebybornas aktiva deltagande i 
stadsdelens förnyelsearbete ska öka.

 - Majoriteten av rinkebyborna ska ha tillgång till och kunna hantera 
Internet (Stockholms stad 2002b).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Folkets hus. Man uppger i sin plan för stadsdelens storstadsarbete att beho-
vet av en offentlig mötesplats i stadsdelen är mycket stort, och att Folkets 
hus sedan många år fungerat som ett kulturhus, som studielokal, utställ-
nings- och konferenshall mm. Stödet till Folkets hus från storstadsmedlen 
utgjordes av resurser för föreningsservice och för att täcka IT-kostnader 
(Stockholms stad, Rinkeby 2001). Åtgärden avslutades 2002. (Stockholms 
stad 2002b) 

Internetuppkoppling. Åtgärden avsåg en satsning på datorerna på medborgar-
kontoret och andra offentliga miljöer. Här ingick också kurser i internetan-
vändning för de boende (Stockholms stad, Rinkeby 2001). Avslutades 2002 
(Stockholms stad 2002b) 
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Utveckla föreningslivet och andra medborgarorgan. Åtgärden innebar en utbild-
ningssatsning till föreningar och brukarråd liksom till processledare (Stock-
holms stad, Rinkeby 2001).

Rinkebykultur.nu I åtgärdsplanen heter åtgärden Rinkebykultur.2000.nu. 
Stöd erhölls för att göra en kulturtidskrift. Det framgår ej vilka som var 
aktörer (Stockholms stad, Rinkeby 2001)

Somalisk rådgivningsbyrå. Åtgärden samfinansierades med Integrationsnämn-
den, och syftade till att ge information och stöd i ”jobbsökeri”. Avslutasdes 
2002. (Stockholms stad 2002)

Ungdomsmässa. Stockholms stad anordnade år 2002 en gemensam ung-
domsmässa, och i Rinkebys fall kom den att finansieras inom ramen för 
arbetet med demokratisk delaktighet, som en engångsåtgärd (Stockholms 
stad 2002b, Kings 200?

Utvecklingsfonder. Bakgrunden till utvecklingsfonden uppges vara att det 
uppstod förväntningar om reellt inflytande över storstadsmedlen från det 
lokala föreningslivet när storstadsarbetet inleddes. Dessa förväntningar kom 
förvaltningen till kännedom genom de tre öppna möten som hölls i stadsde-
len vid denna tid. Genom att nämnden beslutade att utvecklingsfondsmedel 
skulle knytas till samtliga målområden och att enskilda, organisationer och 
anställda kunnat söka medel ur dessa, finns boendeinitiativ fördelade inom 
alla målområden (Stockholms stad 2002b). Enligt redovisningen av sådana 
åtgärder finns dessa initiativ främst inom andra målområden än demokrati 
och delaktighet (Lawson 2003). Stadsdelsnämndens beslutade kriterier för 
att bifalla ansökningar var att insatsen skulle vara relevant för målområdet 
och anses effektiv för måluppfyllelse, att den skulle generera tväretniska 
kontakter, skapa bieffekter för andra än involverade, ha förutsättningar att 
bli mönsterbildande och dittills vara oprövad. Många ansökningar uppges 
ha avslagits då de kommit från enskilda etniska föreningar (Stockholms stad 
2002b)

Boendedelaktighetens organisering

Demokratiplan, brukarstyrelser och rådsverksamhet. I åtgärdsplanen för 2002 
skriver man under rubriken Historik att Stadsdelsnämnden i Rinkeby har 
drivit demokratiutvecklingen ur tre aspekter, där den representativa demo-
kratin skall tydliggöras, det lokala inflytandet skall öka genom remissförfa-
rande och referensgrupper och genom brukarinflytandet skall den enskilde 
kunna påverka innehållet i det kommunala serviceutbudet. Av denna an-
ledning finns brukarstyrelser och rådsverksamhet i stadsdelen, vilka främst 
kommit att fungera som remissinstanser för storstadsarbetet. Deras roll 
uppges ha stärkts under storstadsarbetets gång (Stockholms stad 2002b). I 
Oktoberrapport 2002 skriver man att den ökade fokuseringen på målområ-
dena för ökad sysselsättning och förskola/skola har ”inneburit en förskjut-
ning mot ökat brukarinflytande som den viktigaste dialogformen”, något 
som man menar gäller samtliga stadsdelar inom Stockholms storstadsarbete 
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(Stockholms stad 2002). Man framhåller att nämndmötena alltid är öppna, 
vid vilka en föredragning av viktiga ärenden och frågestund för allmänheten 
hålls. På Medborgarkontoret har allmänheten också tillgång till handling-
arna i förväg. På kontoret har också en införlivning av en tidigare demokra-
tiåtgärd riktad till somalier skett (Lawson 2003). Under år 2002 hade man 
också en demokratiinformatör anställd liksom man gav utbildningar riktade 
till föreningslivet.

Stadsdelsförvaltning framhåller att man traditionellt har goda relationer 
till stadsdelens föreningsliv, men att man inte accepterar ”etnisk tonvikt” på 
inflytandefrågor (Stockholms stad 2002b).

RÅGSVED

  Stadsdelens mål för demokrati och delaktighet formulerades som att:

 - 500 personer ska ha deltagit i samverkansgruppen eller andra grupper 
under de tre första åren.

 - Utvecklingsgruppen skall vara självgående.
 - Alla boende i Rågsved skall känna till de två grupper som arbetade med 

de boendes delaktighet.
 - De boende och de som arbetar i offentlig förvaltning skall uppleva att 

det blivit bättre att leva i Rågsved (Stockholm 2002b).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet  i områdesutvecklingen

Processledning/Utvecklingsfond. Ur fonden kan föreningar söka medel för ut-
vecklingsarbete inom samtliga målområden i storstadsarbetet. 
Av det kompletterande erbjudandet kom inte några medel att avsättas 
för målområdet (Stockholms stad 2002b). I oktoberrapporteringen 2002 
uppger man  att remissförfarande införts för att bredda underlaget och få en 
större andel boende och föreningar att bli aktiva i det lokala utvecklingsar-
betet. Det framgår ej av rapporten till vilken grupp personer remitteringen 
sker (Stockholms stad 2002a).

Boendedelaktighetens organisering. Ytterstadssatsningen (med start 1995) har 
för Rågsveds del inneburit att en struktur för en ”varaktig och demokratisk 
dialog” har skapats, och att många kommit i kontakt med direktdemokra-
tiska fora. Av denna anledning bygger storstadsarbetet i Rågsved i väsentliga 
delar på dessa strukturer (Stockholms stad 2002b)

Utvecklingsgrupp och boendeforum/samverkansgrupp. Två grupper beskrivs, va-
rav den ena, Utvecklingsgruppen, utgjordes av tjänstemän och tre boendere-
presentanter. Boenderepresentanterna hade i sin tur en liten referensgrupp 
till stöd. Oktoberrapporten (Stockholm 2002a) ger vid handen att utveck-
lingsgruppen inte blivit det forum för utveckling av det lokala storstadsar-
betet som det var tänkt. Bland annat tror man att det faktum att processled-
ningen bytts ut under 2001 har haft betydelse för att både gruppen och de 
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enskilda representanterna utifrån sina ordinarie tjänster haft oklara mandat. 
Enligt rapporteringen träffades aldrig utvecklingsgruppen under 2002. För 
framtiden tänkte sig processledningen, detta till trots, att utvecklingsgrup-
pen skulle vara det forum som svarade för implementeringen av de projekt 
som styrgruppen och nämnden beslutar om. 

Den andra gruppen, Samverkansgruppen, utgörs av ett öppet månatligt 
möte för boende och föreningar. Inbjudan sker allmänt, både genom an-
nonsering och via hemsidan, samt genom personlig inbjudan till tidigare 
deltagare. Man skriver också att samtliga insatser i åtgärdsplanen förankrats 
i samverkansgruppen och samtliga ansökningar om medel ur stadsdelens 
utvecklingsfond behandlas av gruppen innan de föreläggs stadsdelsnämnden 
för beslut. Samverkansgruppen är en sammanslagning av Ytterstadssats-
ningens samverkansgrupp och storstadsarbetets föreningsgrupp. År 2002 
uppgavs att boendedelaktighetsarbetet befann sig under  utveckling (Stock-
holms stad 2002b). I oktoberrapporteringen 2002 skriver man att sam-
verkansgruppen har ombildats och blivit en kanal för breddad samverkan 
genom bildandet av en arbetsgrupp för samverkan. Gruppen kallade med 
stöd av processledningen till stormöten, men tanken var att den i framtiden 
skall stå på egna ben (Stockholms stad 2002a). 

Servicefunktion i Rågsved. I ett kontor i Rågsveds centrum inryms Medbor-
garkontor, Försäkringskassa, Studie- och yrkesvägledare, Ytterstadssatsning 
och Hälsodisk. Här, framhålls det, finns en viktig arena för boendedialog. 
Den ”lokala servicepunkten” finansierades med storstadsmedel under mål-
området för tillväxt och sysselsättning (Stockholms stad 2002).

SKÄRHOLMEN

  Skärholmens lokala mål för  demokrati och delaktighet var 2002 att 
det demokratiska deltagandet och delaktigheten kunde öka genom 
att ge kvinnor möjlighet att bryta sin isolering. Detta, menade man 
i sin tur skulle öka barns förutsättningar till bättre uppväxtvillkor. 
Inom målområdet fanns också målsättningen att förbättra service och 
tillgänglighet genom att olika myndigheter samverkar bättre samt att 
medborgarnas kommunikation med stadsdelsnämndens politiker skulle 
öka (Stockholms stad 2002b).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Skärholmsportalen. I slutet av 2000 togs Skärholmsportalen i bruk. Den hade 
byggts upp i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Stadsdelsförvaltningen och sex boende i Skärholmen. Syftet med portalen 
var att öka tillgängligheten och servicen till de boende, liksom att medbor-
garnas kommunikation med nämndens politiker skulle öka. Utvecklingen av 
portalen skedde med medel från storstadssatsningen i Skärholmen. Portalen 
är fortfarande i bruk i januari 2005 (www.skarholmen.se). 
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Kvinnocenter. En ekonomisk förening, Bryggan, fick i uppdrag att för medel 
ur fonden för verksamheter som gynnar kvinnor, barn och ungdomar i 
Skärholmen skapa ett kvinnocenter. Syftet var att skapa bättre samordning 
bland kvinnoföreningarna i stadsdelen. Under en period tycks kvinnocen-
tret ha fungerat, då man skriver att ”Ett kvinnocenter når de kvinnor som 
är minst delaktiga i det svenska samhället, arbetslösa, långtidssjukskrivna, 
nyanlända flyktingar, anhöriga, förtidspensionärer och pensionärer. Kvin-
norna är mycket delaktiga i verksamheten då den bygger på kvinnofören-
ingarnas kvinnor ( Stockholms stad, Skärholmen 2001:10).Man uppger 
dock året därpå att uppdraget var svårt, då kvinnoföreningarna i Skärhol-
men har mycket olika förutsättningar (Stockholms stad 2002b). På Skär-
holmens internetportal saknas år 2005 uppgifter om något center, men de 
föreningar som skulle samordnas finns upptagna på sidans föreningssida 
(www.skarholmen.se). Bland dessa finns Mångkulturella Kvinno- och ung-
domsföreningen, vars lokal uppges utgöra en viktig träffpunkt och upplåtes 
gratis av Familjebostäder (Stockholms stad 2002b).

Boendedelaktighetens organisering

Öppna nämndmöten. För att förbättra närdemokratin har stadsdelsnämnden 
öppna sammanträden, vilka föregås av en timmas  frågestund. Skärholms-
borna uppges också kunna boka tid med sina politiker, kunna lämna med-
borgarförslag eller synpunkter via en blankett. Även via Skärholmsportalen 
tänker man sig att öka kommunikationen mellan boende och politiker 
(Stockholm stad 2002b). 

Samverkansgruppen. Under ytterstadssatsningen bildades ett välbesökt stor-
mötesforum, som drevs och leddes av Skärholmens byalag för samverkan. 
Här uppges också att byalaget försöker få med fler boende och föreningar, 
då antalet deltagare minskat över tid (Stockholm stad 2002b). 

Ny utvecklingsfond till föreningarna. Under målområde 1, tillväxt och valde 
man 2002/2003 att stärka föreningslivet med kompletterande storstadsme-
del (en viss del finansierades med ordinarie medel). Förutsättningen var att 
föreningarna skulle utveckla verksamheten inom målområdena sysselsätt-
ning och tillväxt eller språkutveckling. Tidigare hade en utvecklingsfond 
bidragit till en somalisk och en islamisk kulturförening, vilket uppges ha lett 
till att nya kontaktytor skapats och att dessa föreningar blivit mer engage-
rade och synliga (Stockholms stad 2002b).

TENSTA / HJULSTA

  Lokala mål för ”Demokratisk delaktighet”:

 - Uppnå närmare kontakter mellanlokala politiker och boende genom att 
utveckal den politiska demokratin.

 - Öka de boendes deltagande i demokratiska processer genom att stödja 
och samarbete med det lokala föreningslivet.
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 - Öka brukarinflytandet och brukarmedverkan i olika verksamheter.
 - Öka deltagandet i samhällslivet.
 - Öka tillgängligheten i den lokala servicen och skapa närmare kontakter 

mellan boende och olika myndigheter (Stockholms stad 2002b).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Ungdomsdialogen. Beskrivs ej vidare och avslutades under 2002 (Stockholms 
stad 2002b). På stadsdelens hemsida finns dock information om stadsdelens 
ungdomsråd, med 25 ungdomar invalda. Dessa skall utgöra en länk mellan 
ungdomarna och de lokala beslutsfattarna. Eftersom underlag för kartlägg-
ningen saknas i detta fall, är det här osäkert om rådet är en frukt av dialog-
satsningen (se nedan under rubriken ”Boendedelaktighetens organisering”).

Interkulturell kompetensutbildning. Utgjorde en del av den utbildning till 
”linkworkers” som man genomförde i stadsdelen (Stockholms stad 2002b).

Storstadsmässa. Under två dagar år 2001 genomfördes en storstadsmässa 
där ett 30 tal åtgärder fanns med och visades upp för allmänheten. Bland 
åtgärderna fanns också sådana som lokala föreningar drev med medel från 
utvecklingsfonden (Stockholms stad 2002b).

Sökkonferens för ungdomar. Ett femtiotal, unga och vuxna, träffades under 
tre dagar 2001 för att diskutera livet som ung i Spånga-Tensta. Man bildade 
projektgrupper kring angelägna ungdomsfrågor (Stockholms stad 2002b). 

Boendedelaktighetens organisering

Man framhåller arbetet med linkworkers som ett sätt att öka delaktigheten. 
Stadsdelen menar att de haft ett brett program för ökad delaktighet sedan 
starten av storstadssatsningen 1999. Stormöten, information till samtliga 
boende, sökkonferens och linkworkers arbete med kommunikationsplanen. 
(Stockholms stad 2002b)

Medborgarkontoret. Om underifrånperspektivet sägs att det i mångt och 
mycket är en fråga om lyhördhet och ett förhållningssätt till demokratiar-
bete. Dock saknas tydligt forum i stadsdelen. Beskrivningen av Medbor-
garkontoret rymmer ingen tydlig delaktighetsinriktning. Att tillhandahålla 
kunskap om samhället för att invånarna skall kunna tillgodose sina intresse 
är en av de generella åtaganden som kontoret har.  Dess tillkomst, däremot, 
tycks vara ett resultat av boendes svar på en enkät. Den delaktighet och 
dialog som beskrivs utgörs av den direkta kundkontakten (Stockholms stad 
2002b).

Boendemöten. Finansierades som en genomförandekostnad under ”Annat”. 
I och med 2002 års utgång kom inga nya åtgärder under målområdet de-
mokratisk delaktighet att genomföras. I Oktoberrapport 2001 uppges att 
mötena varit månatliga (Stockholms stad 2001, 2002b).
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Kulturcaféet. Under målområdet ”Tillgång till kultur och fritid” beskrivs 
en åtgärd som uppges anknyta till målområde 1. Det är en mötesplats för 
kulturaktiviteter, diverse möten som anordnas i Tensta, samlingslokal för 
olika föreningar som i egen regi håller öppet om kvällarna, praktikplats för 
dem som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, lunchkafé samt lokal 
för viss kursverksamhet. Det är väl närmast som träffpunkt för möten och 
föreningar som det har/kan få betydelse för organiserandet av boendedelak-
tigheten (Stockholms stad 2002b). 

Ungdomsråd. Under målområdet ”Ungdomars trygghet och fritid” finns 
åtgärden där ett ungdomsråd fått utbildning och kunskap om den de-
mokratiska processen i stadsdelen. Bl a har en nättidning för ungdomar,  
www.blenda.org, utvecklats inom ramen för åtgärden. (Stockholms stad 
2002b). Hemsidan befinner sig enligt densamma under rekonstruktion 
januari 2005. 
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SÖDERTÄLJE

I Södertäljes kommunala mål för demokratiarbetet uttrycks det som ett 
integrationsmål, där kontakterna och förståelsen mellan södertäljebor med 
olika etnisk bakgrund ökar för att motverka främlingsfientlighet och rasism 
(Södertälje kommun2001a). En målrevision genomfördes under år 2000 och 
2001. Bland annat genomfördes boendeenkäter, dialog med kommundels-
nämnderna och Södertörns högskola, för att hitta mål som var mätbara och 
väl överensstämmande med de nationella målen. Dessa kom att bli gemen-
samma och endast variera utifrån de villkor som fanns i kommundelarna. 

  Så kom målen för ökat demokratiskt deltagande och ökad delaktighet i 
Södertäljes fyra ”storstadsområden” att bli:

 - andelen röstberättigade i respektive bostadsområde, vilka utnyttjar sin 
rösträtt i de allmänna valen 2002, ökar med X%- enheter jämfört med 
1998 års allmänna val.

 - 2002 ska x% av befolkningen delta i brukarstyrelser, 
föräldrastyrelser och /eller andra representativa samhällspåverkande 
intresseorganisationer i respektive bostadsområde.

 - 2002 anser x % av de boende att de är delaktiga i beslut rörande 
respektive bostadsområde jämfört med föregående mättillfälle 
(Södertälje kommun 2001b). 

FORNHÖJDEN

  Inga lokala övergripande mål för målområdet redovisas inför den 
första finansieringsperioden. De lokala målen (åtgärdernas syften) 
fanns inbyggda i de planerade åtgärderna.  Efter den ovan beskrivna 
revisionen kom målen för demokratiområdet att bli de ovan nämnda 
(Södertälje kommun 2001b).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdes utvecklingen

Boendecentrum. Under målområdet för ökat demokratiskt deltagande och 
delaktighet organiserade man ett Boendecentrum. Syftet var att i samarbete 
med bostadsföretagen verka för att skapa olika aktiviteter i området som 
innebär att bostadsområdet upplevs som trivsamt. Arbetssättet uppgavs vara 
ett som strävade efter att kännetecknas av delaktighet genom att ta vara på 
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de boendes egna idéer och kompetens och därigenom utnyttja de resurser 
som finns i området. Boendecentrum kom att fungera som ett nav för olika 
nätverk men också som sammanlänkande mellan olika aktörer. Tidigt sattes 
effektmålet att 85 % av dem som utnyttjar Boendecentrums aktiviteter och 
tjänster skall vara nöjda (Bucht och Bäckström 2002:8-9). I Oktoberrappor-
ten 2003 uppges Boendecentrum ha upphört (Södertälje kommun 2003). 

Boenderådet. Boenderådet låg inledningsvis under Boendecentrum Telgebo-
städer upplät en lokal för rådets möten, på vilka beslutades och planerades 
för gemensamma aktiviteter och upprustning av området (Södertälje kom-
mun, Fornhöjden 2001). Rådet kom att bestå av 11 ledamöter med repre-
sentanter från fyra hyresgäst- och två bostadsrättsföreningar. Kommunen, 
som ansvarade för rådet, hade givit det en villkorad delegation för medlen 
i Trygghet- och trivselfonden (Södertälje kommun 2003). Rådet är också 
remissinstans för de olika fackkontoren. Dess månatliga möten är öppna för 
alla boende. När Boendecentrum upphörde har rådet fortsatt verka. Rådet 
har genomfört framtidscenarier – Medborgarpaneler – och inför dessa haft 
en referensgrupp till sin hjälp. Man har planerat för förnyelse av Fornhöj-
dens centrum (Södertälje kommun 2003), men också tagit fram visioner för 
framtiden. Dessa uppges i åtgärdsplanen för 2003-2004 vara :
- Fornhöjden är centrum för kommersiell och offentlig verksamhet för hela 
Östertälje inklusive den nybyggda stadsdelen Glasberga.
- Invånarna i Fornhöjden upplever stadsdelen som den tryggaste av alla 
stadsdelar i Södertälje.
- Invånarna i Fornhöjden driver själva den offentliga verksamheten i 
stadsdelen genom så kallad självförvaltning.

Vid årsskiftet 2003-2004 förändrades de befogenheter som kommunsty-
relsen tilldelar rådet. Det har inte längre beslutanderätt via tjänstemans vill-
korade delegation, liksom ledamöternas mandatperiod upphört (Södertälje 
kommun, Fornhöjden 2003).

Informationsblad. Bladet startades för att ge information och utrymme för 
debatt om för Fornhöjden aktuella frågor. Tanken var att ansvaret för bladet 
skulle föras över till boende och verksamma i området. I anslutning till ut-
givningen startade ett samarbete med ett studieförbund där en skrivarcirkel 
för boende initierades. Syftet med en egen ”tidning” var att öka känslan av 
gemenskap i området. Fornhöjdsbladet uppges 2003 ha krympt till två A4-
sidor, och kommer fortsatt ut varannan månad (Södertälje kommun 2003). 

Trygghets- och trivselfonden. Alla ansökningar ur fonden gick genom Boen-
derådet som tillstyrkte att aktiviteter och projekt skulle biviljas bidrag ur 
fonden. Om man inte var överens med processledaren, lyftes ärendet till 
Kommunstyrelsen. Enligt Oktoberrapporten 2004 har fonden upphört (Sö-
dertälje kommun 2004).

EMU-valet och Marenomröstningen. Inför valet 2002 gjordes insatser för att 
öka valdeltagandet, vilket ökade med tre procentenheter. I 2003 års rap-
portering uppges att även omröstningen om utbyggnaden av Marenbron, 
liksom folkomröstningen om EMU haft gott deltagande. Detta, skriver man, 
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kan inte säkert sägas bero på storstadssatsningens åtgärd ”medborgarpane-
len”. Det framgår inte i rapporten om någon särskild aktivitet inom panelen 
hade valdeltagande i fokus (Södertälje kommun 2003).

Boendedelaktighetens organisering

Boenderåd och nätverk. Till det ovan beskrivna boenderådet länkas också ett 
lokalt nätverk. Detta beskrivs som en expertgrupp (majoriteten är tjänste-
män) bestående av en hård och en mjuk grupp. Den första hanterar yttre 
miljö och den andra sociala frågor. I detta nätverk finns representanter från 
fastighetsägarna, samhällsbyggnadskontoret, fältassiststenter, fritidsgår-
den, skolan, vårdcentrum och familjecenter samt lokala BRÅ. I Oktober-
rapporten 2004 uppges att den mjuka gruppen haft stora svårigheter att 
åstadkomma möten och olika förslag för framtida former är framlagda. Två 
representanter från boenderådet är med i nätverket. Fem lokala företagare 
har också bildat en företagareförening på processledarens initiativ (Söder-
tälje kommun 2004). 

Boenderådet uppges ha varit den drivande kraften i miljöförbättringar 
som genomförts i området. I Oktoberrapport 2003 uppges att man från 
förvaltningshåll ser det som legitimt då representanterna är utsedda genom 
demokratiska val inom respektive organisation. För att förbättra represen-
tationen tänker man sig att bilda fler referensgrupper som ungdomsgrupp, 
idrottsgrupp osv.  Man uppger också att det finns stora demokrati- och or-
ganisationsfrågor att lösa när det gäller boenderådets legitimitet och repre-
sentativitet liksom dess struktur och form (Södertälje kommun 2003). De 
senare frågorna rör även nätverket. 2004 års rapportering ger vid handen att 
boenderådet kommer att genomföra dialogmöten som skall leda till med-
borgarförslag. För att öka den demokratiska representationen i rådet kom-
mer man att sprida information via trapphusen. Osäkerheten om det kom-
mer att finnas en områdesutvecklare efter 2005 uppges vara orsaken till att 
man inte givet såg en framtid för boenderådet (Södertälje kommun 2004).

GENETA

  I dokumentet ”Geneta i Rörelse” (Södertälje kommun, Västertälje 1999a) 
beskriver Västertälje hur man tänkt sig arbeta med det åtgärdsprogram 
som tagits fram för storstadssatsningens första år. Även i  Geneta 
är de nationella målen nedbrutna och kopplade till de kommunala 
”integrationsmålen”. Man betonar att programmet innehåller mer 
än som kommer att kunna genomföras i ett första skede, varför en 
prioritetsordning upprättas. Kriterierna för arbetet i Geneta (och Ronna 
som tillhör samma kommundel – Västertälje) uppges i programmet utgå 
från storstadsdelegationen öronmärkta medel och vara:

 - Förskola åt alla barn
 - språkutveckling för barn och unga
 - Åtgärderna inriktade mot kultur, fritid och idrott, svenskinlärning för 

vuxna (med praktik)
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Vidare skriver man att prioritering sker för de åtgärder som, utifrån kom-
munens fastlagda (integrations-)mål och ”igångsatta utvecklingar”:
- Är inriktade mot att skapa olika typer av mötesplatser
- Har kommit underifrån och har potential att engagera flera boende i dess 
genomförande
- Är inriktade att öka boendes inflytande och delaktighet
- Är inriktade mot att skapa förutsättningar för sysselsättningslösa att 
försörja sig själva.
- Bygger vidare på verksamheterna som har utvecklats inom ramen för 
projektet Lyftet (en tidigare kommunal satsning).

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdes utvecklingen

Områdesråd/ Geneta boenderåd. Under programområdet ”Organisation” 
finns åtgärden Områdesråd (Södertälje kommun, Västertälje 1999a). Det 
första försöket till direktdemokratiskt val hölls år 2000 med lågt valdelta-
gande. Dock kom rådets sammansättning att ändras genom att ”vanliga” 
boende nu kom i majoritet. Kommunstyrelsen kom 2002  att besluta att val 
till boenderåd i Geneta skulle genomföras (Södertälje kommun, Västertälje 
2003a). Det framhålls att alla revideringar av åtgärdsplaner sedan storstads-
satsningen inleddes först har genomgått rådets granskning. Boenderådet 
kom också att granska ansökningar till fonden ”Trygghet och Trivsel, vilken 
förvaltades av processledaren under villkorad delegation. Krav på koncensus 
mellan processledaren och boenderådet fanns. Syftet med rådet uppges i 
åtgärdsplanen 2003-2004 vara att öka de boendes inflytande över Genetas 
framtid. Man uttrycker att visionen är att det skall bestå när storstadssats-
ningen upphör. Rådet uppges också sträva mot att utgöra ett av flera uttryck 
för ett starkt medborgarinflytande (Södertälje kommun, Västertälje 2003a). 

Skapandet av mötesplatser. I syfte att forma strukturen för utvecklings- och 
förändringsarbetet i områdena planerades tidigt för ett stort antal mötes-
platser, något som innebar en utveckling av redan befintliga lokaler som 
skolor, förskolor och ”trapphus”. Även ett medborgarkontor sågs som 
viktigt att utveckla. Den ”bruttolista” av idéer till åtgärder som hade tagits 
fram, skulle grupperas kring de tänkta mötesplatserna. Så kom exempelvis 
under målområdet ”Arbete och Utveckling” en mötesplats i anslutning till 
kyrkan att sträva mot ett bildande av ett ”Konferens & Kateringcenter”. 
Vissa av mötesplatserna skulle organiseras tillsammans med Ronna, an-
dra var Geneta-specifika. Flera av de planerade mötesplatserna hade för 
sin verksamhet ökad delaktighet och ökat inflytande bland sina mål,  men 
tydligast var detta bland mötesplatser inom folkhälso- och demokratiarbetet 
(Södertälje kommun, Västertälje 1999a). I åtgärdsplaner och rapporter från 
åren 2003 och framåt saknas uppgifter om var mötesplatsstrategin tog vä-
gen, med några av dem som diskuterades tidigt lever kvar som Familjecentra 
och medborgarkontor/boendecenter (Södertälje kommun 2003,2004).  

Medborgarkontor / Geneta boendecenter. I syfte att öka service för de boende i 
Ronna och Geneta och underlätta kontakt med kommundelen när det gäller 
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de mer allmänna ärendena, planerades redan i första åtgärdsprogrammet för 
kontoret. Man ansåg att det var ett steg i riktningen mot att underlätta för 
medborgarna att påverka kommundelens beslut. Med tiden byter kontoret 
namn till Geneta boendecenter, men det grundläggande syftet kvarstod, 
även om man omformulerat det något. I Åtgärdsplan 2003-2004 skriver 
man också att social/arbetsmarknadskontoret tagit över centrat, även om 
det finansieras inom ramen för demokrati och delaktighet. Centrats fram-
tida lokalisering beskrivs i samma rapport som oklar (Södertälje kommun, 
Västertälje 2003a).

Boendedelaktighetens organisering

Geneta boenderåd. Huvuddelen (enda konkreta) av beskrivningarna av boen-
dedelaktigheten i Geneta handlar om Geneta boenderåd och boendecentrat. 
Då framtiden för rådet är ovisst är det inte heller klart hur inflytande kom-
mer att ske i framtiden. Man uppger att boendes deltagande i områdesut-
vecklingen varit svagt under hela processen, vilket bland annat valen visat. 
Då kommunstyrelsen i november 2003 beslöt att förändra boenderådens 
mandat, har Geneta boenderåd i sin hittillsvarande form avvecklats under 
sommaren 2004. Trots att kommunstyrelsen beslutat att kommunlednings-
kontoret tillsammans med Södertörns högskola skall stödja boenderådens 
utveckling mot en ”civil” form, och möten hållits, har intresset varit lågt. 
För närvarande finns ingen ny sammanslutningsform, rapporterar man (Sö-
dertälje kommun 2004). 

HOVSJÖ

  Kopplat till kommunens integrationsmål finns i Hovsjö ett lokalt 
målområdet som fått namnet Social utveckling. Majoriteten av åtgärder 
inom detta målområde handlar om förbättrad psykisk och fysisk 
hälsa och förebyggande arbete i riktning mot detta. Som mål för just 
demokratiutveckling i Hovsjö står de för Södertäljes storstadssatsningss
tadsdelar gemensamma som nämndes i avsnittets inledning (Södertälje 
kommun, Hovsjö 2000). 

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdes utvecklingen

Medborgar / servicekontor. I syfte att hjälpa till med kontaktförmedling och 
som effekt avlasta skolans, socialtjänstens och barnomsorgens personal 
fanns detta kontor med i åtgärdsplanen för 2000 (Södertälje kommun, Hov-
sjö 2000). Åtgärden låg under målområdet ”Skol- och språkutveckling” och 
hade en budget på 385 tkr för 2000. Idén var att all medborgarinformation 
skulle finnas tillgänglig på en databas och kontorets personal skulle hjälpa 
till med att fylla i blanketter, upprätta skrivelser osv. Kontaktförmedlingen 
skulle omfatta instanser även utanför den kommunala verksamheten. I 
planeringen för 2003 och 2004 har kontoret fått namnet Boendecenter och 
planerades dela lokaler med ett familjecenter. Centret uppgavs då vara nära 
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knutet till två nybildade fora: Lokala nätverket, Boenderådet liksom För-
eningsrådet (se nedan). I planen finns visionen att Boendecentret inte bara 
skall vara en serviceinrättning utan också utgöra en mötesplats, och man ser 
en samordning med familjecentret som något som förbättrar förutsättning-
arna att nå ut brett till befolkningen. Åtgärden kom att placeras inom mål-
området ”Trygghet och trivsel” dess syfte tydligare fått en inriktning mot 
att förstärka den lokala demokratin (Södertälje kommun, Hovsjö 2003).

Föreningsrådet. Föreningsrådet finns i Hovsjö organiserat under målområdet 
”Social utveckling”.
Syftet med föreningsrådet beskrevs i åtgärdsplanen för 2000 som att med 
gemensamma krafter påverka, förändra och förbättra sitt bostadsområdet 
och sin livssituation. Det syftade också till att arbeta för att ett stadsdelsråd 
bildas under den närmaste tiden.  Som mått på framgång angavs att minst 
85% av medlemmarna anser att de har möjlighet till infytande och delaktig-
het i verksamheten. Dessutom skulle rådet bidra till att tillsammans med 
andra dialoggrupper se till att det demokratiska deltagandet och delaktighe-
ten ökar. Bakgrunden till Föreningsrådet beskrevs i samma dokument som 
ett där en långdragen process lett fram till dess bildande 1998. Föreningsrå-
det uppges där också vara tänkt att fungera som samarbetsorgan för ideella 
föreningar med verksamhet i Hovsjö (Södertälje kommun, Hovsjö 2000). 

Trygghet- och trivselfond och Boenderådet. Våren 2002 hölls val till boenderådet 
där 10% av de valberättigade hovsjöborna deltog. Rådet hade 9 ledamöter 
och 9 ersättare och arbetade med att mobilisera och aktivera de boende. 
Boenderådet organiserades i åtgärdsplanen för 2003-2004 under ett mål-
område som fått namnet ”Trygghet och trivsel – Demokrati och delaktig-
het” (Södertälje kommun, Hovsjö 2003). Syftet med rådet uppges enligt 
planen vara att dels tillföra de olika besluts- och genomförandeprocesserna 
inom storstadssatsningen de boendes kunnande och erfarenhet, dels att ge 
de boende möjlighet att påverka utformning och innehål av insatser inom 
storstadssatsningen. Dessutom skall det stimulera de boende till aktivitet i 
kommunala angelägenheter och samhällslivet i övrigt. Rådet har tagit beslut 
om en mängd aktiviteter inom ramen för den villkorade delegation som då 
rådde. Aktiviteterna har en tydlig inriktning på ungdomar och barn och de-
ras trygghet och trivsel. Dock finns aktiviteter för pensionärer likväl som för 
kvinnor bland de nämnda. Rådet har också varit rådgivande remissinstans i 
frågor som rör Hovsjö. Sedan beslut om förändrat mandat för boenderådet 
har stadsdelsutvecklaren fått i uppgift att skapa förutsättningar för rådet att 
finna nya former (Södertälje kommun 2004). 

Lokala nätverket. Det lokala nätverket blidlades redan 1997, och har funnits 
i olika former sedan dess. Det består av representanter från olika kommu-
nala verksamheter, fastighetsägare, andra verksamheter som finns i området 
liksom boenderepresentanter och företrädare för olika storstadsåtgärder. 
Man nämner fritidsgård, skola, vårdcentral, bibliotek, hyresgästförening, 
BRÅ, Röda Korset och Föreningsrådet. Nätverkets viktigaste mål uppges 
i åtgärdsplanen för 2003-2004 vara att öka demokratin och delaktigheten. 
En utveckling av verksamheten har inneburit att man jobbat målområdes-
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fokuserat i nätverket. Fem personer ur boenderådet anmälde sitt intresse att 
delta i detta målindelade arbete (Södertälje kommun 2004).

Framtidsverkstäder. Telgebostäder har tillsammans med Hyresgästföreni-
gen tagit fram en modell för att öka de boendes inflytande och deltagande i 
Hovsjö. Framtidsverkstäderna är ett sätt att hålla bostadsmöten, en metod 
i vilken både boende och personal fått utbildning i. Sedan inledningen av 
2004 har möten hållits i flerspråkig miljö, vilka uppges fått folk att strömma 
till (Södertälje kommun 2004).

Valarbete. Inför både boenderåds- och de allmänna valen gjordes insatser för 
att mobilisera väljarna (Södertälje kommun 2004).   

Boendedelaktighetens organisering

Föreningsrådet, Boenderådet och Lokala nätverket. I åtgärdsplanen för 2000 
uppges att hela planen är framtagen i samråd med boende och verksamma i 
kommundelen. Man hade dels gett tillfälle för det då nybildade föreningsrå-
det att inkomma med förslag, dels bjudit in alla boende till stormöte (Sö-
dertälje kommun, Hovsjö 2000). Sedan nätverk och boenderåd bildats har 
samverkan dem emellan skett och en rad ”boendedialoger” genomförts. Det 
uppges att Telgebostäder har tagit allt större ansvar för de processer som 
pågår i stadsdelen. Samtidigt handlar boendedelaktigheten till stora delar 
om boendet i Hovsjö, varför Telgebostäders stärkta roll också bör läggas 
till beskrivningen av hur boendedelaktighetens organisering för framtiden 
utvecklats (Södertälje kommun 2004). 

RONNA

  I Ronna, liksom i Geneta, har man byggt upp storstadsarbetet kring 
mötesplatser, det vill säga att det inom varje målområde finns en 
mötesplatsåtgärd. I kartläggningen ingår därmed vissa mötesplatser 
som i åtgärdsplanen uppges ha de boendes ökade delaktighet  bland 
sina mål, men finansieras under andra målområden.

Insatser för ökat demokratiskt deltagande 
och boendes delaktighet i områdesutvecklingen

Skolan mitt i byn. Under det i Ronna prioriterade målområdet ”Barn och 
Unga” organiserades i åtgärdsplanen för 2000 en mötesplats inom Ronna-
skolan som syftade till att vara en central plats för de boende i Ronna. Det 
skulle utgöra ett öppet hus med aktiviteter under större delen av dygnet. 
Planerna var att anpassa skolans lokaler, pedagogik och utrustning för att 
unga och vuxna skulle få en naturlig mötesplats. Bland målen fanns preci-
serat att barn, ungdomar och vuxna ska anse att de är delaktiga, har goda 
möjligheter till inflytande, lätt får kontakt med rätt person och blir bemötta 
med respekt och kunnande. För fritiden planerades också ett Ungdomens 
hus, byggt på principen att unga och personal tillsammans skulle styra verk-
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samheten. Föreningar, skolor och föräldrar skulle här samverka (Södertälje 
kommun, Västertälje 1999b). 

Medborgarkontor / Boendecentrum. I syfte att öka service för de boende i Ron-
na och Geneta och underlätta kontakt med kommundelen när det gäller mer 
allmänna ärenden, skulle ett medborgarkontor inrättas. Man planerade  att 
inledningsvis prioritera kommunala ärenden för att senare utvecklas mot att 
också hantera andra myndighetskontakter (Södertälje kommun, Västertälje 
1999b). Just delaktighetsmålet saknades för den specifika åtgärden, men 
fanns förstås som övergripande mål för det målområde det sorterade under 
–” Demokrati  och område”. Exempelvis utgjordes mått på framgång av att 
70 % av invånarna skulle anse att kommunens kvalitetsfaktorer uppfylldes: 
gott bemötande, hög kompetens, hög delaktighet och tillgänglighet. Budget 
2000 var 226 tkr. Enligt åtgärdsprogrammet 2003-2004 pågick fortfarande 
2003 förberedelserna för vad som då kommit att kallas ”Boendecentrum”. 
Målsättningen var att det skulle inrättas centralt i Ronna med start i sep-
tember 2003. Åtgärden hade då placerats under målområdet för ökat demo-
kratiskt deltagande och ökad delaktighet (Södertälje kommun, Västertälje 
2003b).

Oasen, Ronnas allaktivitetshus. Allaktivitetshuset skulle utvecklas i syfte att 
skapa en mötesplats ”över gränserna” i Ronna, samt att erbjuda lokalar till 
föreningar och privata fester liksom att erbjuda fritidsaktiviteter för de bo-
ende i området. Det fanns sedan tidigare en försöksverksamhet inom ramen 
för Lyftet, kallat Ronna Aktivitetscenter. Man tänkte sig nu att utveckla 
verksamheten, och bland idéerna fanns: forum för föreningar, ”integra-
tion, identitet och demokrati”, ungdomens hus, skolan mitt i byn. Förutom 
föreningsverksamheter ville man också skapa ett ”allrum” för att människor 
som inte ville delta i en aktivitet ändå skulle ha en mötesplats. Även för 
denna åtgärd saknas specifikt delaktighetsmål, men den sorterar under mål-
området ”Demokrati och område” (Södertälje kommun, Västertälje 1999b). 
På grund av för höga kostnader kom åtgärden inte att genomföras i denna 
form (Södertälje kommun, Västertälje 2003b)

Boenderåd. Man skriver i åtgärdsprogrammet för 2000 att arbetet för att få 
igång ett områdesråd har påbörjats. Man ville första året skapa ekonomiska 
och organisatoriska förutsättningar för att låta de boendes behov och öns-
kemål styra utvecklingsprocessen i Ronna (Södertälje kommun, Västertälje 
1999b). I december 2000 hölls ett första val till ett råd, som kom att bestå av 
de 19 nominerade kandidaterna. 30 personer deltog i valet (Södertälje kom-
mun 2003b). I rådet ingick också tjänstemän som företrädde förvaltningar 
och myndigheter. Tjänstemännen saknade rösträtt, även om de uppges varit 
framträdande i diskussionerna. ”Boenderådet hade i praktiken beslutande-
rätt över de s. k. Områdesinriktade medlen i storstadssatsningen, åtmins-
tone tolkades mandatet så av ledamöterna” (Södertälje kommun, Västertälje 
2003b:6). Då kommunstyrelsen senare beslutade om boenderådens mandat 
kom 18 nya ledamöter att väljas, ett val vid vilket 427 personer deltog. I juni 
2004 beslutade rådet att inte fortsätta sin verksamhet då uppdraget från 
kommunstyrelsen löpte ut (Södertälje kommun 2004)
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Valkampanj. I förlängningen av kampanjen inför valet till boenderådet 
bedrevs en kampanj för att höja valdeltagandet i 2002 års val (Södertälje 
kommun 2004). 

Trivsel & Trygghetsfond. För att stimulera aktiviteter inom framför allt mål-
områdena ”Trygghet och Trivsel”, ”Folkhälsa” och ”Demokrati och delak-
tighet” inrättades fonden. (Södertälje kommun, Västertälje 2003b). 

Kvartersgårdsprojektet. Åtgärden har bedrivits av ABF i samverkan med 
Hyresgästföreningar i Ronna i syfte att engagera de boende i aktiviteter, 
bedriva undervisning och bilda föreningar. Under 2002 och 2003 deltog 
mellan 100 och 150 personer i verksamheten. En kulturförening bildades. 
Inom åtgärden startades också en samverkansgrupp för den yttre miljön, 
vilken tagit fram ett förslag till förbättringar som implementerats i Södertäl-
jes upprustningsprogram för 2002-2004. Åtgärden fanns organiserad inom 
målområdet ”Trygghet och Trivsel”. Vare sig ABF eller andra föreningar har 
kunnat ta fram ekonomiska lösningar för att i enlighet med den ursprung-
liga planen implementera åtgärden i ABF:s verksamhet i Ronna (Södertälje 
kommun 2004).  

 

Boendedelaktighetens organisering

Boenderåd och Lokalt nätverk. Inför slutandet av ett lokalt utvecklingsavtal 
med staten hade kommundelen Västertälje tagit fram och fastlagt ett åt-
gärdsprogram ”Ronnas Framtid” vilket skulle vara ledande i förändringsar-
betet. Då avtalsprocessen drog ut på tiden hann programmet bli inaktuellt 
och man hade heller inte gått ut och förankrat det bland boende. Inför 
förankringsarbetet uppges i det förnyade åtgärdsprogrammet (Södertälje 
kommun, Västertälje 1999b) att en prioriteringsprocess genomförts med be-
rörda. Här kom representanter för föreningar och kyrkor att bidra med prio-
riteringslistor vilka tillsammans med tjänstemännens prioriteringar kom att 
leda till att kommundelen antog prioriteringskriterier. Inför detta hade man 
också genomfört prioriteringsmöten, men det framgår inte av dokumentet 
om boende deltog där. Samma kriterier som presenterades för Geneta gällde 
i Ronna. Specifikt för Ronna var dessutom att  Oasen-relaterade idéer skulle 
prioriteras, liksom ”Skolan mitt i byn” tillsammans med utveckling av de 
aktiviteter och samverkansformer som ”Lyftet” genererat. 

När så Boenderådet efter 2002 års val hade möjlighet att, tillsammans 
med processledaren,  fördela medel till ansökande föreningar och andra 
aktörer i området, beviljades under 2002 medel till 17 aktiviteter i stadsde-
len. Aktiviteterna, vilka främst riktades mot barn och unga, uppges ha nått 
mellan 500 och 700 deltagare. Efter kommunstyrelsens beslut att inte längre 
ge Boenderåden sådana befogenheter, och Boenderådet i Ronna avvecklats, 
är tanken att medlemmarna skall inbjudas att delta i det lokala nätverkets 
möten. Det lokala nätverket, med representanter för olika aktörer i om-
rådet, har dock haft en trögare utveckling än i Geneta. Främst är det dess 
”mjuka” grupp som haft svårt att finna sin form. Strax innan Boenderådet 
avvecklade sig genomförde det ett utåtriktat rådslag om Ronnas framtid. 
Rådslaget skulle utgöra ett led i arbetet med ett framtidsscenario. Rådsla-
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get ledde till ett handlingsprogram för det lokala utvecklingsarbetet. Detta 
scenario uppges inte vara möjligt att genomföra förrän det lokala nätverket 
stärkts genom återuppbyggnad av dess mjuka grupp. Det är oklart på vilket 
vis boendes delaktighet skall organiseras för framtiden (Södertälje kommun 
2004).
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Enkäterna till de boende i Hjällbo och Rosengård var identiska sånär som 
på områdesnamnet. Av det skälet återges bara en version här nedan.
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