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Förord

En nyheterna i socialtjänstreformen de strukturinriktade insatsernaattav var
blev lagstadgad skyldighet för socialnämnden. Lagstiftarens avsikten attvar
socialnämnden sin medverkan i samhällsplaneringen skulle tillföra sådangenom
kunskap i planeringsprocessen uppkomsten struktur- eller miljöbetingadeatt av
sociala problem motverkas eller förhindras. Fält- och grarmskapsarbete, som
utvecklats till flera former samhällsarbete, skulle ha likartat syfte.etten av av

Socialtj S 1991:07 har tillkallats regeringen för göraattav en
Översynenallmän socialtjänstlagen.översyn syftar bl.a. till tydligareattav

och klargöra socialtjänstensavgränsa uppgifter och ansvarstaganden. I uppdraget
ingår bl.a. folkhälsoperspektiv ställning till vilketatt närmare påett sätttaur
socialtjänsten kan och bör medverka i samhällsplaneringen.

Kommittén har tidigare i år utkommit med delbetänkandet Rätten till bistånd
SOU 1993:30 Frivilligt socialt arbete SOU 1993:82. huvud-samt Irapporten
betänkandet avlämnas 1994 kommer kommittén bl.a. behandla fråganattsom

socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete.om
Föreliggande kunskapsöversiktär och diskussionsunderlag. Denrapport etten

har på Socialtjänstkommitténs uppdrag utarbetats förre social chefen i Norrkö-av
ping, John Lovén, själv för innehållet. Rapporten innehållersom svarar en
sammanställning både internationella och svenska erfarenheter inom områdetav
både i historiskt perspektiv och i tid.vår I ocksåett görsrapporten en genom-
lysning aktuella problembilder i olika samhällstyper med koppling till på-av
gående förändringar i samhället. Vidare diskuteras socialtjänstens framtida roll
och arbetssätt i det strukturinriktade arbetet.

Lagstiftarens intentioner begrepps- och kunskapsöversikt plane-påsamt en
ringsområdet redovisas i bilagor upprättade Sonja Helling vid Socialtjänst-av
kommitténs sekretariat respektive Lars Hjärne, Statens Institut för Byggnads-
forskning.

Rapporten innehåller inga ställningstaganden från Socialtj sida.
Det förhoppningär vår den skall stimulera till debatt det strukturinriktadeatt om
arbetets framtida uppgifter och former. kommerDen också under-utgöraatt ett
lag för kommitténs fortsatta arbete dessamed frågor.

Stockholm i november 1993

Carl-Anders Ifvarsson
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Sammanfattning

erfaren-historiska internationelladokumentation ochRapporten bygger av
myndigheterutvecklingsarbete, samråd medfrån forskning ochheter, rapporter

Tidsperspektivet sträcker sigfrån praktiker.och forskare synpunkter översamt
och bortom 90-talet.

innehåll, loch vägval KapSyfte och bakgrund

i samhällsplanering ochsocialtjänstens framtida rollSyftet belysaär att sam-
Verk-i lokalt hälsoarbete.samhällsarbete innefattas medverkanhällsarbete. I

frivilligaprofessionellasåvälsamheterna överlappar varandra. Insatser somav
strukturinriktadeiicke-yrkesarbetande naturliga dettai betydelsen ses som

arbete.
Häriomfattas Socialtjänstlagen SoL.socialtjänst insatserMed menas som av

bostads-hälso-och sjukvård,med skilda i kommunen,ingår samverkan parter
folkrörelser m.fl.företag, etablerade nya

i inter-Europasamarbetet alltmerformerna forSverige integreras oavsett --
i land.återverkningar i alla delar vårtglobala sammanhang mednationella och

ekonomiskaivästvärlden denbörjan 90-talet vågI överoroav sveper en av
har utlöst planerings-krisens ökande arbetslöshetens spår. Detoch den nya

EGinom internationellaaktiviteter och okonventionella bl.a. organ somgrepp
miljöhot,bekämpaOECD för mobilisera medborgarna i försökoch attatt so-

främlingsfientlighet.cial ochoro
varningssignaler. Problemenproblem.Sverige inte oberört sådana De ärär av

förskjutning hög-sviktande ekonomi och pågåendei samband medhar ettmot
mindre personal-industrin blir alltänstesamhälle. Den avanceradeteknologiskt

samhällsomvandlingens avigsidor. Deviktigt tidigtkrävande. Det är att se
respektivemänniskor med mycket högtill segregation mellantenderar ledaatt

ofta invandrare.skikten serviceanställdaskolning. lägst betaldalåg De ärav
realistiska idet önskvärda ochfinns skillnader iI samhällsdebatten synen

desssamhällsutvecklingen ochsamhällsorgan söker påverkaoch andraatt staten
kan och börlångt åtagandeneffekter. gäller bl.a. på hurDet ut-statenssynen

hållning.passiv respektive aktivkan talasträckas. Man meraom en
Hedeniusetisk grund erinras IngemarI avsnitt vägval ochett samman-omom
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fattning det svårfångade begreppet människovärde hannär männi-sägerav att
skors lika värde ingenting alla har precisär än tillrättannat att samma en
människovärdig tillvaro. Innebörden förtydligas med Regeringsformen och
SoL.

Utifrån dessa värderingar blir det etiskt grundad plikt både mildraatten om-
ställningsproblemen och underlätta förnyelse och utveckling. illustrerasDet kan
med sammanfattningen psykiatern Johan Cullbergs bidrag i skriften Miljöav
för livet 1991:

En ful, smutsig, vanskött och vandaliserad miljö bär budskapet höratt man
till skräpet i tillvaron. Den låga självkänsla blir följden kommer tillsom
uttryck i psykosomatiska besvär, ångestsymptom, krisreaktioner, själv-
mordsförsök och tröstsökande i konsumtion och missbruk.

Kapitlet avslutas med bl.a. följande slutsatser:

Oavsett det gäller storstads förort, miljonprogramområde iettom en en-
vanlig svensk stad, liten ellertätort i glesbygden finns slags gräns-etten en
värden måste hålla ögonen på. Det teckenär detsäger: Nu ärsom man som
dags alla ansvariga politiker, verksamma i privat och offentlig tjänst,att -
enskilda medborgare och söker vända de negativa spiralerna tillgrupper po--
sitiva spiraler.

Föräldrar har alltid det primära fostraransvaret. Vuxna för sina liv.ansvarar-
Men förtroendevalda kan aldrig sig fria frånsvära det föryttersta ansvaret
vilken roll den fysiska och sociala miljön spelar särskilt fostrare barnsom av
och unga.

På olika nivåer krävs samlade fysiska, sociala och kulturella insatser. Det-
förutsätter analyser problem, inventering och mobilisering positivaav av resur-

Intressen måste vägas varandra. Resurserna knappa. Målkonflikterärmotser.
kräver prioritering politisk ledning beredd bådeär ochatt styraav en som
stimulera.

Historiska och internationella erfarenheter på
samhällsplaneringens område Kap 2

Det historiska avsnittet doktriner under skilda epoker bygger stads-påom
miljöseminariet i april 1992. Det behandlar deras och fall: Haussman-uppgång
doktrinen, Trädgårdsstaden och den funktionalistiska doktrinen. Dessa
generella doktriner fick genomslag i svensk lagstiftning och praxis störreutan
hänsyn till de speciella traditioner förutsättningaroch i låg och utspridd be-
byggelse präglade land.vårtsom

En probleminventering med internationella utblickar har redovisats i tidskrif-
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finns överblivna människor i över-2 1993.Planera Bygga och Bo Detten nr
håller påi USA det hosblivna områden och Europa. Frågan ävenär ossom

desperation sig uttryck i ökad brotts-underklass taratt permanentas en vars
upplopplighet, gatuvåld och etc.

anledning Grönbokenministerråd 1991 med den s.k.EG:s antog en reso-av
stadsmiljöfrågorna EG-angelägenhet attlution hur bör utvecklas. Det är enom

förslumning.miljöförbättring och stadsförnyelse undvikagenom
livsdugligafor bostadsförsörj ning, social integration ochOECD:s arbetsgrupp

1992 städernas problemmiljöer finner i preliminär september ärattrapporten
initiativ otillräckliga. Samverkan mellansådana traditionella och äransatseratt

hårda mjuka investeringar.offentliga privata krävs liksom ochoch organ
stora doktrinerna inte lös-skönja planeringskulturKan De varman en ny

Än funge-mindre de mindre Denningen storstädernas problem.på orternas.
god teori klargörstora teorin tycks inte existera. Däremot krävsrande som

för olika miljöer.problem, värderingar, mål och metoder

strukturinriktade insatserSocialtjänstens
begreppsdiskussionforskningsbakgrund, och-

erfarenhetsåterföring Kap 3samt ansatsernya

for välfärdsociala fysiska miljöns betydelse hälsa ochForskningen den ochom
för lösningar. dock värdering-god grund söka Ytterststå på avgörattattger en

beteendevetenskapligExempel såväl samhâlls- ochoch etik. på me-somar ges
forskning.dicinsk

demokratiska debatten.viktiga hjälpmedel för denHanterliga begrepp är som
debattskriftarbete diskuteras isociala problem och socialtBegreppen en

universitet. lyfter framsocialt vid1990 forskare i arbete Umeå De mötettreav
vilken nivå deti socialt arbetemänniskor det centrala allt påmellan oavsettsom

sker.
isamhällsplaneringen återspeglasfunnits inom ävenDen osäkerhet synensom

strukturinriktade insatser.socialtjänstens Teckenoch försöken utvecklapå att
Miljö för li-vika båda skrifternaosäkerheten bl.a. depå på ärär väg attatt

samhällsarbete i Sverige 1993.Social Mobilisering Omvet 1991 och -
ambitionerframgår socialutredningen hade högaHjärnes bilagaAv Lars att
ekonomiskrationalistisk planering byggdöverdriven tilltro till påoch en en

förverkligasplaneringen fick aldrig såtillväxt. sociala chansDen att somen
studier skapat goda kunskaperlagstiftaren sig. Samtidigt har försök ochtänkt

sigSocialtjänsten lärasvårigheter och möjligheter. måsteplaneringensom
bli aktör i plane-med i hela ochplaneringsprocessen bättre, envara processen

ringen.
SoL, historiskaintentionerna bakomSamhällsarbete diskuteras ingående -

erfarenhetsåterföring ochinternationella teorier och principer,och rötter, me-



12 Sammanfattning

todutveckling, varför samhällsarbete behövs drag ochsamt gemensamma nya
ingslinjer.utveckl Skilda former såväl lokalt gruppinriktat samhällsarbeteav som

med kommunalt och statligt stöd har utvecklats under år. professio-Densenare
nelle samhällsarbetaren efter behov igångsättareär och stödjare.

Begreppet samhållsarbete väl med internationelltstämmer överens språkbruk,
FNzs definition och den beskrivning socialforskaren Sören Olsson i sinager
sammanfattande kommentarer i Social Mobilisering.

förnyelseFör samhällsarbete folkrörelser och etablering folkligtär av av nya,
förankrade organisationer betydelse. Studien Mot denna framtid 1993storav
inger människorNär kommer i kläm behövs enligt slutdiskussionen i stu-oro.
dien organisationer kan stöd för befolkningen vissai landsändar,ettsom vara
vissa yrkeskategorier, barn och ungdomar vuxenkontakt, arbetslösa, flyk-utan
tingar människor.och andra utsatta

Begreppet hälsa sedan länge omtvistat. Om tidigareär såg hälso- ochman
sjukvårdens uppgift bildlikt uttryckt dra floden respektiveattvara upp ur- -
hindra från falla i floden, skulle innebärakunnasynsätt sägasatt ett nytt att
vi alla i floden och det gäller förstå hur vi skaär klara oss.att

Det Folkhälsoinstitutet tillhar uppgift bl.a. samordna folkhälsoarbetetattnya
nationell ipå nivå kontakt med internationella stöder dessutom lokaltDetorgan.

och tvärsektoriellt hälsoarbete. Det får ibland karaktär samhällsarbete.av
Projektet Ringar vattnet i Stockholmspå län vittnar erfarenheternyttanom av

samhällsarbetare.som
skriften StadslivI och grannskap 1991, diskuterar OlssonSören med stads-

historikern Bosse Bergman vikten lokal offentlighet stads-av genom en mera
mässig förortsplanering. Det behövs trevliga miljöer där kravmöts påutanman
djupare Gemenskap utvecklas i intressendärengagemang. grupper samman-
faller.

Översiktliga problemanalyser diskussionoch strategierom
från tillstorstad glesbygd Kap 4

Kommunerna inför uppgifter tid framöverstår svåra under lång grund depå av
ekonomiska förutsättningarna. Konsekvenserna befolkningsutveckling,av om-
fördelning uppgifter mellan huvudmännen, svårigheter med normaliseringav
i kristid liksom risker för ökad marginalisering vid vräkningar exekutivaoch
auktioner belyses.

Arbete och boende i krisens spår diskuteras. Bostadspolitik och bostadsför-
sörjning i snabb omvandling. linje med tankegångar framförtsär I med-som av
arbetare vid Boverket ställs frågan det inte just tid förärom nu en varsam
förnyelse boendemiljöerna utifrån det helhetsperspektiv förordas iav som
rapporten.

Mera långsiktigt perspektiv under rubriken Samhällsomvandling ochtas upp
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moder-handlingsmÖjligheter. Detochkonsekvenservärdeförskjutningar nya-
pessimismprovokativautifrån denbl.a.niseringsprojektet diskuteras som
bok Mytensintagit iWrightfilosofenfinländske senasteden omuppvon

framsteget 1992.
industristaternasblivitarbetslöshetenfastslår hanDär gemensammaatt

arbete itill hamnatinställningenocharbetsbegreppetsjälvagissel och att
bl.a. livslångstrategier medrealistiskaskisseraFörsökstöpsleven. görs att

ledstjärnor.miljöförnyelseochförkovran som
perspektiv frånsocialtförnyelsestrategierproblembilder ochAvsnittet urom

diskuterakonkretisera ochi dragsyftehar tillglesbygdstorstad till storaatt
utvecklingsspiraler.positivafrämjastrategier förtänkbaraproblemsåväl attsom

storstadsregionernasstadsförnyelseseminariet förformulerades vidfrågorTre
differentierad stad2 Fråganeller inteframtid: 1 Förorternas enomvara;vara

förtätning.utbredning eller3 Fortsattkan uppnås;
miljösynpunktsåvälavgörandeheltdenfrågansistnämndaDen somurses som

inkräktarUtbredningensociala livet.detåterverkningarna påtillmed hänsyn
påtalasStorstadsuppdraget 1992skriftBoverketsgrönstrukturen. linte bara på

ohälsa. Följandepsykosocialåtföljandemedsönder trevardagslivet vittraratt
nämligenmål diskuteras,

regionstruktursammanhållenmeraen-
funge-grannskap ochsmåmed begreppenförortsmiljöernaförnyelse av-

ledstjärnoroffentlighetlokalrande samtsom
regioneniför alla invånarestadsmiljövitalcity medfungerandeett en-

likartade demproblemharmindre städerochMiljonprogramomrádena i större
därhärkommundel harVarjeuttalade.inte såstorstadsregionernai sommen

skalan,mindreskillnad denförnyelsearbetet. En äriifrånutgåsin attegenart
avstånden.de kortare

faktisktdet gårvisarförändringmedlyckas attAttSABO-rapporten att
mörktdetutvecklingen också närvändaochförhållandenskapa bättre sert.o.m.

upplevda behovmänniskorsverkligenviktenochOlika taatt upput. avgrepp
diskuteras.

ryckigsåvälhörbostadsområdenäldreförnyelsenmedTill problemen av
målkonflikterdehanteravidkontinuitet ochbrist påstatlig politik attvanasom

formerochmedvetenhetStrategidiskussionen röruppkommer.oundvikligensom
lika litetfinns härpatentlösninglokalt. Någonproblemenför hantera somatt

Ökad boinflytande börochvarsamheterfarenhet gynnsam-mergeavannars.
SO-talet.påförutsättningar änma

cirkabefolkning påhar200-2 000 innevånaremedDe smá entätorterna en
innevånarantalethöjerstädervåra störstainvånare;miljon än tre manommer

planeringsdis-negligerade iförsummade ochvarithar000. Dessatill 5 orter
kussionen.
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Till problembilderna hör inte bara det hållmånga sviktande underlaget för
service denäven sköra sociala miljön. Direkt kontaktutan med invånarna är
viktig kulturella och sociala synpunkter. Omsorg hushållur ärom resurssvaga

viktig uppgift vid nyexploatering och ombyggnader.t.ex.en
Glesbygden har istått för den politiska debatten på heltcentrum sättett annat

de småän tätorterna. Problembilder förekommer i debatten lyfts fram.som
En påtaglig entreprenöranda har gjort sig gällande bl.a. i Jämtland. finnsDär

cirka 350 lokala utvecklingsprojekt, cirka 100 kooperativ.är Viktenvarav av
kommunalt stöd och underifrånperspektiv understryks. Principiella synpunkter

glesbygd och arbetssätt lämnas.

Sammanfattande diskussion förslagoch socialtjänstensom
framtida roll i det strukturinriktade arbetet Kap 5

Med den grundsyn redovisats bör områden och tydligareutsattasom grupper
prioriteras i förnyat, strukturinriktat arbete. Detett nödvändigt förär att pro-
blemen individnivåpå inte skall överskölja personalen. En bred uppslutning
bland medborgarna angelägen.är Professionellt yrkesverksamma skilda slagav
och vanliga människor i kommunens olika delar klarar sig inte varandra.utan

har kunskapDe och erfarenhet olika slag.av
Det behövs social dimension i allt processinriktat förändringsarbete. Deten

innebär helasträvan frånvägen analys till genomförande och hand-en att se- -
med människors konkreta verklighet för ögonen.

hos invånarnaEn förankrad lokal utvecklingsplanering grundad historis-på
ka, kulturella och sociala förutsättningar bättre grund för den översiktligager en
planeringen. Sociala konsekvensbeskrivningar, SKB, med såväl hårda mju-som
ka data bör lika naturliga ekonomiska analyser eller miljökon-ses som som
sekvensbeskrivningar, MKB.

utvecklingEn från mönster- och expertplanering till process- och dialog-
planering angelägen.är Ur social synpunkt det viktigtär samhällsplane-att
ringen inte reduceras till enbart ekonomi, affärer och teknik. Socialtjänsten har

sitt kontaktnät förskola,öppen dagis, hemtjänst, dagverksamhet förgenom -
handikappade och marginalgrupper goda förutsättningar bidra medattosv. -
förvarningar tecken till utveckling i den lokala miljön. Och tillom ogynnsam

vända utvecklingen.att
Övergång från myndighetsstyrt grannskapsarbete till kommunalt stöd för

flexibelt samhällsarbete kan redan avläsas och sig ofrånkomlig i tid medter en
knapphet på I del stadsmiljöer behövs samhällsarbetare med sär-resurser. en
skild kompetens i närkontakt med ungdomsgrupper och invandrare. It.ex. en
del miljöer kan önskvärt samhällsarbetaren får fullgöra sitt uppdrag iattvara
arbetslag med bl.a. planerare och andra yrkesmän hantverkare.som

övervägandenUnder rubriken och preliminära förslag sammanfattas förslag
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Med sådanastrukturinriktade insatser.socialtjänstensvissa förändringartill av
avses

i den fysiskaförhållandenbeskrivningsarbetemiljörapportering och om-
med stöd kom-särskilda insatsermotiveramiljön kansocialaoch avsom

intressentereller andramunen
konsekvens-med socialaprogramarbeteutvecklingsplanering ochlokal-

samhällsplaneringenöversiktligatillföras denresultat böranalyser, vars
samt

folkhälsoarbe-ijämte medverkansamhällsarbeteälvorganisering ochlokal-
stöd.kommunalt ellermed annatte

strukturinriktade insat-lagtextdiskussionUnderlag för översynI av omom
ipunkter. De kommenterasser ingår fem närmare rapporten.

motsvarande i samverkan medsocialnämndenskallSocialtjänsten genom
förverkakommuninvånareorganisationer ochnämnder,andra berörda en

verksamhet ochiförhållandensärskilt uppmärksammalivsmiljögod samt
mål.för nå dettamotivera åtgärdermiljö kan attsom

skyldigmotsvarandeSocialnänmd är

informationplanerande lämnakommunledning ochtillbevaka och1 att organ. föranledakanlokala miljönutveckling i dentecken på somogynnsamom
åtgärder

områdesnivåi programarbete påöversiktlig planering ochimedverka2. att
planeringtill stöd för lokal

förnyelsesyfte främjaombyggnadsplanering iimedverka attatt varsam
behovönskemål ochtill de boendesskälig hänsynoch

initiativ till socialaplanerandesamverkan medbehov ivid4. taatt organ
programarbete elleröversiktlig planering,konsekvensbeskrivningar, när

för invånarnaväsentliga förändringarombyggnadsplanering kan medföra

samt
initiativ tillmål vid behovvägledandekommunensmed stöd taatt av

organisationer och andrabostadsföretag,i samverkan medsarnhällsarbete
stödjai lokala miljöerpositiv utvecklingfrämjai syfte samt attattparter en

syfte.i likartatsjälvorganisering

organi-detaspekter konstaterasorganisatoriskaavsnitt oavsettI attett om -
ochfinnas enheter mångavarje kommun kommerdelarsation i olika attav-

socialtjänstlagen.omfattasverksamhetsområdeninom deanställda avsom
mellankonkurrensform kanbeställar-utförarmodell i någonmedkommunerI

socialnämnd.finns Detdetproblem,närliggande enheteter ävenett enomvara
strukturpåverkandekommunledningen beställerkunna lösasbör dock attgenom
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arbete.
Behovet tvärsektoriell utbildning och FoU-insatser understryks. Kommitténav

bör möjligheternaöverväga föreslå fortbildning anordnas vid universitet,att att
högskolor och folkhögskolor.

Kommuner tagit initiativ till eller mindre fast organiserade formersom mer
för fåltförankrat FoU-arbete fortbildningoch bör stödjas lämpligt sätt.
Socialstyrelsen bör ha särskilt stödjande och rådgivandeett ansvar som organ.
Den kunskap vinns tillsyn grund förutgör styrelsens kun-som genom en egen
skapsuppbyggnad.

Slutligen diskuteras i frågan särskilda insatser för initierarapporten attom
lokalt förnyelsearbete. I många områden i landet närmar sigrunt om man
gränsvärden för negativ utveckling. Det borde därför finnas skäl över-en att

möjligheternaväga i varje län efter behov få igång försök medatt samhällsar-
bete, lokalt hälsoarbete och lokal utvecklingsplanering.
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Syfte innehåll,och bakgrund
och vägval

Vårt samhälle konstruerat så detär att
till kamp och urval. Insiktenutmanar om

måstedetta bli tillincitamentett att
ändra samhället så den får bättreatt svage
skydd dag.iän

Ofstad: Vårt föraktHarald för svaghet, 1979

Syfte innehåll1 .1 och

Syftet skriftenmed den här belysa förutsättningarna för socialtjänstensär att
framtida iroll samhällsplanering och samhällsarbete. samhällsarbete ingårI

medverkan i lokalt folkhälsoarbete. Verksamheterna uppfattas häräven som
varandra närliggande och överlappande. Insatser såväl professionella fri-av som
villiga icke-yrkesarbetandei betydelsen naturliga inslag i detta struktur-ses som
inriktade arbete.

socialtjänst sådana insatserMed omfattas Socialtjänstlagenmenas som av
SoL. Häri ingär skildasamverkan med rad Samverkanspartners kanparter.en

verksamheter bedriver,andra kommunen eller hälso- och sjuk-vara som annan
bostadsföretagvård, och näringsidkare, gamla och folkröreler, s.k. frivil-nya

ligorganisationer enskilda.och
framgår redan medverkanDet uttryck och samverkan social-attav som

tjänstens roll i planeringen inte kan isolerad från samhällsplaneringen i stort.ses
gäller socialtjänstensDetsamma medverkan i förändringsarbete har karaktärsom

samhälls- eller folkhälsoarbete.av
Planering förändringsarbeteoch berör eller mindre direkt männi-annat mer

livsmiljöer livsvillkor,skors och dvs. arbete och boende, rekreation och ska-
pande aktiviteter. Medverkan därförberörda önskvärd.ärav

tydligare kunna urskilja vilka strukturinriktade insatser socialtjänstenFör att
bidra i tid internationelltskulle kunna med det växande beroendeär en av ange-

läget till internationella nationella erfarenheter. Och drasåvälatt ta vara som
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kunskapsmassa forskning utvecklingsarbete inomden växande ochnytta av som
och landet erbjuder. Skriften bör kunskapsöversikt ochutom ettses som en
diskussionsunderlag.

Tidsperspektivet i idéerde tankar och framtiden diskuteras i detsomom
sigföljande sträcker och bortom 90-talet. skall bliöver För att resonemangen

gripbara redovisas först i drag föreställningar framställ-de präglarstora som
ningen det gäller förutsättningar i försök påverka samhälls-och vägvalnär att
utvecklingen. Fördjupningar sedan i de följande kapitlen. behandlarDegörs

historiska och internationella erfarenheter samhällsplaneringenspå område

begrepp återföring erfarenhetercentrala kunskap och med anknyt-samt av
till socialtjänstens strukturinriktade ikraftträdandening insatser efter SOL:s

1982

förutsättningar införändrade 2000-talet och översiktliga problemanalyser
diskussion tänkbara strategier olika nivåer i samhället frånmed påom

till glesbygd slutligenstorstad samt
sammanfattande diskussion och överväganden socialtjänstens framtidaom

och arbetssätt i samhällsplanering, samhällsarbete och folkhälsoarbete.roll

förutsättningar i1.2 Bakgrund dragstora-

uppenbart Sverige formerna för Europasamarbetet alltmerDet är att oavsett- -
internationaliseringintegreras i internationella och globala sammanhang. Denna

praktiskt alla verksamhetsområden. påverkar dessutom direkt ellerDenrör taget
indirekt alla människor i olika delar land. gäller beslutsfat-vårt Detsammaav
tandet olika nivåer i privat, kooperativ och offentlig verksamhet.på

90-talet västvärlden i den ekonomiskaI början våg översveper en oroav av
krisens och den växande arbetslöshetens samhällsplaneringens områdespår. På
gäller främst miljöhot social utarmning i städer och idenna och störreoro
perifera områden hotas avfolkning. sina håll bidrar problemen tillPåsom av
fruktan, våld och främlingsfientlighet.

olikaDen växande hos beslutsfattare i länder har under de årensenasteoron
planeringsaktiviteter för mobiliserautlöst och okonventionella attnya grepp

internatio-medborgarna i försök bekämpa problemen. Detta gäller inte minstatt
EG och den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.nella somorgan

ingalunda vi underSverige oberört orostendenserna, leveräven ännuär av om
förhållanden flertalet både och mindre kommu-lugnare andra länder. Iän större

sviktar såväl offentlig privat service. Oron för utarmning kommuneravner som
och landsdelar utbredd. dess frodas allt rasistiska attityder,I spårär öppnare
vandalisering bostadsområden och kyrkogårdar, läktarvåld och hott.o.m.av

handikappade. fenomen tydliga varningssignaler. OrostendensernaDessa ärmot
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kan få ytterligare näring långvarig arbetslöshet och misstrohög växande motav
makthavare inom såväl offentlig privat verksamhet.som

90-talets problem har sin grund i sviktande ekonomi och i långsamytterst en
förskjutning näringslivets tyngdpunkt från traditionellt industrisamhälleettav
till alltmer teknologiskt tjänstesamhälle. Industrin blir effektivareett avancerat
och relativt allt mindre personalkrävande.sett

Effekterna den snabba teknologiska utvecklingen både hemmamarknadenpåav
och i fjärran länder blir allt tydligare. tidsperspektiv framstårI längreett ten-

löftesrikadenserna både och hotande. positivt fattiga länderDet kanär attsom
förbättra sina medborgares levnadsvillkor. Den teknologin det ocksågörnya
lättare bryta den funktionsseparering med långa reseavstånd mellanatt upp
områden för fortfarandebostad, arbete och rekreation präglar mångasom
industristäder äldre datum.av

Möjligheterna positivtpå dra den tekniken berörssättatt ett nytta av nya
främst i kapitel Lika viktigt emellertid tidigt möjligt4. såär att som se sam-
hällsomvandlingens avigsidor och långt möjligt bidra till positiv utveck-så en
ling. Kunskap och försök belysa tänkbara konsekvenser omvandlingspro-att av

forskning framtidsstudier.kan hämtas ochcessen ur
boken Sverige i Gränsöverskridandets formerI nätverkens Europa och-

villkor Liber i for Framtidsstudier 1993samarbete med Institutet refereras
under rubriken Informationsstaden spanskfödd sociolog Manuel Castellsen

verksam i USA. Han skriver den moderna staden både in-ärsom om som en
formationsstad, Informational City, och stad dessutom ofta delad,ären som

City. informationsteknologi, kunskapsbehov och informations-Dual Ny ökat
hanteringens växande betydelse har lett till segmentering arbetskraften,av
särskilt i städer:stora

I informationsstaden skapas ständigt arbetstillfällen med anspråk pånya
högt kvalificerad arbetskraft. betalda arbeten tillkommer inomHögt exem-

företagsservice, högteknologisk industri, formgivningpelvis avancerad och
arbetstillfällen inommassmedia. Också antalet lågt betalda serviceyrken

ökar. Som exempel kan arbeten inom hotell, och hus-nämnas restauranger
Samtidigt minskar anställda inom äldre traditionellahållsservice. antalet den

industrin. Den dualism Castell och andra skriver leder tillsom om segrega-
tion mellan högt och lågt betalda, mellan människor med mycket hög ut-
bildning skolning. ofta invandrare,och sådana saknar De ärsenaresom

informelltillhör etniska minoriteter och arbetar inom växande sektoren av
ekonomin.

Dualismen har intresse i denna bok. Städernasdrag centraltett annat av
informationshanterande befolkning med lång utbildning och hög lön, ingår

inflytelseri globala nätverk och ofta för intryck och från helaexponeras
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världen. lägstDe betalda skikten serviceanställda tillhör snävt avgränsa-av
de, ofta etniskt betingade, lokala nätverk, kanske med enstaka utlöpare till
invandrares hemländer.

ÄndåBilden framtidsstaden kan sig främmande. uppenbart, dagensärte attav
samhälle uppvisar likartade drag. Redan tenderar samhället bli socialtattnu
skiktat med utbildning och kompetens faktorer.avgörandesom

Även uppfattningarna samhällsorganens roll i förhållande till de rådan-om om
de utvecklingstendenserna varierar i den allmänna debatten, råder flerapå
viktiga punkter påtaglig Denna gäller såväl uppfattningenen samsyn. samsyn

den snabba teknologiska utvecklingen kommer få genomgripande följderatt att
för industrisamhället övertygelsen de internationella respektive de lo-attsom
kala och regionala betydelse kommer öka på bekostnad.att statensorganens

Skillnader finns främst i detpå önskvärda och realistiska i ochatt statensynen
andra samhällsorgan söker påverka samhällsomvandlingen och effekter.dess
Man kan här bl.a. urskilja olika uppfattningar hur långt åtagandenstatensom

för allmän välfärd kan och bör utsträckas. kanMan talagarantsom en om en
aktiv respektive passiv roll för samhällsorganen olika nivåerpåmera en mera

främst i det långa perspektivet. De politiska partierna har, begripligt nog,
visioner och bilder framtiden med markerade särdrag.av

kortareI det perspektivet 90-talet iöver torde huvudsak råda en samsyn- -
i uppfattningen, samhällsorganen olika nivåer bör vadpå möjligtgöra äratt som
för begränsa problemen och underlätta de omställningar blir elleratt som mer
mindre ofrånkomliga. faktumDet det finns viktiga partipolitiska åsiktsskill-att
nader vilka medel bör användas, ändrar inte den aktiva grundhåll-attom som
ningen till del ärstor gemensam.

Ett sådant aktivt förhållningssätt kan beskrivas så samhällets påatt styrorgan
olika nivåer söker utveckla strategier för mildra de negativa konsekvensernaatt

samhällsomvandlingen och underlätta den successiva omställning redanav som
kan förutses. fullaDet i förändringarnagenomslaget de sociala villkorennu av

för kommer dock knappast förrän på det seklet.stora grupper nya
frågornaDe avgörande i vilken omfattning, i vilken ochrör takt på vilkamest

arbetslösheten kansätt tillbaka kontrollen ekonominöver gårutan attpressas
förlorad. dennaI under 90-talet inte bara utvecklingen ekono-avgörprocess av
min arbetsmarknads-, regional- socialpolitikenäven och hur hårtutan genom-
slaget i människors blir.vardag Viljan förmåganoch till konstruktiva insatser

lokala och regionala nivåer fårpå dock allt betydelse.större
På grund den ansträngda ekonomiska situation under alla förhållandenav som

tycks komma prägla 90-talet blir det lokal nivå sannolikt nödvändigtpåatt att
helt tidigarepå försätt än sig mobilisera människoransträngaett annat att om

aktivt vill de fysiska, sociala,möta miljö- och hälsomässiga problemman som
följer i kriserspåren och omställningsprocesser.av

Ett sådant förhållningssätt innebär människor stöd ochatt uppmuntran attges
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följer omställningsvårigheter medtill mildra desjälva medverka att exem-som
urholkningarbetsplatser ochbefolkningsminskning, förlustpelvis vid avav

med olikahandlar detprivat service. Konkretunderlag för offentlig och attom
Samhällsor-blir viktigtsöka vända utvecklingen. Detmedel långt möjligtså att

stimulerar och stöder loka-initierar,intressenter olika nivåeroch andra pågan
initiativ problemlösningar.regionala ocheller

intar i lagstiftningsarbetetriksdaghållning regering ochSannolikt spelar den
viktig mönsterbildande roll.andraoch på sätt en

Även initiativsjälvamed stöd ochstyrelser ställerkommunernas taruppom
bildas förorganisationerfristående ochräkna medbör attatt grupperman

utvecklaSåväl för kunnatillvarata sina intressen.ändamål ochfrämja olika att
initiativ kloktandra på sättför kunna hanterastrategier ettpartersattsomegna

till de redanförhållningssättalla nivåer har klartangeläget, pådetär ettatt man
förändringsprocesserna.pågående

skallsociala problemende växanivå inte villOm lokalpå attaccepteraman
med struk-central uppgift arbetasocialtjänsten blidet fördramatiskt bör atten

kommer översvämmasRiskenturinriktade insatser. är attattstor manannars
nödvändigtblirindividuella nivån. Detinsatser denkrav akuta påpå attav

möjligtlångtsåsocialarbetare eller andrauppdra att engageraresurspersoner
förorganisationer såföretag ochmänniskorenskildasåväl attsom grupper,

problemen.förebygga eller begränsamöjligttidigt som se,
mobiliseringutvecklingsplanering, socialsociala miljön,Rapportering denom

naturligabehov börförutsättningar ochefter lokalaoch hälsoarbete somses
ansvarigtKommunledningen bör ävenarbetsformer. ytterst organ, omvara

isin tyngdpunkt dei regel haolika och måsteorganiserasinsatserna kan sätt
finns.människornaproblemen ochdet därmiljöerna, eftersomlokala är

viktigspelaförgrenade kontaktnätsitt vittmed stödSocialtjänsten bör enav
positivvillandrastöd görainsatsersåvälroll ensomegna som genomgenom

insats.
olikaoffentliga påinnebäraskulle kunnaförhållningssättEtt attannat organ

ochsikt påskyndarföreställningen detpassiva isignivåer förhåller attmera
samhället. Den bak-svenskamodernisering detnödvändigunderlättar aven
och regioner med ilivskraftiga kommunerkundeomliggande tanken attvara

till sigkunna draför snabbtväxtkraft backaspotentiell börvarje fall attupp
relativt högre undersocialt blirpriseterforderliga även sett en meromresurser,

övergångsfas.mindre långeller
människortill stöd förinte insatserhållning utesluterpassivsådanEn mera

omfattning de intebegränsadkläm blir rimligen såikommer attavmensom
sådan hållningklyftorna. Enväxandekonsekvenserna depåverkarnämnvärt av

begränsas.perspektivet starktroll i varje fall i det långainnebär även att statens
moderniseringspro-detuppslutning bakomkonsekventInnebörden nyaav en

kunskaper och kompetenshuvudsak4.2 tycks ijektet se att resurser,vara
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tillkoncentreras städer och regioner växtkraft.med I gengäld får industrisamhäl-
lets förorter i storstäderna liksom gamla industrikommuner, små längstätorter

gamla järnvägsnätetdet och glesbygd finna sig i eller mindre markeraden mer
tillbakagång.

skulle konsekvensenYtterst passivt förhållningssätt bli såväl be-ett att ettav
tydande antal människor antal samhällen i praktiken betraktadesett stortsom
och behandlades överflödiga därför de prestationsmässiga ochattsom ur
ekonomiska synpunkter skulle framstå mindre värdefulla eller rentsom av

belastning för samhällsgemenskapen.utgöra en

1.3 Vägval etisk grund-

välfärdsperspektivSett präglat de värderingar och den människosynettur av
SoL för blirstår ställningstagande till förmån för det sist beskrivna för-ett
hållningssättet oacceptabelt.

i den värdemässigaKärnan referensram svensk välfärdspolitik och social-som
förtjänsten står kan enklast med ord filosofennågra Ingemarsummeras av

Hedenius. I sina skrifter sammanfattar han svårfångadedet begreppeten av
människovärde med följande principiellt och praktiskt viktiga ord hannär säger
att

människors lika värde ingenting alla harär precisän rättannat att samma
till människovärdig tillvaro.en

Särskilt orden människovärdig tillvaro värda hållas i minnet.är Innebördenatt
förtydligaskan med vad stadgas i l kapitlet, 2 paragrafen i Regeringsfor-som

Där den enskildes personliga,sägs ekonomiska kulturellaoch välfärdattmen.
skall grundläggande förmål den offentliga verksamheten. Det skall sär-vara

åliggaskilt det allmänna till arbete, bostad och utbildningrättenatt trygga samt
verka för social och trygghet och god levnadsmiljö.att omsorg

Industrisamhället kommer i det långa perspektivet under alla förhållanden- -
successivt minska i omfattning och och innehållatt nyttett avanceratges mer

liksom jordbrukssamhället.gång Under denna förändringsprocess bör deten
emellertid med SoL:s värderingar etiskt grundad plikt för samhällsorga-vara en

både mildra omställningsproblemen och underlätta förnyelse ochatt ut-nen
veckling vilken i landet eller vilka människor det frågaäroavsett ort om.-

Innebörden denna etiska förpliktelse kan illustreras barn-att ettav genom ur
perspektiv tala staden fostrare förebild.och BoverketsI skrift Miljöom som

livet 1991 harför psykiatern Johan Cullberg i sitt intressanta bidrag något
mycket väsentligt detta.säga I den sammanfattande introduktionenatt om av
Cullbergs bidrag bl.a. följandestår läsa:att
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En ful, smutsig, vanskött och vandaliserad miljö bär budskapet höratt man
till skräpet i tillvaron. låga självkänsla blir följden kommerDen tillsom
uttryck i psykosomatiska besvär, krisreaktioner,ångestsymptom, själv-
mordsförsök och tröstsökande i konsumtion och missbruk.

Cullbergs beskrivning den trista, slitna miljöns innebörd för barn och för-av
äldrar med talande. tydliggör hur den fysiska, socialasmå Den ochärresurser

miljön påverkar och barn psykiskt ochkulturella socialt isammantaget vuxna
utvecklingsperspektiv. trista tillDen miljön bidrar bryta människorattett ner

inteden inte förändras bara fysiskt i lika hög grad socialt och kultu-utanom
rellt.

Följande fem slutsatser viktiga för det praktiska förändringsarbetet:är

Oavsett människor bor i storstads förort, i miljonprogramområdea ettom en
i vanlig svensk stad, i liten eller i by i glesbygd finnstätort ettenen en

gränsvärden för förslitning och utarmning verksamhet ochslags miljöav
kanske inte helt omöjliga och beskriva.svåra Demäta gränsvär-attmen-

från fall till fall identifiera och hålladena måste på. Meto-ögonenman
dutveckling i denna del angelägen och diskuteras i det följande.är

varierar frånb gränsvärden det här tal tecken stad tillDe ärär somsom om
från till de viktiga. Nu det allvarstad, Men De är ochär säger:ort ort.

vi alla ansvariga politiker, verksamma i privat och offentligdags att -
negativatjänst, enskilda medborgare och söker vända de spira-grupper -

spiraler. vill förorten i den staden,lerna till positiva Det säga: göraatt stora
i till god fost-den lilla i landsorten, den byn hembygdentätorten egna en

stolt levergod förebild. tillJa, något över, ävenatt vara om manrare, en
enkla förhållanden.och kanske vill och leva undermåste- -

föralltid det primära fostraransvaret. Vuxna sinaFöräldrar har ansvarar
medborgarnas förtroendevaldaliv. ansvariga beslutsfattare kanMen som

fria från för vilken roll den fysiskaaldrig sig detsvära yttersta ansvaret
fostrare barn och Ochsociala miljön spelar särskiltoch av unga. somsom

åldringar. Miljön visarlivsmiljö för i aktiv ålder eller alltidvuxna som
och förmår sitti vilken beslutsfattarna försökerhur och mån att ta ansvar.

insatsersamlade fysiska, sociala och kulturellad olika nivåer krävsPå som
inte analyserat vilkagenomförs successivt. förutsätter baraDet att man

vikt vid inventering positivafinns lägger likaproblem storutan avsom
sig engagerade lekmän eller aldrigmateriella och mänskliga Vareresurser.

till hand hanteraskickliga specialister räcker för påså att samman-egen
varandra samtidigtintressenproblem där många måste vägas motsatta

beaktas.god hushållning med knappakraven på resursersom
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förändringsarbeteAllt fyllt målkontlikter där krav ställs priorite-är påav
ring. Därför krävs också god politisk ledning. realistisk,En ideal poli-en
tisk hållning blir då både och stimulera.att styra
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internationellaochHistoriska2

erfarenheter på
områdesamhällsplaneringens

industrisamhälletsfram medsamhällsplanering växteoch idéerTeorier om
och USAiindustristäder Europaframväxtensnabbagenombrott. Den storaav

praxis liksomTeorier ochnödvändig.planeringgjordeproblemskapade som -
tid.tid tillväxlat frånharanseendesamhällsplaneringens -

strukturstädernas ärhandlande rörprinciper ochdebattochKunskap somom
andra nivåerallavillkor påvardagslivetspåverkarstrukturendärförvikt attav

närmiljöer, i stad ochoch dessbostadsområdetioch gården,påi trapphuset-
land.

bidrarseklet. Nuförramittenvidandratill del änproblemendagI är stor av
hälsomässigaochmotsättningarsocialaförfarhågorliksommiljöproblem pro-

finnsvästvärlden. Detdelariplaneringsdiskussionintensivtill storablem aven
i situa-erfarenheterinternationellaochhistoriskabådeskäl dra ennyttaatt av

likartade.problem ärvästländernasdå mångation av
förutsättningarspecifikadeglömmaskäl intefinns ocksåSamtidigt somatt

vidsträcktai vårtbebyggelsenglesarelativtdenbl.a.Dit hörland.präglar vårt
villkoren desocialaochekonomiskaklimatiska, samtskiftandedeland liksom

traditionerna.kulturellavarierande
samhällsplaneringenshistorik påöversiktligförstkapitel tecknasdettaI en

erfaren-internationellaaktuellaredovisasDärefterdagar.tillfram våraområde
utblickar. DeochåterblickardessaaktualiserasfrågorViktigaheter. gerav

planeringskultursvensktillhuruvidadiskussiontillanledning ansatser en ny
samhälls-inom bl.a.praktikerochfrån forskaredebattinläggenskönjas ikan

sjukvård.ochhälso-socialtjänst,planering,
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2.1 Historisk återblick doktriner under-

skilda epoker
förstå förutsättningarnaFör för samhällsplaneringenatt detär nödvändigt att se

dess koppling till samhällsutvecklingen och tänkandet i såväl tidigare epoker
i tid.vår Samhällsplaneringens historia rader exempelsom pårymmer av ena-

stående framgångar också på svåra bakslag. Olika skolbildningar har vuxitmen
fram och så småningom förlorat i betydelse beroende på såväl misstag för-som
ändring samhället. Men idéer och erfarenheter har levt vidare och ofta fåttav
aktualitet i former under villkor.nya nya

Vid stadsmiljörådets seminarium i april 1992 i samarbete medarrangerat
ordplan,N KTH och SAR diskuterades tidigare och aktuella samhällsplanerings-

frågor dvs. frågor i hög grad griper i många människors personligasom mest
livsvillkor. historisktEtt perspektiv Johan Rådberg, teknologie doktorgavs av

forskareoch vid arkitektursektionen vid KTH i Stockholm. Rapporten från
seminariet belyser hur dagens situation betingadär historisk utvecklingav en
och leder fram till nyckelfrågor för framtiden.

Vi saknar idag bärande stadsbyggnadsteorien gemensam-
Av dokumentationen framgår Rådberg konstaterade: Viatt saknar idag en

bärande stadsbyggnadsteori Det avsaknadenär sådan teorigemensam av en som
osäkerhetskapat förvirringoch inom stadsplaneringen ända sedan mitten 70-på

talet då efterkrigstidens bärande teori den funktionalistiska bröt samman.- -
En bärande teori doktrin behövs för 1 definiera problemet, 2atten- -

ställa mål, 3 värderingar, 4 anvisa metoder och slutligen 5 led-upp ange ge
bilder, dvs förebilder till goda lösningar.

Stadsbyggandet ställer till skillnad från de fria konsterna krav på lång-en- -
siktig genomtänkt plan och krav organisationpå och samordning mellan olika

och intressen i samhället. Städernaparter ellerär borde det högstavara- -
uttrycket för civilisation.vår Denna uppgift är omöjlig inte stadsbyggandetom
vilar på helhetsuppfattning.en gemensam

bli klaraFör teoriernasöver brister ochatt planeringens misslyckanden måste
vi enligt Rådberg blicka tillbaka i historien. följandeDet försökär tillett sam-
manfattning hans historieskrivning.av

Haussmandoarinens uppgång och fall-
Vid mitten 1800-talet hade urbaniseringsproblemen i Europas storstäder vuxitav
till sådan nivå offentliga motåtgärder byggnadslagstiftning,att hygienisken -
inspektion, offentlig finansiering och planering för första gången tvingades-
fram. Haussman ledde den omgestaltningen Paris,stora plågadesav som av
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sjukdomsepidemier, högpolitiska problem,ekonomiska ochsociala,enorma
dels bredatrångboddhet. Projektet innebaroerhördocharbetslöshet att nyaen

medeltida bebyggel-tättbebyggdafram denträdplanterade drogsgator genom
politiskt-ekonomiskaanlades. Deoch avloppssystemdels nytt vatten-att ettsen,

drivkrafter.viktigaambitionerna var
med bredastadsidealetDetidéer spreds Europa.överHaussmans gatornya

istadspartier offentligtotalförnyelse äldrehus skapadesoch höga avgenom
skulle överstiga kost-nyskapadeförsäljningfrånregi. inkomsterna tomterav

anläggafastigheter ochoch riva gamlaköpanaderna för att gator.att upp
byggde på kopplingiExploateringsökningen själva ett systemmotorn somvar

hushöjd.gatubredd ochmellan
byggnadsstadga,1874 därkopplingar med årsinfördes liknandeSverigeI

i sydligastestäder deTraditionellt hade svenskafemvåningshus medgavs. utom
vidvåningar smalai eller högstträbebyggelse tvåbeståttlandskapen treav

stadsplaner.åladesstäder, små, upprättaAlla svenska attstoragator. nyasom
18 bredd.borde haNya metersgator

och nybyggan-Urbaniseringstrycketi Sverige.gick dockOmvandlingen trögt
trasig.blev splittrad ochför Stadsbildenallt lågt.det trotsvar

i Paris,storstadsproblemen fördeHaussmandoktrinen ett enormasvarvar
trästäderna.inte för de svenskai synnerhetaldrig lämpad,densmåstäder var

kontinentalaockså i deproblem kom storstä-svårlöstai formBakslag nya,av
med hyreskaser-väldiga kvartereni deBefolkningstätheten blevderna. enorm

Doktrinens trovärdighetomkring sig.TBCfolksjukdomenDen grepnyaner.
fastslogsbristen solljussjukdomen och påmellansambandetgick förlorad när

läkarkongress.vid en
snabbtfram växandedrev ocksåstadsbyggnadssättetdyrbaraDet ett annatnya

fattigaDit hänvisades detförortsbälten.oplaneradekåkstäderna iproblem -
staden.centralahyrorna i denkunde betala tätaintesmåfolket som

Paris; också i de svenskastorstäderbara ipågick inteDen här somprocessen
och hamnade utanförstenstadenunderprivilegierade bortdestäderna stöttes ur

billig mark,bekvämligheter, påavlopp,ochstadsgränsen utanutan vatten men
hus.i lågasmå

trädgárdsstadenregularismen:Reaktionen mot-
och de högahyreskasernsystemetsidanmedproblemen åLösningen på ena

planidealblevkåkstädernaväxandesidan deoch andramarkpriserna å ett nytt
husplanmässig utbredning i låga medhaussmanskadettilli direkt motsats en-

medförknippad engels-trädgårdsstadensmåstadsmässiga ärträdgårdar. Den
Cities of TomorrowGardenvisionhansHoward ochEbenezer ommannen

Tyskland vid tid.ilanseradesliknande idéer även1898, 1902, sammamen
ochstadsplane- mark-aktiv kommunalframför alltdoktrin förutsatteDenna en

skadliga hyreskasernsys-förhindra dettomtpriserna ochhållaförpolitik att nere



28 Historiska och internationella erfarenheter på

Den engelska regeringens rådgivare under första världskriget,temet. Raymon
Urwin, blev mönsterbildande för generation planerare. lanseradeHan riktvär-en
den för exploateringsgraden och försökte bevisa lägre exploatering inte leddeatt
till dålig ekonomi eller orimlig utbredning.

Den doktrinen etablerades i länder England, Tyskland och Holland.nya som
Sverige infördesl lag-stiftning redan 1907. Ett jättearbete lades underen ny

1910- och 20-talen på revidera de gamla regularistiska rutnätsplanerattner som
lagts svenskaöver städer och småorter.ut

starktEtt motstånd trädgårdsstadsdoktrinen kom emellertid främst frånmot
fastighetsägare, markägare och storbyggmästare. De kände sina positioner
hotade och fruktade sänkta priser markpå och fastigheter. kritikDeras riktade
in sig denpå låga tätheten, ansåg oekonomisk och leda tillsom man vara
markslöseri.

Le Corbusier, CIAM och den jiznlctionalistiska doktrinen-
början 1920-taletI svängde pendeln bort från trädgårdsstaden funktiona-av mot

lismen. CorbusierLe lanserade i otaliga projekt med högaett nytt system
skivhus och obebyggda gröna emellan. Effektivitetstora hög be-ytor genom
folkningstäthet och hygien rikligt mått sol, ljus, luft och grönskaettgenom av

viktiga mål. Detta enligtmönster Le Corbusier historiskt nödvändigt,var var
det uttryck för den industriella civilisationen. Trädgårdsstädernaettvar nya var
slöseri med mark, restid och Det höghussystemet den endapengar. nya var
räddningen: de ineffektiva förstäderna skulle helt kunna avskaffas, skullenya
inte byggas, förkunnade han.

idéerDessa sin prägel CIAM Congréspå lnternationaux dArchitecturesatte
Moderne och det stadsbyggnadsmanifest Athén-chartan 1933, brukarsom
betraktas grunden för det moderna stadsplanetänkandet. En hotandesom stor-
stadskris målades befolkningen flyttade skatteintäkterna minskade,ut,upp -
fastighetsvärdena rasade. Ingenting mindre ekonomiskän och social krisen
hotade världens ledande storstäder, hävdade CIAM inte drastiska, storskali-om

ombyggnader kom till stånd. Oswald Spenglers undergångsprofetior i Unter-ga
des Abendlandes spådde stämningen och kravet brytning med detgang

gamla.
CIAM också fasta på andra idéer i tiden. Stadsplaneraren skulle efterliknatog

ingenjören eller vetenskapsmannen. Estetiska och kulturella värden oväsent-var
liga. Diagram fram för visa hur kunde vinna mark eller bättretogs att man
solbelysning öka hushöjden. SverigeI bestämmelsen maximalatt togsgenom om
hushöjd bort i 1931 byggnadsstadga.års Dörren för höghusbyggandet hade
öppnats. Genomslaget kom då Europas återuppbyggnad efter kriget hade tagit
fart.

Den verkliga skördetiden inträffade 1960-talet, då storskaliga hög-nya
husbyggen sköt jorden, i storstäder i i iväst Leeds ochöst, Mar-upp ur som
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och Dehli.Leningrad, Stockholm Newseilles, Milano och
i England 1968stadsbyggande komreaktionen boom-periodensKritiken och på

Inter-höghusområde i London.iefter gasexplosion och östraettett rasen
symboliseraskanreaktionreaktionennationellt kom något somsenare, en

sociala bostadsområdet Pruitt-amerikanskasprängningen det storagenom av
columbi hadeHöghusbyggandet funktionalismensChicago 1972. äggIgoe i --

sådan.därmed doktrinensin trovärdighet, ochtappat som

jimktionalismenVad kommer efter-
varit från praktiskt allastarkfunktionalismen har på årKritiken tagetmot senare

kritikernassig. Rådbergbärande teori etablerathåll någonattutan grupperarny
rubriker:stadsbyggnadsidéer under sexnya

Krieroch detbl.a. bröderna Rob LeonDen europeiska staden somses av
stadsbyggande och klassi-medeltidahyllar centraleuropasprojektet. Destora

cism.

amerikanska skribentenbl.a. den Janerutstad förespråkas1800-talets av-
AmericanLife of Greatbestseller The Death andoöverträffadeJacobs vars

enda funge-1800-talsstad egentligen den1961.Cities redan Haussmans ärkom
verklighets-moderna stadsplaneraresförstördes dockmodellen. Denrande av

experiment.främmande
till traditionellt småskaligtsmåskaligt för återgångTraditionellt ståroch-

EnglandPrins Charles i ochfolklig byggnadstradition.dvs.stadsbyggande en
modernismenof Britain tillhar i A vision gåtthans rådgivare storms emot

upprustning de boen-kvarboende och påKritiker pläderar förbrutalismen.och
villkor.des egna

förra. Lokalt självbestäm-nära släkt med denSjälvbyggeri är en grupp-
traditionen.anarkosyndikalistiskaengelskaförespråkas i den starkamande

tredje världen.CIAM-doktrinens effekter iFörödande kritik har riktats emot

permakultur. Detlanserat begreppetEko-city har företrädare som
Sverigeenergibesparing. I finnsåterbruk ochkretsloppstänkande,bygger på

ekobyar.i deidéerna i mindre skala årenssenaste
kritik frånsocial och kulturellrummet handlarDet offentliga geogra-om-

kulturell iden-kritik segregation ochfilosofer. riktarfer, sociologer och De mot
antingen detta haroffentligt rum i stadenvikten etttitetslöshet. De betonar av

formen det traditionella ellertorget gatan.av

stadsbyggandeframtidenshuvudfrágorTre i-
uppmärksammade s.k. grönbok nedani EG:sstyrkanRådberg att semenar -

centralaaktualisera dehelhetsgrepp ochförsökligger i dess att ettta pro--
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blemen, den har bristeräven och dess ideal ligger långt ifrån det specifiktom
svenska. Därefter lyfter han fram viktiga frågor spelar iroll EG:stre storsom
skrift liksom i alla doktriner och diskuteras i kapitel 4.som

l Förorternas eller intevara vara
CorbusierLe ville i likhet med Haussman återupprätta koncentrerad staden- -

och avskaffa förorterna. I praktiken kom höghusbyggandet användas tillatt nya
storskaliga förstäder. Detta funktionalistiska förortsbyggande kritiseras i dag
överallt EG-skriften talar periferins tiasko. Men vad då den slut-är rättaom
satsen förstädernaBör avskaffas Eller bör hitta tillbaka till det borttappade

förstadenpå den goda till exempel enligt Raymond Unwins receptreceptet

2 Frågan differentierad stad kan uppnåsom en mera
Funktionalismen har kritiserats för den tog död på mångfalden livfull-ochatt
heten i staden. Rådberg påpekar den planerade zoneringen bara deäratt en av
krafter drev fram ensidigheten. Marknaden, konkurrensen och prissätt-som
ningen andra drivkrafter. Räcker detär med stadsbyggnadsåtgärder villom man

tillåtergå blandad, mångfunktionell stad förindustriell typen av

3 Fortsatt utbredning förtätningeller
Denna tredje fråga behandlas i EG:s grönbok för fortsattstora ut-som varnar

Ärbredning och förtätning motmedel. det önskvärt denett att stoppaser som
Ärfortsatta utflyttningen och utbredningen det huvudöver möjligttaget att

detgöra

2.2 Internationella erfarenheter under
efterkrigstiden

Som tidigare berörts finns tecken såväl internationellt nationellt tydersom som
på samhällsplaneringen efter något nedgångsperiod är på vägatt motav en re-

Vi kan läranässans. andra länders och hanterasätt på problemattav se som
vi är på i allt omfattning.väg möta Internationellastörre erfarenheter görattnu
bilden problem och behov tydligare och kan därmed underlätta utformningenav

strategier byggda realistisk verklighetsuppfattning.av en

Överblivna2.2.1 människor i områdenöverblivna

I Boverketstidskrift Planera Bygga Bo 2 1993 finns artikel sociologennr en av
Eva Oresjö bygger probleminventeringpå med internationella utblickar.som en
Artikeln introduceras följandemed text:
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västvärldens industriländer, bostadsbyg-I Sverige, liksom i den övriga står
omvälvande förändringar. allt flerbostadsplanering inför Igande och av

urskilja allt tydligare teckenvästvärldens industrinationer kan på enman
marginalisering både enskilda boende och helautslagning ochökad avav

bostadsområden.

genomförts uppdrag Boverket och redovisatsProbleminventeringen har på av
efter världskri-med översikt årtiondena andrai idéinriktad överuppsats enen

jung-varit inriktad storskalig nyproduktion påhelt ha påFrån nästanattget.
förmågan till förbättra ochhuvudintressetfrulig mark riktas mot att ta vara,nu

boendemiljöer stadsbygder. Förändringenförändra redan befintliga och måste
arbetssätt.i byggbranschens uppbyggnad ochspårsätta

Öresjö pekar ochallt fler forskningsrapporter påartikelnl säger attatt nya
engelskspråkigainom det bostadssociala området. I denproblem dyktsvåra upp

residual för bo-använder ordet påbostadslitteraturen svaga grupperman
residualisation of social housing areastalarstadsmarknaden och ävenman om

Öresjö tids samhälle Residual betydersig vad detfrågar vårsäger om
fler människor bli i den struktur-överblivna kommeröverbliven och än attnog

mittvästvärldens industrinationeromvandling är uppenu
genomförda studier, kriminalitet, våld ochpräglas, enligtBoendemiljöerna av

koncentrationförsöker flytta och kvar blirvandalisering. Alla kan en avsom
negativaytterligare förstärker förortsområdenasproblemfamil jarbetslösa somer,

kräftgång.

bostadssi-bostadsforskningen finns de i dagensinternationellaI den som
USA till 1800-taletssåväl återgångtuation i Europa sätt attser ensom --

sociala problem följd.för de fattiga, med Debostadsfrågan svåralösa som
bostadspoli-såväl social-medborgarehur ettstora ur somgrupper avser

kvari samhällets periferi ha hoppettiskt perspektiv hamnar utan att ens om
framtid.bättreen

Öresjö underklass kanske intehållerdet på att permanentasatt somenmenar
desperation kommersamhällets välmående delar,direkt hotar att tamen vars

gatuvåld och upplopp. Utvecklingen har gåtti ökad brottslighet,sig uttryck
tendenser sprider sig till Frankri-anglosaxiska ländernalängst i de men samma

Tyskland andra delar Europa.delarna ochke, de östra avav
Öresjö realitet i andra delardet s.k. 23-delssamhället är störreattnoterar, en

margina-Detta hindrar inte deindustriländer hosvästvärldens än attoss.av
finns Vissa delarurskiljas utomlands också hosliseringstendenser kan oss.som

allt slutna världar medbostadsområden bildarmiljonprogrammets t.ex. merav
får i krympande samhällseko-konsekvenser detspeciella subkulturer. Vilka en

till marginaliseringi land ledanomi detta vårtKommer även utsattaatt av
grupper

utvecklade bostadsforskning-Oresjö den i Sverige välAvslutningsvis attmenar
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diskuterbara och därmeddemvisserligen inte kan lösa problemen göramenen
nytänkande.stimulera till ett

debattinspirationskälla underEG:s grönbok2.2.2 en-

tillvälinte till svenskastadsmiljön,EG:s grönbok översattännu menom
1988i decemberi Europaparlamentets besluthar sittdanska, attursprung

utredas.stadsmiljön skulle kartläggas ochproblemen i
chef för BoverketsFredrik Platen,redogörelse för bokenEnligt den vonsom

1992,stadsmiljöseminariet i februaristadsmiljöavdelning, lämnade vid antog
stadsmiljöfrågorna börresolution hurministerråd i januari 1991EG°s en om

utvecklas.
förorsaka globalastadsmiljöndärmed innebärpolicyDen attantogs ansessom

lokalt:lösasproblem måstesom

och stadsförnyelsemiljöförbättringEG-angelägenhetDet är att genomen
komplikationer.ekonomiskamedför sociala ochundvika törslumning, som

historiska ochvikten vårtfår vi emellertid inte glömmaförnyelsenI av
städer.finns i vårakulturella representeratsomarv

redogörelse,Platensstadsförnyelse enligtMiljöförbättring och avvonses,
bärkraftig utveck-framtidaväsentlig förutsättning förministerrådet ensom en

församordna insatsernauppmanadesEG-kommissionenling städer.våra attav
stadsmiljöfrágor. Vidare under-genomföra initiativutveckla och röratt som

undvikasbordestadsmiljödatabas. Dubbelarbeteviktenströks genomav en
Minis-och Europarådet.internationella OECDandrasamarbete med organ som

hur EGförområdet övervägatillsatteterrådet attexpertgrupp genomen
stadsmiljön.till förbättringförmedla medelfonder kan av

i Europasi fackkretsardiskuterats och debatteratsEG-boken har runt om
europeiska och svenskavitaliseratuppenbarligen denBoken harstäder.större -

helhetssyn plane-anlägga påsamhällsplaneringen. Strävandebatten att enom-
tyckskonstaterade.Rådberg Denvunnit brett erkännanderingsfrågorna har som

svenskbidragit till konturernaskall beröras, haockså, attstrax en nyavsom
skönjas.kanplaneringskultur

socialbostadsförsörjning,for2.2.3 OECD:s arbetsgrupp
livsdugliga miljöerintegration och

internationellförekommer påaktivitetuttryck för denEtt annat numerasom
affairs. septemberIgroup urbanutförts OECD:sdet arbetenivå är onavsom

housing,projectfrån desspreliminär slutrapportframlades1992 group onen
rubrikenöversättningen icities.in Iand livable environmentssocial integration
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skulle kanske beboeliga väljas i stället för livsdugliga, fast det iär det storanog
hela likgiltigt.

Rapportens innehåll och slutsatser starkt föruttryck den för svårager oro
sociala problem följt med den helaöver världen snabba stadstillväxten.som Det

sökandetär efter konkreta, praktiska strategier inger hopp bättreettsom om en
framtid. Av framgår bl.a. följande:rapporten

Den ekonomiska tillväxten i de utvecklade medlemsländernas stadssamhällen
har attraherat allt fler Det har bl.a. lett till immigrantströmmar frångrupper.

Östeuropa,fattigare delar världen Afrika, Sydostasien och Latinamerika.av -
Befolkningssammansättningen har också påverkats ökning antalet singel-av av
hushåll bland och gamla. Och marginaliserade icke-tradi-unga av gruppers
tionella hushållsbildningar. Konsekvenserna har många håll blivit intillnäst
oöverstigliga sociala och ekonomiska problem regeringar och andra offent-som
liga brottas med.organ

De snabba förändringarna har påverkat bostadsefterfrågan och ökat påpressen
viktiga inslag i den urbana miljön tillgången på bostäder ochsom transporter,
infrastruktur, offentlig service och liknande.

Rumsligt har städerna tenderat utveckla bosättningsmönster prägladeatt av
ökad polarisering mellan attraktiva, svåråtkomliga och dyra områden å sidanena
och fattiga områden där trängseln ökar å andra sidan.

Öar fattigdom och socialt förfall deprivation har utvecklats mitt iav välmåen-
de on1råden. Såväl områden på nedgång declining areas bättre områdensom
plågas luftföroreningar, buller och vibrationer. Fungerandeav förnormer
socialt och grannbeteende social responsibility and neighbourlyansvar be-
haviour har ofta brutit Eftersatta saknar kraft eller maktsamman. grupper att
själva åstadkomma förändringar eller politiska få ändringaratt genom processer
till stånd.

OECD:s projektgrupp kritiserar bristen långsiktigapå och över sektorgränser-
samordnade riktlinjer. De komplexa sambanden mellan ekonomiskna och social

utveckling, bostadsförsörjning och hör till dettransportsystem krävasom anses
samordning för bättre balans. Kostnaderna för segregerad social bostadsförsörj-
ning social housing liksom för polisiära insatser och välfärdsanordningar har
skjutit i höjden i längdensätt ohållbart.ett Makrofaktorer inverkarsom anses
på städerna och deras närmiljöer.

Regeringar bostadsfrågorna centrala och går med lokalaser som samman
för invånarna istyrorgan syfte förbättraatt boendemiljöer ochattengagera

skapa trygghet i boendet. Bostadspolitiken viktig därförär den kan utnyttjasatt
för få igång positivaatt processer.

Enighet tycks enligt OECD:s arbetsgrupp ipå deväg utvecklade ländernavara
kraven på omprövning traditionell sektorplanering till förmånom för mång-av

dimensionella mål och strategier i förändringsarbetet. Gruppen har bl.a. sett
sitt syftesom

2 13-1046
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involve-ochriktlinjeralternativasamordnade ochundersöka somprogramatt-
stads-bärkraftigfrämjaförsektorerprivataoffentliga ochnivåer attalla avrar

utveckling samt
tillämpningvid derasviktsärskildläggadärvidstrategier ochutvärderaatt-

ställning.boendesdestärkakanoch hurbostadsområdetpå man

och arbetsan-arbetsträningbl.a.studier rörbedrivitsprojektet harInom som
eftersattaochstödemployment,training and utsattajob grupperskaffning
bostadsbeståndetsservice,tilltillgångengroups,disadvantagedassisting

Utifrånbrottslighet.särskildabostadsstödet tillsammansättning, samtgrupper
Ilöftesriktabyggerrekommendationer ansatser.underlag endetta somges

nyckel-lyftsstrategies någrapolicyconclusion sådanasammanfattning av
sikt:blireffekterna påbeståendeutvisa hurtiden måstefram,faktorer även om

behoven.kunna mötautformning för attDatainsamlandet måste ges en ny- för kunnakvantitativakvalitativa ochbåde attmåsteFlersektoriella data vara
internationellt jäm-idealförändringar. Detpositivaför ettanvändas omvore

sinastäder harinsesSamtidigt måsteinsamlas.kunde att egnadataförbara
behov.speciella

beslut.fattaförmål ochflersektoriellaställa attförkrävsHelhetssyn att upp- vin-ochuppoffringarframtidaställasi måsteintäkteroch motKostnader nuet
ningar.

ochinitiativtraditionellaomfattningsådanproblem är attStädernas av- horisontellochvertikalBådeotillräckliga.nivå ärutformade påstrategier en
betydelsefull.integration är

multisektoriellainriktning påmedurskiljas:kanTvå ansatser entyper av- inomprobleminriktningmedstadsmiljön och sammansattahelaproblem i en
kritikvisshar,neighbourhoods. Båda ävengrannskapellerområdenvissa om

avsevärda framsteg.visatförekommit,
spin-investeringar,tillstimuleraricke-offentligamedSamverkan gerorgan- stödPolitisktoffentligademinskar trycketocheffekteroff organen.

långtidseffekterna.förbetydelsesamverkansprojekt är av
myndig-offentliga görKnappa attfondering utväg.ärGemensam resurseren- organisationericke-vinstinriktademedsamarbetakompetensbehöverheter att
former.andrastöd iochinvesteringarfonderprivata uppmuntraoch gesamt att

mjukahårda ochfrämjar bådeinnebärinriktningMultisektoriell att man- ochinfrastrukturbostadsforsörjning,sidanhandlar åinvesteringar. Det omena
förbättradbehövermänniskorsidanandraoch åanordningaroffentliga somom

service.kulturellsocial ochochutbildninghälsa,

OECD-gruppenslinje medimöjligheternadiskuteras resone-kapitel 5 attI -
ochområdesbeskrivningarsocialaförmetoderbefintligavidareutvecklamang -
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analyser till vad kunde kallas sociala konsekvensbeskrivningar, SKB.som
Användning SKB skulle ligga i linje med de på introduceradeårav senare
miljökonsekvensbeskrivningarna. Ett sådant arbetsinstrument förutsätter inte
bara någon form datorbaserad social kartering olika nivåerpå ocksåav utan
tillgång till relevanta s.k. mjukdata. Sådana data kan bara hämtas närmil-ur
jöerna fältetpå där har kontakt med i olika åldrar och samhälls-man grupper
skikt.

2.3 Kan skönja svenskman en ny
planeringskultur

ÄrVad lär vi de historiska och internationella erfarenheterna detoss av en ny
planeringsdoktrin främst behövs Eller flera teorier för skilda behovsom

Historien tycks lära det inte finns eller går skapa någon allomfattan-att attoss
de teori de problembilderna imot ochsammansattasom svarar en mer mer
komplex värld. De stora doktrinerna inte lösningen på storstädernasvar

Änproblem. mindre depå små eller den glest bebyggda periferinsorternas
problem.

Den doktrinen den storskaliga funktionalismen villesenaste förnuf-vara- -
och den vetenskapliga kunskapens planeringsform.tets Och del enaståendeen

framgångar nåddes i början skalannär måttlig och bostäderna rationella ochvar
hygieniska. Den bostadsnödensvåra hävdes igaranterat land.vårt Det baravar

det doktrinen sedan tillämpades in absurdumatt och hänsyn till lokalautan
förutsättningar och kulturer.

Om bostäderna inte längre blev direkt hälsovådliga så blev de i stället
hållmånga intill omänskliganäst skalannär successivt i Europasväxte och

USA:s storstäder. Och de till del hänvisades tillstor resurssvaga grupper som
de förortsområdena levde med små ekonomiska marginaler. Vanliganya
människors behov hygien respekterades förvisso knappast deras behovav men

skönhet och miljö stolt Man iöver. praktiken omedvetenattav en vara var om
effekterna alltför enformiga och trista områden. blevDet närmast omed-av ett

och outtalat uttryck för förakt för invånarna.vetet
flestaDe våra svenska miljonprogramområden framstår vid internationellaav

jämförelser relativt oskuldsfulla även här skalan småningomsåtrots attsom
Örebroalltför ofta drevs Vällingby i Stockholm, Baronbackarna i ochupp.

Fröslunda i Eskilstuna blev paradexempel visa efterkrigsepokenunderatt upp
innan de verkligt i våra storstäder. dagI har vistora itogsgreppen runt om
landet problemområden knappastäven kan tala slumområden.om man om

Kunskaper, genomtänkta teorier framföroch allt kanske vilja och förmåga- -
handla behövs. Men ordet doktrin skrämmer. historiskaDeatt och interna-

tionella erfarenheterna har visat alla storade doktrinerna föreskriftermedatt
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rationalistiska ochanspråksfulla,alltförvisat sigochkalkyler i småttoch stort
verkligheten.okänsliga för

praktisktteoretiskt ochpositivt lärahistorien kan någotAv attman som
frånbortför kommanödvändigvisat sigplanering alltidgenomtänkt attt.ex.-

löserstora teorini kåkstäder. Densocialt eländehälsorisker och pro-som
teori ochgodkrävsinte existera. Däremotfinns tycksdeblemen oavsett var

arbetar där.bor ochför arbete medmiljöer ochpraktik för olika somgrupper
förusättningar.lokala miljönstill denambitionerna måsteochMåtten anpassas

den totalagäller det ocksåskrämmandesig såDoktrinen med DOm terstort
till dethänsynkrafterekonomiskamarknad därplanlösheten på styr utanen

tillchansentyder påslutsatserOECD-gruppensallmänintresset.långsiktiga att
olika ni-samverkar påenskilda intressenoffentliga ochframgångar störst närär

bredd.medochvåer stor
praktisktteoretiskt ochhandlahållning tycksrealistiskEn om en ny,mera

färdigameddetaljerad doktrin mönsterplaneringskulturförankrad än om en
problem skall lösas.för huroch modeller

till invånarnaförhållningssättdialoginriktatplaneringskultur harsådanEn ett
flexibili-sinförloratydligare såänviktigt kännetecken är attutanett mensom

anvisar praktisktochvärderingarredovisaroch mål,problempekarDen uttet.
ställdeRådberglinje med de kravimetoderanvändbara upp.

olikaoch forupplevelsermänniskorskänsla förlyhördhet ochRespekt, egna
förhållningssättet.dialoginriktadei dettradition liggerochkulturmiljöers egen

finns i denmänskligamobilisera deuppfordrandärmedOch att resurser somen
miljön.lokala

hyggligahoppförutsättning förblir viktigmobiliseringen nyttJust omen
sigdet rörmedhushållningförbättradochsociala villkor oavsett omresurser

kultur kanEnorördkultiverad ellermiljö,nätverk, byggdsociala natur. nyom
grund förunderifrånframfåocksåmåste växakunskapstimuleras sommenav

utveckling.hållbarlångsiktigten
stadsmiljöavdel-vid Boverketsteknologie doktorarkitekt ochLouise Nyström,

gruppdis-likhet medistadsmiljöseminariet tankarvidformuleradening, som -
teckenvarje fall påför eller ipläderingkan läsaskussionerna ensom en-

värde-problem, mål,finnsanförandetplaneringskultur. lutveckling mot nyen
strategiermåttfullaochFlexiblaantydda.skisserade ellerstrategierringar och

forordas.förutsättningarefter lokala
enhandlar detfolkhälsan. Delsslag hotprincip tvåiNyström mot omavser

allergier,framkallargifterluftföroreningar ochmiljö medallt sjukare can-som
ohäl-psykosocialmedförvardagslivetiförhållandendetDels rör somcer m.m.

sa:

människordebelyses bl.a.såAtt problemen är attsammansatta somav
hävdaharfamiljeliv och svårastarbetsliv ochisvårigheter atthar störst

har deboendemiljöer sämstaihamna detenderarmarknaden,sig på att som
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förutsättningarna för god livskvalitet dålig service, tristess, storskalig-en
het mm vilket i sin adderar till svårigheterna hävda sigtur inom offent-att
ligheten och på arbetsmarknaden. Brister i vardagslivet bidrar således till
ökade risker för marginalisering de redan har ställ-av grupper som en svag
ning i samhället, vilket i sin ökar sjukvårds- och socialtjänstkonsumtio-tur
nen .

Nyström understryker också all miljö befintligär och planeringenatt bordeatt
präglas synsätt präglar PBL:s krav på ombyggnad. Varsamav samma som om-
byggnad innebär bibehålla kvaliteterna samtidigtatt till bris-rättarsom man

Begrepp råmarkterna. och jungfrulig mark blir då orimliga. Varjesom
miljö sinär Alla tillskott och förändringar skall medgöras utgångs-egen norm.
punkt i vad finnsredan där:som

En skall behandlas by, småstad småstad ochsom en en som en en
storstad storstad.som en

Dessa ord måste rimligen läsas så, det inte längre finns eller kan finnasatt en
doktrin eller mindre skall prägla all planering i landet. Tvärtomsom mer -
det handlar långtså möjligt frånutgå historisk,att miljömässig, social ochom
kulturell Allsärart. planering blir förnyelseplanering.

Kanske kan tala förhållningssätt i praktikenett innebärnyttman om som en
Övergång från mönster- och expertinriktad till dialog- och processin-en en
riktad planeringskultur

Till detta behöver följande läggas:
Skiktningen efter inkomst och utbildning ökar sannolikt i postindustrielltett

samhälle. För de krävs därför möjlighetermest utsatta och frånstödnya sam-
hällsorgan olikapå nivåer för hävda sina intressen och behov.att

Begreppet utsatthet diskuteras i följande kapitel.
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3 Socialtjänstens
strukturinriktade insatser

forskningsbakgrund,-

begreppsdiskussion och
erfarenhetsåterföring samt

ansatsernya

Den osäkerhet funnits inom samhällsplaneringen under är återspeglassom senare
iäven och försökenpå utveckla sociala i detsynsätt strukturinriktadeattsynen

arbetet med stöd den socialtjänstlag trädde i kraft 1982.av som
Samtidigt finns tecken osäkerheten såväl samhällsplaneringenatt iom

allmänhet socialtjänstens roll i det strukturinriktade arbetet påärsom vägom
vika. Två antologier forskareatt och forskande praktiker Boverkets Miljöav -

för livet 1991 och Social Mobilisering samhällsarbete i Sverige 1992om-
klaraär tecken härpå.-

I den förra medverkar företrädare för samhällsplanering, byggforskning,
psykiatri, distriktsvård, sociologi, etnologi, socialt arbete och arkitektur. De
flesta den skriftens medarbetare forskare ochellerär lärare inomav senare
socialtjänsten företrädareäven för etnologi och fritidsverksamhet med-men
verkar.

Forskningen har bidragit till det finns solid grund kunskapatt ståattnu en av
på den sociala och fysiska miljöns betydelse för hälsa och välfärd. Kruxetom

goda översättningarär till praktisk handlingatt denna kunskap först underav
år tycks på konkretväg och tillämpbar form.attsenare tavara

Först lämnas i detta kapitel exempel forskningpå betydelse för bl.a. social-av
tjänstens utveckling. Därpå följer begreppsdiskussion och kunskapsöver-en en
sikt socialutredningensrör och socialtjänstenssynsätt försök utvecklasom att
medverkan i samhällsplaneringen.

Därefter berörs utvecklingen från 70-talets grannskapsarbete till vad isom
skriften Social mobilisering sammanfattas under begreppet samhällsarbete.
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ochteoretisktrejäl bådeblihunnitharkunskapsmässiga grundenDen meranu
lokalt hälso-medverkan ibehandlassamhällsarbetetanslutning tillpraktiskt. I

arbete.
utgångspunktmedarbetetstrukturinriktadei detberörsSlutligen ansatsernya

ideal i detsocialtförutsättningargrannskapsidénsdiskussioni somomen
Stadsliv ochskriftenutifrånskerolika miljöer. Detsamhälletsmoderna grann-

idocentenochBergmanstadshistorikem Bossedär artiklarskap 1991, so-av
ochsociologenoch kommenterasintroducerasOlssonSörenarbetecialt av

ioch 5kapitlen 4iföljsdiskussionenHjärne. Denbyggforskaren Lars upp
denna rapport.

fysiskasociala ochForskning den3.1 om
Välfärdochhälsaförbetydelsemiljöns -

lösningarsökastå på förgrund attatten

forskning harbeteendevetenskapligsamhälls- ochomfattandefinns somDet en
o.d.planeringsocialaspekter,socialadiskussioniintresse omen
Socialtjäns-Även hälsan.påverkarvillkorSocialaforskning berörs.medicinsk

vårdpsykiatrisksåvälbetydande delarsuccessivtflera år översedan avtarten
han-funktionshindradegälleräldrevård. Detsammasomatisk omsorg omsom

dikappade.
lösningar-praktiskadeintepå,grund ståkunskapForskningen attensomger

solid, påtämligenfinnsdagmänniskosyn. IochetikberorDe ytterst enavna.
och väl-hälsaförbetydelsemiljönssocialadenkunskapgrundadforskning om
nätverk.socialaslagolikavärdetgradgäller i högbefinnande. Detta avav

meningardeladetillofta lettharsegregation omfattandeärForskningen menom
variteffekter harboendemiljönsfysiskaåtgärder. Denlämpligaochmöjligaom

huvudsakidockdisciplinerflertal ärförFöreträdareomstridda. numeraett
trivselmänniskorshälsa,psykosocialförbetydelseboendemiljöns .a.omense

förankring.socialaoch
psykiskt sjukaförÄven formerinstitutionellavård iboende ocheffekterna av

exempelsociologer. Ettbl.a.ingåendefunktionshindrade studeratsharoch av
Viktiga lär-Söder.begåvningshandikappade av Mårtenstudier rörtär som

dethistoria närstyckevis dystraochfå vårdensñnnsdomar att omsorgernasur
kraftigt förbättrats,Situationen harmentalsjuka.funktionshindrade ochgäller

ingalundamissförhållanden haroch utrotats.övergreppmen
och andrainstitutionsmiljöerMänniskor ialltid kvar.finnssvaghetförFörakt

integritet.sinförstöd värnabehöverberoendesituationer att
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3.1.1 påExempel kunskap vuxit framsom ur
samhälls- och beteendevetenskaplig forskning

Den sociologiska och socialpsykologiska forskningstraditionen har i hög grad
bidragit till den kunskap vi har i dag socialaden och fysiska miljöns be-om
tydelse för hälsa och välfärd. kan här hänvisa tillMan exempelvis den ameri-
kanska tradition där arbetat med kriminalitet och storstädernas slumpro-man
blem, till internationella studier de små psykologi och till svenskom gruppernas
forskning nätverk och vårdens historia.om

SverigeI utvecklades sociologi och socialpsykologi efter andra världskriget un-
inflytandeder den anglosaxiska traditionen. Swedner, vidHarald det härav

laget klassikersvensk iden tämligen disciplinen socialt arbete, togen nya
intryck LewinsKurt idéer fältforskning tilloch använde dem förmåna av om

för de problemdrabbade och hunsade.
En samhällsvetare och arkitekt Bo Mårtensson, Björn Alfredsson,grupp en

Lars Dahlgren, Leif Rahm bedömde i Det hotade lokalsamhälletrapporten
1988 utvecklingen skulle leda till ökade motsättningar mellan ochatt centrum
periferi. Klyftorna mellan rika och fattiga lokalsamhällen, kommuner och
regioner ökar. Den alltmer internationaliserade ekonomin medför obalanser
mellan olika delar landet och slår i sociala problem och ökande sårbarhet.utav

Forskargruppens bedömning tycks med samhällsutvecklingen.stämma Den
med den i inledningskapitlet citerade amerikanskestämmer även forskarens bild

den sociala strukturen i den högteknologiska informationsstaden.av
Segregationstemat berörs i kapitel med stöd de statliganärmare 4 stor-av .a.

stadsutredningarna och erfarenheter från samhällsarbete i mångkulturell miljö.
Sociologen Karin Tengvald studerade för antal sedan bl.a. nyfattigdomårett

i Haninge haroch under sig studier kring socialaåren ägnat nätverk. På
har hon bl.a. i Gemenskap och inflytandeår Om samordnadrapportensenare -

boendeservice och välfärd 1990 sammanfattat erfarenheter försöken medav
samordnad boendeservice.

Tengvald det viktigt lillamed den gemenskapen, gemenskapärattmenar,
byggd enbart fysiskpå närhet. Det också viktigtän gemenskapär att attmer se
och inflytande hänger Det först där finns fungerandedet och viktigaärsamman.
sociala sammanhang, det kan utvecklas legitim förgrund deltagande isom en
boinflytande.

Tengvald betonar alltså liksom Sören Olsson och andra forskare vikten av- -
den lilla gemenskapen. Det sociala sammanhang, invånarnaär många som

ingårvanligen Ett accepterande de små gemenskapernas för-ärsärartav en
utsättning för deras inneboende kapacitet skall komma till komple-att nytta som

till professionellade insatserna:ment

Frågan också inte i ekonomiskadagens läge har starkt behovär ettom
de gemenskaperna fortsättningsvis fungerar ochsmå välatt snarastav
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igemenskapernatydligt syfte med de småexpanderar. Det är nyttatt ett
huvudsyfte, nämligen just derasframboendemiljön börjar växa egen-som

minst socialaolika slag, intenyttigheterskaper producenter avsom av
medlemmar.for sinatjänster

har alltmersocialt livmiljöns betydelse för hälsa ochbyggda, fysiskaDen
lyft frami forskningHjärne har sinviktig faktor. Larsuppmärksammats som en

socialt liv.boinflytande ochfor utvecklingförvaltningsfrågornas betydelse av
sina subtilauppmärksamhetväcktJohan Asplund harSocialpsykologen genom

relatio-vardagliga socialaför dehälsningsceremoniernas betydelsestudier kring
anonymi-publicerade analysersina nyligenmänniskor emellan och avnerna

Storstädernamoderna stadslivettillfälliga betydelse i detoch de mötenastetens
livet 1992.och det forteanska

Gesellschaft behand-Gemeinschaft ochpublicerade EssäAsplunds 1991 om
altruismensammanhållningen ochutvecklingen frånflerhundraårigalar den
Gemein-organisationer byar och skråni småskaligaunder kyrkans hägn som

relatio-prägladekontraktsmässiga, egenintressetväsentligenschaft till avmera
OlssonSörenGesellschaft. har bl.a.storsamhällen Deni moderna avner

ochlivssfárer och samhällsarbetediskussion olikai hansuppmärksammats om
Mobilisering.Socialsamhällsplanering i skriften

i den fysiskabarns villkoromfattande litteratur70-talet finnsSedan omen
1993,miljö Bodil Rasmusson,Kunskapsöversikten Barn och byggdmiljön. av

byggnadsfunk-Institutionen förLunds universitetBomiljörådet ochutgiven av
barnmiljöutredningenomfattanderik källa Dentionslära ösaär att ur.en

slutbetänkandet 197570-talet.flertal under Ipublicerade rapporterett samman-
i fyra punkter:i stadsbebyggelsefattades problemen ny

miljötyperverksamhetsområden ochviktigalever åtskilda frånBarn
kulturmönsterklasser ochåtskilda från andra åldersgrupper,leverBarn

jämnårigamed antali påtvingad kontaktleverBarn ett stort
påverka.saknar och möjligheti miljöer delever rättBarn attsom

trafrkmiljöer. Struktu-lek- ochinitiativ till studier bl.a.Barnmiljörådet tog av
inteemellertid fört motverkande komponenterförändringar harrella som

hävdastill kompenserande åtgärder,inte föranlett försökkalkylerade ellervarit
kunskapsöversikten.i

utvecklingspsykologisktboendeföreställningar ibarnstid harPå ettsenare a.. Gunilla TorellNordström ochavhandlingar Mariaiperspektiv analyserats av
följande utifrån deni detbetydelse för barn och berörs1990. Miljöns avunga
enligt Barnmiljörådet:följ ande hävdasBarnkonventionen där bl.a.FN antagna

grundprincipendvs. skaska komma i främstaBarnets bästa rummet, vara
innebärinblandade. Dettabarn och ungdomari alla situationer där är att

föravdela ät-skaska prioriteras ochoch ungdomarbarn att staten resurser
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gärder barn och ungdomar.som avser

Vidare i konventionen:sägs

Landet sig stödja varjeåtar barns rättigheter till det sinaatt yttersta av
resurser.

Det rimlig slutsats kunskapär särskilt det slag Johan Cullbergatten av som
redovisat beträffande trista boendemiljöers betydelse för barns verklighetsupp-
fattning borde få genomslag i förnyelse storstadsförorter och liknande mil-av
joer.

Den l juli 1993 tillsattes barnombudsman G30 med uppgift bevakaatten
frågor barns och ungdomars rättigheterrör och intressen till 18 år.som upp
Detta bör få betydelse för barns allmänna livsmiljöäven då ombudsmannen

rådets uppgifter.övertar
Forskningen åldrande och äldre i samhället omfattande. Somär exempelom

Äldrekan det tvärvetenskapliga projektetnämnas i samhället förr, och inu-
framtiden med historikern Birgitta Odén forskningsledare. Studiernasom
avslutades i början 80-talet. Syftet möjligapeka för äldrevägaratt ut attav var
bli betraktade i samhället.som en resurs

Sociologen Gerdt Sundström har forskare utifrån omfattande material isom
flera sammanhang visat den informella äldreomsorgen sedan länge haratt stor
omfattning och betydelse. Det släktbaserade nätverket har ökat i be-snarast
tydelse den ökade rörligheten i samhället. Frivilligheten och kvaliteten itrots
kontakterna stimuleras äldres ekonomiska oberoende.av

Konsten bli gammal förebilder, framtidsbilder titeln på Institu-äratt en av-
för Framtidsstudier 1992 publicerad skriven folklivsforskaren itet rapport av

företags- och vårdkultur Barbro Holm-Löfgren och psykologen och socionomen,
fiLdr. Lennart Brunander. behandlarDen förhållandet mellan äldre, anhöriga
och personal på besläktat med detsätt är viktenett ettsom resonemang om av
interaktionistiskt förhållningssätt alla nivåer i socialt arbete förs isom
avsnitt 3.2.1.

I förordet uttrycker Barbro viceWesterholm, ordförande i institutet, förhopp-
ningen, att 90-talet innebär intevändpunkt och vi minst vid planeringatten av
äldreomsorgen och utbildning dess personal de äldrespå kun-tarav vara egna
skaper och erfarenheter. Vi måste sluta tycka andra hur de skall haatt om
det. De berörs få tycka själva.måstesom

Uttalandet bör ha relevans inte minst vid ombyggnader och stadsförnyelse.
Sådana ingrepp berör sådant för gamla människor kan sistadet desom vara
själva har kontroll det hemmet. Följande iöver slutord boken Lennartegna av-
Brunander, skrivna efterår det han blivit pensionär, någotsägerattsex om
behovet integritet livetsoch värde och betydelse under åldrandet:ävenav om

Perioden från det verksamma livet tilloch ålderdomen därär en process,
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ständigt lämna det varit, ochpåprövar attatt att ta nuetsom varaman
iförbereda sig för det kommer. Jag lever den Jagsom processen nu.

samtidigt livetbetydelsefull livsperiod.upplever detta Men ärsom en
Livetvarit.ålderdomen precis lika dant det alltid harpå ärväg mot som

alltid viktigt.

från medicinsk forskning3.1.2 Exempel

befäst kunskapenhar grundläggande medicinsk forskningPå år omsenare
sociala hälsa sidan och den sociala ochsambanden mellan problem och å ena

fysiska miljön andra sidan.å
Gustav i begränsadKlassiska föregångare Gunnar och JonssonInge togsom

samhällskritiskautsträckning just dessa aspekter, studierIngesävenupp om var
Gustav analys med tiden vidgades.och Jonssons

mellanforskningen sambanden1991 folkhälsorapport har mycketI års av om
socialasidan och rad andra faktorer klasstillhörighethälsa å somena en

dylikt sammanfattats.skikt, yrke, ålder, kön, levnadsvanor och
professor iGunborg Jakobsson, finländsksamnordisk 1984I rapporten av

Barns hälso-Köhler, professor i socialmedicin,socialpolitik, och Lennart om
kri-Norden utgiven Nordiska hälsovårdshögskolan fördes bl.a.tillstånd i av en

Barnsför SoS-rapportentisk diskussion hälosbegreppet. De har även svaratom
friska välutveckladeSverige 1991 visar barnen i ochhälsa i äratt stort settsom

fall ökandesamhället medför kvardröjande och i deldet modernaatt enmen
Invand-missbruk, famljeupplösning och misshandel.hot gällerhot. Dessa t.ex.

barn.flyktingbarn löper risk för ohälsa andraoch änstörrerar-
studien 1913avhandling 1989 Social skiktning och ohälsa iFaresjösTomas

sjukhuset, UppsalaLinköping studies i samarbete med Akademiskamänårs
in-livshändelser arbetslöshet, arbetsbyteUniversitet visade samtatt som

uppvisade samband med hjärtinfarkt och dödlighet.komstförändring
Byggforsknings-titeln Boende, social miljö och hälsa frånmedI rapporten

miljö sidan ochförhållandet mellan social och fysiskBFR 1993 årådet tas ena
Eriksson vid Sta-Kristina Orth-Gomér och Ingeborghälsa andra sidanå upp.

Fredlundpsykosocial miljömedicin har tillsammas med Peeterinstitut förtens
Elofsson vid Stockholms universitetStatistiska Centralbyrån SCB och Stigvid

från omfattande intervjuundersökningar.resultatpresenterat
befolkningens b0ende-syftat till vilken betydelseStudierna har undersökaatt

social gemenskap har för befolkningenssociala förhållanden ochförhållanden,
undersökningar svenskaöverlevnad. hjälp SCB:shälsotillstånd och Med avav

från 1982-83 aspekter undersöktslevnadsförhållanden aJLF har dessafolkets
befolkningen. 000 och kvinnorslumpmässigt urval den svenska 14i mänett av

grannskapskontakter, bakgrundsfaktorer rörandeintervjuats omboendemiljö,har
hälsotillståndVidare registreradessocialgruppstillhörighet, familjestruktur etc.
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överlevnad.och livsstilsfaktorer. Samtliga följdes i fem med avseende påår
Efter kontroll för faktorer ålder, socialgrupp fann bl.a. godattsom mm man

socialtfysisk boendemiljö, tillräckliga grannskapskontakter och nätverkgott
undersökningen karakterise-hade betydelse för överlevnad och hälsa. Enligtstor

tvåfamiljshus igod boendemiljö boende i hus, i och ocheget enras av en-
och tillbostad med flera Goda grannskapskontakter innebar att man avrum.

gårdsfester, hjälpte med småtjänsterträffade hade varandra Denetc.grannar,
för för tidig utgjordes hade inga ellerriskgruppen död demstörsta av som

sammanfattas följandeinga grannkontakter. Resultatet på sätt:nästan

Undersökningen bekräftar tidigare den sociala förankringensresultat om
betydelse för hälsa överlevnad. framkom den fysiskaoch Dessutom att
boendemiljön hade betydelse för grannskapskontakter. Således påverkades

fysiska boendemiljön.hälsan både den sociala och denav

självfallet värde dennaSom kommentar kan det ävensägas, är stort attatten av
uppföljningsstudie sociala och den fysiska mil-omfattande bekräftar både denatt

för ochjön inte minst de sociala kontakterna betydelse hälsaoch över-är av--
emellertid sådana generella samband intelevnad. problemDet är ett att ger

miljöerför praktiska handlandet det gäller därvägledning det närmera av
hus eller i låg bebyggelsebefolkningen inte har tillgång till bostäder i etc.eget

situa-och följa hur konkret kan hanteraDet blir viktigt studeraatt upp man
tionen bristfälliga miljöer, särskilt invånarei många ärom resurssvaga.

3.1.3 BFR-chefens synpunkter

i tidskriftenför Byggforskningsrádet Bertilinlägg chefen PetterssonI ett av
för samhällsvetenskapligt in-1993 i debatten rådets denPLAN 3 ansvarom

beskriver BFR-chefen några viktiga områden där deriktade byggforskningen
fokus.sociala aspekterna i direktstår

bostäder bostadsvane-Under rubriken Utformning nämns storattav en ny
angelägen. Vidare påpekas de årensoch preferensundersökning är att senaste

samvaro.studier utemiljöns för social Detta harhar visat betydelse som arena
bred bas forstimulerat till nytänkande inom parkverksamheten och skapat en

forskning.miljöpsykologisk
tagits fram. Ambi-Hus och hälsa har kunskapsöversiktInom området en

Ochtvärvetenskapliga forskningen. utvecklationen fortsätta denär attatt
faktorerna.till med de skadligametoder för komma rättaatt

psykologiska forskningen medden medicinska ochR-chefenBF även attmenar
responsstudier har hamnat i något återvänds-sina naturvetenskapliga enav

folk-det enligt dengränd liten hjälp för åstadkommaDe senasteatt somger
nämligen stödjande nätverk,påverkar människors hälsahälsorapporten mest,

i sitt liv.arbetesysselsättning ett sammanhangoch upplevelser av
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För frågan socialtjänstens framtida roll särskilt intressedetär att noteraom av
den vikt BFR-chefen vid sociala nätverk. 30-,lägger gäller såväl 40- ochDet
50-talsområden områden:som nyare

Studier miljonprogramområden visat betydelsen hem-har också påav av
känsla och identifikation med bostad och närmiljö uppbyggnadensamt av
sociala kontaktnät då försöker negativ utveckling ivända problem-man en
områden. Stora ekonomiska sociala vinster finnsoch uppnå på områdes-att
nivå flersektoriellt tekniska och funktionella för-angreppssättettgenom
bättringar, social mobilisering, bättre service tillskott arbetsplatser.och av

BFR-chefen tillägger i denna del, det viktigaste inte ytterligareäratt attnu
förfina dessa tillämpa i områdesupprustningkunskaper dem och därefterutan att
utvärdera resultaten.

Till detta skall här endast kommentaren det främst socialtjänst-göras äratt nog
försökt utveckla nätverksarbete, mycket återstår Detäven göra.atten som om

hittills gjorts har ofta opretentiösa utvecklingsförsök med hjälprörtsom av
förskolor, dagverksamheter för psykiskt handikappade och liknande. Ty-öppna

saknas ofta dokumentation från utvecklingsförsök. lämnasNågra exempelvärr
i kapitlen och4

Med sitt vida kontaktnät socialtjänsten förutsättningar i skildahar goda att
miljöer samverka med skilda slag. Vinsten ligger i problemattgrupper av upp-
täcks tidigt och negativa utvecklingsspiraler kan vändas till positivt.någotatt

BFR-chefen riktar emellertid kritik socialförvaltningarna och beröräven mot
deras ställning i planeringshierarkin. BFR:s FoU-program ifrånutgår attsvaga
det i den sektorövergripande planeringen direkt under kommunstyrelsenär som

sociala beredas plats. diskuteras i vaddet måste Tyvärr mån detsynsättet
praktiska förutsättningar för sigtidsmässigt finns kommunledningen att engagera

djupare i utvecklingen och dess olika områden socialtkommunen ettav ur pers-
pektiv. Som framgår det följande dock i dennaöverensstämmer synsättetav

BFR-chefeni huvudsak med vad anför.rapport
Kritik sig Plan- och bygglagen, eller social-uttalas PBL,även mot att vare

till i främjatjänstlagen, S0L, talar hur det skall praktiken godaattom
SoLsociala levnadsförhållanden. Pågående såväl PBL kanöversyn av som

dock komma bidra till stimulera intensifierat arbete i önskad riktning.att att ett
BFR-chefen det i socialnämndens uppgifter ingår göra signämner även att att

med levnadsförhållandena i kommunen. anslutning härtillväl förtrogen I
finns mycket betydelse för samhällsplaneringenkonstaterar han detatt storav

blivit fortsatt forskning livsformer ochhittills knappast alls belyst. I omsom
framlivsstilar det angeläget lyfta inte hörs i samhällsplane-är att grupper som

ringen sin kvinnor, barn, ungdomar, invandrare, äldremotsvarande numerär -
etc.

BFR-chefens sociala perspekti-Sammantaget kan också i inlägg detattnoteras
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skallperspektivet i praktikensocialavikt. detbetydande Hurtillmätsvet en
Kommunledningarnai kapitlen ochdiskuteras 4säkerställaskunna närmare

iförs plane-perspektivende socialaförförvissobör större attettta ansvar
i tidde informerasförutsätter dockförändringsarbete. Detring och attannat om

fält-vägledning för angelägnastöd ochutvecklingstendenseraktuella samt ger
insatser.

del har nöd-tillfältethävdas detgoda grunder ärkan påDet storatt som
isociala miljön kom-fysiska ochoch denvardagslivetvändig kunskap omom

insatser-konkretadel deskälpraktiska måsteolika delar. Av storen avmunens
med invånarna.i kontaktuppföljning däroch näraför analys, insatser görasna

socialtverkligenöversiktliga planeringenangeläget den ettDet är även att ges
iutvecklastanke i denna är, närmaregrundläggandeinnehåll. En rapport som

slagutvecklingsplanering detlokaldet kan skeföljande kapitel, att avgenom
finnsLikartadeskilda skrifter. synsättutvecklat ioch andraOlssonSörensom

1992.Johni blåsväder Lovéni Välfärd

Begreppsdiskussion och3.2

anknytningerfarenhetsåterföring med

socialtjänstentill

samhällsarbete, socialarbete,problem, socialtsocialaBegrepp som
definiera. Detsammasamhällsplanering svåraliksomplanering är attetc. --

begreppsdiskussionåterkommandemiljö.hälsa och Enbegreppgäller som
vi användervad närmöjligt klargöraför långtändå såbehövs att menar

och behövsdemokratiska debatteniviktiga denbegreppen. Begreppen är som
gripbar.någorlundaverklighetkompliceradhjälpmedel för göraatt en

socialtjänstre-diskussion rörandeerfarenhetsåterföring ochförunderlagSom
Socialtjänstkommit-vidSonja Hellingupprättadbilagaformen har bl.a. av

Hjärne Densociologen Lars använts.bilaga 3 utarbetadsekretariat, ochtens av
enintentioner, den ärlagstiftarenssammanfattningförra är senareaven

Även fram-har,litteratur ochkunskapsöversikt.begrepps- och rapporter som
reflektionförunderlagvarit värdefullaföljande kapitel,ochdettagår somav

diskussion.och

arbetesocialtproblem ochSociala3.2.1

intres-varit föremål förarbete harsocialtproblem ochsocialaBegreppen en
Ävenunder år.och lärarediskussion bland forskareifrågasättande senaresant,

utbildningsreformer denärtill resultat i forminte lederdiskussionen avavom
i dennahållningdialoginriktadeför denbetydelse ettrapport ses somsom
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fundament för strukturinriktat arbete i framtiden.
Harald Swedner utgick i sin bok Socialt arbete tankeram från denen-

grundläggande tanken socialt arbete består i samhälleligt förändringsar-att
bete olikapå nivåer individnivå,på institutionsnivåpå och samhällsnivå.på-

socialaDe leder fram till sociala problem står i förcentrumprocesser som
Swedner. Medicinskt arbete, vårdarbete, omsorgsarbete socialtoch arbete består
huvudsakligen i motåtgärder i förhållande till de problemskapande processerna
i det moderna industrisamhället. Samtidigt upplever en växande blandgrupp
läkarna, omvårdnadsarbetarna och socialarbetarna detta otillfredsställan-som
de. Många dem skulle säkerligen vilja medverka i förebyggande arbete,av
dvs. med och planera och strukturera den fysiska, tekniska sociala mil-ochvara
[01]

Swedner trycker bl.a. socialt arbete dels vuxit framämnetatt ettsom
krav frånpå rad intressegrupper utanför eller i marginalen forskar-svar en av

samhället, dels den skall sig forskning socialtägna i arbete måsteatt som
skaffa sig överblick kunskapsstoff och forskningsmetoderöver inom flera
etablerade samhälls- och beteendevetenskaper.

Sociala problem kan visserligen inte definieras känna till samhälletsutan att
värderingar, för kunskap vad hög levnadsnivåär hänvisarmen om som en
Swedner till Maslows behovstrappa.även forDen stöd definieraatt gapetger
mellan hur det är och hur det bör vara.

Forskaren här socialt arbete i aktörsperspektiv och inte åskådarper-ett ettser
spektiv. Både forskaren och socialarbetaren blir det talesmän för desättet
berörda människorna. Hållningen präglas mångvetenskapligt samhällsper-ettav
spektiv och rationellt till stöd för människor isynsätt underläge. Detettav
komplicerade socialarbetare-människamötet får relativt undan-setten mera
skymd roll. Och det särskilt i denna delär diskussionen i fackkretsar påsom

blir intressant.årsenare
forskareTre vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet Jan-

Sandberg, Stefan Morén och Lennart publiceradeNygren 1990 skriften Tre-
socialt arbete.röster Inläggen visserligen i viktiga delarstämmer t.ex.om -

i emancipatoriskaden hållningen väl med Swedners föreställningaröverens-
det finns också intressanta skillnader.men

författarnaDe nämnda har det de inte vill godta socialttre gemensamt att att
arbete i högså grad definieras praxis. Det kan leda till professio-attsom nu av
nella och revirmässiga intressen kan komma kunskapsuppbyggnad ochatt styra
undervisning. Och kanske, tycks det, komma i konflikt med kunskapsintresset
och forskningens oberoende ställning.

Till de utgångspunkterna hör de i högre Swed-gradäven änattgemensamma
från mötetutgår mellan människor det primära i allt socialt arbetener som
vilken nivåpå det individuella eller det samhälleliga.mötet ägeroavsett rum -

Sandberg inte tillfreds med socialt omfattarär ämnet arbete antal ämnes-att ett
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discipliner bland vilka de studerandes prioriteringar vad viktigt i högärav som
Ämnetvarierar.grad saknar identitet.klar Samtidigt nyckelsitua-hanegen, ser

tionen i socialt arbete relationen mellan människortvå socialarbetarensom -
klientendenoch psykosocialt situationDenna grunden för allautgörutsatte.

nivåer socialt arbete:av
Båda aktörerna blir subjekt och objekt i nyckelsituation.en gemensam

Scenariot för socialt arbete blir medskapande där båda deltar.ett parterna
Morén vill också tydligare etablera socialt arbete teoriområde medett egetsom

kompetens och identitet. socialaDen praktiken teoretisk förankringutanegen
innehåller fällor.många En och oartikulerad teoretisk identitet innebär attsvag
yrkesgruppen riskerar bli offer för ständigt trender ioch moden sinatt nya
yrkesutövning.

Ämnet bör värdemässigt vila humanistisk grundhållningpå det slagen av som
finländskeden filosofen Georg Henrik Wright diskuterat och studera män-von

niskan kulturvarelse. Socialt arbete blir inte längre primärt problemlös-som en
ningsuppgift erbjudande kunna förändra självbild och omvärlds-utan ett att
uppfattning. Socialarbetaren bör stödja medvetna, tolknings- och handlings-nya
möjligheter i socialt situationer.utsatta

Socialt arbete inte individarbete enbart. Det inte samhällsarbeteär är- -
enbart. Det handlar i stället individer och i socialasamhälleligaom grupper
situationer kan svåra och förstå hand.påattsom vara se egen

Socialt arbete bygger inte primärt på individperspektiv inteoch hellerett
samhällsperspektiv;på socialt arbete ifrånutgår interaktionistisktett ett

bådeperspektiv individenpå och samhällen.

framförNygren liknande tankegångar och ställning för emancipatoriskttar ett
socialt arbete och förhållandedess till och fenomen kan förknip-processer som

socialmed utsatthet.pas
Socialt arbete vetenskaplig disciplin innebär söka kunskap vad detattsom om

betyder arbeta förändringsinriktat med människor i socialt livssitua-att utsatta
tioner. Sådana situationer handlar i grunden moraliskt ställningstagande,ettom
där handlingar kommer till stånd med-subjekt.med Samhället blir relevantett
aktörsområde, där social utsatthet resultat förtryck och utslagningär av som

synligt:görs

Förändring livssituation innebär både anpassning till omgivningenav en en
och anpassning omgivningen.en av

En sammanfattande kommentar till diskussiondenna det konstruktivaär att
ligger i den interaktionistiska i på såväl analys praktisktansatsen synen som
handlande. Dialogen, kunskap och förmågan till inlevelse blir centrala förutsätt-
ningar för förstå och stödja hanteringen utsattheten för den äratt t.ex.av som
arbetslös, har dålig utbildning och låg självkänsla.
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Hinder möjligheter tilloch positiva förändringar såväl verksamhet somav
miljö hos människorna själva skall långt det medvetandegöras iså gårsom

mellan socialarbetaren dem finnsoch berörda. På detmötet är sättetsom en
möjlighet skapa insikt vad realistiskt kan och bör görasatt gemensamt om som
för häva, begränsa eller kompensera brister både i verksamhet och miljö ochatt
hos de enskilda människorna i blir tydlig kan ieller Utsattheten ochgruppen.

fall för angripas mobilisering, miljöarbetebästa steg steg etc.genom
Förutsättningen för framgång aldriginkännande därarbetssättär ett man

talar huvudet dem beredda i dialog. interaktio-på gå Detöver är attsom en
nistiska arbetssättet har likheter den handikappmed uppkomstensyn av

framgår bilaga hämtad Välfärd i blåsväder. Jfr längsttextensom av nerur
bilagan psykologi. Funk-på upprättad Jerker Rönnberg, docent iärsom av

tionsnedsättninghandikapp vid kollision mellan omgivning ochuppstår
individ. En rad faktorer hos bådadera kan eventuellt förändras. Funktionsned-
sättningen kan då reduceras, kompenseras eller kanske med tiden upphöra.

interaktionistiskt blir naturligt i olika formerEtt arbetssätt såväl samhälls-av
arbete i planeringsprocess präglad lyhördhet och vilja till dialog medsom en av

förhållningssättmedborgarna. handlar i grunden kan tyckasDet ettom som
självklart for dem arbetar inom socialtjänsten. knappastTyvärr det såärsom

arbetsbördai situation, då krav snabbhet i planeringsprocessen och storen
försvårar dialog,individnivån riskerar leda till förhållningssättpå att som

undermineraanalys och handling. Hård hotar sina hållpå attgemensam press
socialtjänstens humanistiska prägel.

dialoginriktat arbetssätt kommunen kunskapsunderlag ochEtt kan ett gottge
position inför förhandlingsplanering. också kom-stärkt Det är ettt.ex.en en

munintresse vända negativ och kostnadskrävande spiral i kommundelatt en en
positivt för människor miljö. de berörda människornatill både och Förnågot

ömsesidigt stöd och aktiv med-kan uppgivenhet komma vändas till hopp,att
förändringsarbetet.verkan i

planering3.2.2 Sociala aspekter socialoch

ihade ambitioner för socialtjänstens medverkanSocialutredningen höga sam-
initiativ, direkthällsplaneringen. Genom tillföra planeringen kunskap,att ta

förskulle arbetamedverka i planeringen och aktivera medborgargrupper den

allsidigt social struktursammansatten-
planering närmiljön främjar kontakt och gemenskapav somen-

möjligheter till differentierade fritidsaktiviteter-
social servicetillräckligt och väl lokaliserat utbudett av-

icke störande verksamheterlokalisering bostäder tillsammans meden av-
livbidrar till bostadsområdenattsom ge
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väl utbyggda kollektiva resmöjligheter tillgodoser handikappa-deävensom
des behov och

bostadsutbud tillgodoser speciella sociala bostadsbehov i ickeävenett som
former.segregerade

Uppräkningen vittnar tilltro till rationalistiskastark den planeringensom en
möjligheter påverka samhällsutvecklingen. Och till ekonomisk tillväxtatt en som

fortsattgrund för utbyggnad verksamheten i den gällande planeringsdoktri-av
Samtidigt utredningen kritik storskali-anda. byggde bl.a. de alltnens merav

förorterna utslagning följde häftigtoch den med den omdebatteradega som
flyttlasspolitiken.

Propositionen ledde till SoL:s ikraftträdande 1982 anslöt i huvudsak tillsom
utredningens förslag och tänkande. Kritiken rollen städgummaav som accep-

Verksamhetsplaneringen samhällsplane-terades. sågs medel påverkaett attsom
ringen. Kommunstyrelsens och samordnande roll underströks. I bygg-ansvar
nadslagstiftningen behövdes inga särskilda bestämmelser skyldighet attom
inhämta socialtjänstens synpunkter.

kunskapsöversikt Hjärne tvekansin begrepps- och använder med begrep-I - -
planering beteckning för olika former socialtjänstens plane-socialpet som av

planeringringsmedverkan. allmänna bedömning social denHans är att som var
vissa framförtänkt socialutredningen med undantag kommuner alltav av -

Hjärne författare undantagLinköping både och andra lysandeettav somses -
dåligt.i praktiken kom fungeraatt

bild hur detHjärne understryker den han dystrareär än utatt presenterar ser
ambitioneri verkligheten, eftersom han dels från socialutredningens högautgår

Samtidigt hanoch dels igenom problem och misslyckanden. konstaterargår att
minst den sociala forskningen, under lärt sig mycketinte årengenom omman,

den sociala planeringen verkar. Därigenom harhur samhället fungerar och hur
för förslag till hur social planering skulle kunnalagts god grund att ge enen

finns.fås fungera viljautvecklas och att om
planeringensinfluerades starkt den storskaliga fysiskaLagens intentioner av

planeringssyn trots utvecklingen social planeringrationalistiska att av en
förhärskande fysiska planeringen.tillkom kritik denavsom en

social planeringbilagan Hjärne igenom olika begrepp, därI går närmast
fårför uppfattningen med hjälp bl.a. fysiska planeringsåtgärderstår att man av

införannorlunda i framtiden idag. Tveksamheten be-problem änutatt se
sammanhänger avsaknaden planeringsredskap, delsdels medgreppet av egna

påverkansinstru-vikt vid verksamhetsplaneringen konkretlagtatt stor somman
Linköpingsmodellen. Leklador närhetsprin-gjorde i ochsåment som man

cipen viktiga inslag i modellen.var
nöjer sig sökaaspekter för hållning, där medSociala står attmanen

vilkenstyrformer i linje med propositionen ipåverka andra planerings- och man
planering fastlagd i särskildainte anledning bedriva särskild socialsåg att
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plandokument. Sociala aspekter dock alltför passivt uttryck enligtär ett
Hjärnes mening.

Andra betydelser social planering diskuteras i socialabilagan ärav som
mål för meningi allmän förbättra levnadsvillkoren, vilket underatt mer
lång tid inte minst fysiskapräglat den planeringen. Ett besläktat uttryck är
välfärdsplanering med inriktning fram välfärdens sociala indikatorerpå att ta

grund för politiska beslut.som
kritikEn grundläggande samhällsplaneringen innebär sätterattmera av man

sociala mål före ekonomisk tillväxt. bl.a. den norskaDen representeras av
forskaren Saeterdal och med sin radikala innebörd inte särskilt meningsfullär

lägga grund för revidering SoL, betydelseden kan haävenatt som en av om
utopi och teoretiskt begrepp i samhällkritisk analys.ettsom som en

Att social planering fråga tillföra kunskaperenbart äratt attse som en om
bortse från planeringens begränsade styrmöjligheter karaktäroch dess kon-av
fliktlösningsprocess.

Samordnad eller integrerad planering har fördelen fasta samordningatt ta
tillföra ekonomiskaoch aspekter varit alltför undanskymda.att som

aktiv form social diskussionenEn planering inslag iett tungtmer av som var
bara antyds i lagen planering direktmedborgarstyrd medverkanärmen genom

i planeringsprocessen. forskaren Ottar introducerat detDen norske Brox har
besläktade begreppet generativ planering innebär, frånavstår attattsom man

fram slutligt människorsplanera till förmån för stöd for-mönsterett egna
muleringar och lösningar.

Hjärne sådant tänkande spela underordnad roll i lagenkomnoterar att att en
och dess förarbeten förhållande tillgrund tveksamhet dess roll i detav om
politiska riktigvilket orsak till medverkan aldrigsystemet, setts att togsom en
fart. bedömer dock social planering ha inslag generativt tänkandeHan böratt av
för fungera.att

planering det utmärkande draget i lagens intentionerFörebyggande är mest
skillnad från planering,till allmänt välfärdshöjande ordalagenäven ärom vaga.

det kan urskilja samband och finna tillräckligt precisaFastän svårt attvara
metoder det att från förebyggande inslag i social planering.svårt avståär en

Planering för heller särskilt tydligtstärka uttrycks inteatt svaga grupper
i förarbetena, det ligger underförstått i det förebyggande arbetet.även om
Advokatplanering till stöd för utvecklades i USA i kriget motsvaga grupper
fattigdom, aktionsforskning variant. fick fäste imed Den aldrigsom en
Sverige med ambitioner i den offentliga planeringen. inom dettadess Just områ-
de finns den starkaste kopplingen mellan social planering och samhällsarbete
med dess inriktning social mobilisering stärka förmå-att genom svaga gruppers

tillvarata sina intressen. Hjärne tillägger:attga

Inte minst i dessa dagar minskande åtaganden från och kommun,statav
övergripande särskilt viktigt socialjag det ärtrots tror att attansvar,
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särskilt eller drabba-planering innehåller uppmärksammandeett utsattaav
de i samhället.grupper

aldrigforskningen, Hjärne, fick den sociala planeringenAtt döma av summerar
värderingskonflikterna ba-chans förverkligas. Lagstiftarna för lättatt togen

förutsåg intekom sociala hade förenklad planeringssyn ochproblem. De en
fysiska planeringen samarbetssvårigheternaförändringarna i den kommunala och

socialtjänstenförvaltningarna. Styrmöjligheterna överskattades ochmellan
blikvalitativa metoder hadesaknade relevanta kunskaper. Dess svårt accepte-att

kvantitativa metoder församtidigt hade utvecklarade svårt attattsom man
lokal nivå.beskriva levnadsförhållandena och människorna påatt engagera

in-socialhögskolorna kunde inte hållaSocialarbetarnas intresse svalnande och
tresset uppe.

planering i olika former och deSamtidigt alla försök med socialhar
svårig-planeringensstudier gjorts dem skapat goda kunskaperav omsom

möjligheter.heter och

präglar samhälls-fram snabba förändringarnaHjärne lyfter såväl de nusom
småskaligstorskalig nybyggnad till ochutvecklingen med frånövergång sam-
begränsning sinaförhandlingsplaneringordnad ombyggnad via statens avsom

avregleringen Samti-minskade subventioneringen ochåtaganden, den mm.nya
Olsson analyserat, där privat-digt långsiktiga förändringar Sörenberör han de

organisatonerformella systemsfáren kommunala och andrasfáren och den
riktningar:leder i framtidsperspektiv iexpanderat. Det treett

Önskvärdheten grannskapet ifr Tengvalddet lillapåatt satsa
skapaoffentligheten där kanVikten förstärka den lokalaatt manav

verksamheterförutsättningar för kravlösa ochmöten

tillgodoseintressen förBehovet bygga på spontanaattatt gemensamma
kooperativai invandrargrupper ochönskemål träffas och umgåsatt t.ex.

stödjaskonsumtion kanverksamheter för produktion ocheller andra som
verksamhetsplaneringfysisk planering ochbåde genom

förhålviktiga förändringar socialaDessutom bör deav
landena uppmärksammas:

få betrakta arbets-liksom i kontinentenVi kommer England och på att
villboendemiljöer. Detinslag i vissa regioner ochlöshet ett permanentsom

samhällendet byar ochtill dessa fungerar socialt, pådå sättt.ex.att som
visserligen medSverige, arbetslöshet ochi högtrots permanentennorra

risken i storstäder-Störstdel samhälleligt stöd, tycks ha lyckats ärgöra.en
förortsområden.nas

gränsskydd i formhårdareTill detta kommer det växande trycket trots av--
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invandring. Det ställer krav fungerandepå samhällen, ytterligareärsom en
viktig utgångspunkt för utvecklingen former för social planering. För-av nya

sociala mål grundade kunskaper levnadsvillkorpå människors ochutom om
samverkan mellan rad offentliga och privata intressenter liksom mellanen orga-
nisatoner, bör social planering bygga medverkan frånpå berörda bl.a.grupper
for få bättre kunskaper och för kunna förebygga sociala problem medatt att
särskild hänsyn till Det kräver med Sören Olssons sättutsatta attgrupper.
sammanfatta det socialtjänstenatt

måste lära sig förstå planeringen bättreatt
med i helamåste planeringsprocessenvara

blimåste aktör i planeringenen

Slutsatser och överväganden bl.a. denna begrepps- och kunskapsöversiktav
sammanfattas och diskuteras vidare i följande kapitel. bör dockHär betonas

och kommunernas minskade åtaganden behovetstatensatt accentuerar av
socialtjänstens strukturinriktade insatser

ambitionerna till tillgångenmåste och främst inriktaspåatt anpassas resurser
på och områdenutsatta grupper

ökad medborgarmedverkan med social mobiliseringstöd böratt av ses som en
nyckelfråga bl.a. för sektorgränsernaöver samlad lokal utvecklingsplaneringen
samt

särskilda åtgärder krävs för förstärka kompetensen i både planering ochatt att
samhällsarbete i olika delar landet.av

3.2.3 Grannskapsarbete samhällsarbeteoch

Frågan samhällsarbetets innebörd och inriktning central i diskussionenärom om
socialtjänstens framtida roll i strukturinriktat arbete.

Under 60- och 70-talet bedrevs grannskapsarbete håll radikalapå många av
och engagerade socialarbetare fritidsledare.och Nya storskaliga förorter i den
rationalistiska planeringens anda präglades brist tradition och social föran-påav
kring. utlöste kritik.Det

ställda förväntningarHögt liksom otillräckliga och erfarenheterkunskaper hos
berördamånga samhällsarbetarna själva, bostadsföretagkommuner, och andra-

bidrog flera tillhåll motsättningar och missräkningar. Intresset för sam--
hällsarbete sjönk under 80-talet.

Ändå värdefulla erfarenheter för framtiden de insatservanns genom som
gjordes såväl dåtidens pionjärer bostadsföretag.kommuner ochav unga som av

blirDe på värde i den situation uppkommit grundpå såvälnytt av nya som av
90-talets ekonomiska kris den långsiktiga samhäl Tillväxtensom
i kunskap och kompetens hos olika blir ide årtiondena denparter senaste
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situationen vårda utveckla.ochatten resurs
samhällsarbete ochsyftet belysa innebörden samlingsbegreppetHär är att av

följande frå-översiktligt diskuteratänkbara framtida utvecklingslinjer attgenom
gor:

Vilka socialutredningens intentionervar
rötterhistoriska och internationellaVilka samhällsarbetetsär

erfarenhetervilka praktiska ochVilka teoretiska har utvecklats ochsynsätt
praktikermetodfrågor lyfts fram i forskare och forskandehar analyser av

tidsannolikt omfattning under långVarför samhällsarbete i ökadbehövs
framåt

vilka framtidakännetecknar samhällsarbete ochVilka draggemensamma
urskiljasutvecklingslinjer kan

socialtjänstlagen3.2.3.1Intenti0nerna bakom

inriktas lokalaskulle enligt socialutredningen påoch grannskapsarbeteFält-
bedrivas iutvecklas Arbetet bordeförhållanden, riskerar ogynnsamt.attsom

ochberörda och samhällsorgan. Fält-kontakt samverkan medoch grupper
och fackligttill medverkan i ideellt, politisktborde stimuleragrannskapsarbete

bygger intressegemenskap.föreningsliv eller verksamhet påsom
grannskapsarbete relativtfrågan fált- ochpropositionen behandladesI om

erfa-relativt med begränsadeVerksamheterna datumsummariskt. ungtvar av
Även i högi propositionen arbetet såfalla tillbaka ansågsrenheter på. attatt

Social-politiska ideella organisationer.möjligt borde bygga ochgrad påsom
sin i enlighet medstödja och bidra med kompetenstjänstens roll skulle attvara

samhällsarbete dis-för verksamheten.riktlinjer fastställts Begreppetde som
intekuterades närmare.

avgränsningendenskriften Social Mobilisering riktas invändningar snävaI mot
förarbetena till lagen. Detför fält- och grannskapsarbete i sägsutrymmetav

förstod politiska maktstrukturernasinte heller dedock också samhällsarbetareatt
övergripande för arbetet.vikten politiskt förankra de målenbetydelse och attav

dagsforskare och lärare praktiker tycks det ävenSåväl är attattsom mena nu
samhällsarbetebenämningeni Sverige den internationellt vedertagnaacceptera

syfte aktivera människorför skilda aktiviteter medsamlingsbegrepp attattsom
gruppbildningar.miljöer eller i olikatillvarata sina intressen i skilda lokala

socialutredningens bekymmeri socialtAlf Ronnby, docent arbete, attmenar
politiker-samhällsarbetarrollen ochsammanblandaför samhällsarbetare skallatt

sig samhällsarbetarrollen. Bekym-troligen i den inte in irollen bottnar att satte
socialtjänstemänuppfattningen inte kan hagrundar sig också på att sommanren

kritik ochfrån riktarstöder eller till och med främjar aktiviteter somgrupper
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krav och myndigheter och offentliga verksamheter. Faktum ärmotagerar
dock, påpekar Ronnby, det redan sker rättshjälp.att t.ex. genom

3.2.3.2 Historiska och internationella rötter

Samhällsarbetets historiska och internationella viktiga för förståelsenrötter är
såväl det förflutna förutsättningarna för framtiden. Till skillnad frånav som

samhällsplaneringen har sarnhällsarbetet aldrig dominerats doktriner medav
internationell genomslagskraft i delar världen i olikaoch ländersstora av
lagstiftning. Utvecklingen har i stället variationer i historia, traditionerstyrts av
och samhällsuppbyggnad.

Samhällsarbetet har ofta drivits fram rörelser underifrån, detäven såav om
småningom fått stöd det etablerade samhället. Det har ofta förutsatt drivandeav

Äveneldsjälar och stöd myndigheter eller ideella organisationer. FN och EGav
har erfarenhetsutbytestött bl.a. konferenser och stöd kontaktorgangenom
mellan olika länder.

Någon utförlig och samlad historieskrivning med just samhällsarbete i fokus
knappastgår finna. Kerstin Lindholm, lektor vid Socialhögskolan i Stock-att

holm och i många förkämpe förår utbildning i samhällsarbete, har emellertid
i skilda sammanhang tagit den historiskaäven bakgrunden. Hon i sittupp menar
bidrag i Social Mobilisering före samhällsarbetet fanns också samhällsar-att ett
bete och syftar folkrörelsernaspå aktiviteter kring och efter sekelskiftet.

I England grundades settlements i storstäderna för sprida kunskaper ochatt
bedriva social verksamhet bland eftersatta Ett settlement en igrupper. var
bokstavlig mening bosättning i arbetarkvarter lärare, akademiker ochny av
socialt tänkande personer. De hade varierande politiska profiler, ofta liberala
och kristna också radikala. första tillkomDet 1884 i England och 1889men mer
i USA. SverigeI grundades Birkagården 1912.

För svensk del kan samhällsarbetesägas i betydelsen självorganiseratatt
förändringsarbete från början kom till uttryck i de folkliga reform-ochprotest-
rörelser fram under industriepokensväxte genombrott frikyrkorörelsen,som -
hemgårdsrörelsen, nykterhetsrörelsen, den tidiga kvinnorörelsen och den allt
starkare arbetarrörelsen.

Hos dessa rörelser fanns eldsjälar kanske kunde ha förmedlat erfarenhetersom
likartade dem 60-talets samhällsarbetare sökte i USA, Latinamerika, Eng-unga
land och Holland. I historia finnsvår erfarenhetskapital väntar påettegen som

brukas, även äldre och arbetsmetoder inte vidare till-synsättatt ärutanom
lämpbara i dag.

Intresserade kan botanisera i den omfattande forskning finns attsom numera
tillgå. Ett intressant exempel idéhistorikern Ronny Ambjörnssons studie frånär
1988 Den skötsamme arbetaren undertitelnmed Idéer och ideal i ett norr--
ländskt sågverkssamhälle 1880-1930.
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idealism,ifråni erfarenheter uppväxtenAmbjörnsson tar avstamp avenegna
Göteborg. I bokensarbetarmiljö iprägladskötsamhetframstegstro och krav på

fackförening,denvälsituationeninledande kapitel ärsägs, attsnarastatt
kulturformatföreläsningsförening tillsammansnykterhetsorganisation och en
idéde-idéer ochinriktningkalla påkanbildning och någotdär nykterhet, man

utgjort hörnstenar.batt
uppifrån styrdiledbildning inte baraochför skötsamhetKampen ett envar
uppfattasocksåAmbjörnsson,moderniseringsprocess. kan,Den sommenar

kring vissaorganiseringi spontanmentalitet, ledfolkliguttryck för etten
arbetarna.blandsjälvmedvetandei växandebetydelsevärden, vilka är ettav

upplevdesgräsrotsnivåstudier och bildning påi justligger hurintressantaDet
fri-gäller såvälsituationen. Detför förändra denväsentligtnågot att egnasom

för-förkamparbetarnaskyrkliga överhetendenkamp attkyrkornas mot som
för dendiskussion intresseviktigfinnsförhållanden.sina Härbättra aven

avvägningenden svåratid. gälleri Detsamhällsarbetaren vårprofessionella
tilloch hänsynsidanpådrivandestimulerande och åmellan att taatt enavara

med andra sidan.hänga åoch orksvårigheterandras att
Anders-beskrivning Björnexempelvis i denfinneravvägningsfråganDen man

arbete,i socialtforskarelärare ochochfältarbetaretidigare gernumerason,
Mobilisering. DetSociali skriftenungdomsarbeteinriktatpedagogiskt somav

fåprojekten kundebeskrivnai de honomsociala fältarbetetdetgör att av
ochreflektionkollektivfick till ståndsamhällsarbetekaraktär att manvarav

enligt Björn An-hör,leder därhännycklar i denhandling. Till somprocess
Samhälls-med ungdomarna.vardaglig kontaktdialog i ochdersson, näraen

dess-problem ochidentifiera och uttryckadem själva atthjälperarbetaren att
självständigt.agerautom

kärntruppenstuderadeAmbjörnssonför denambitionendominerandeDen av
skaran.utöka densak ochbildningensfolk förvinnaHolmsundi att egnavar

eldsjälardessafast. Detelit, slår hantraditionellinteSå beter sig somen
värl-förnuft:ochhandlarutopi justenförarbetade resonemangomsomvar

och tillsammansslårbättre vi barabli oändligtkanden resonerarnerossom
kommitviåtgärdervidtar deoch sedanlugnt ochdet hela,igenom sansat, som

kundeAmbjörnsson någotAvslutningsvis formulerartill.fram vara ensom
håll:ellersocialtjänstenfrånsamhällsarbetarevädjan till annat

ändå,tråkig,präktig, liteliteutopi,kalla detta svenskLåt enmenenoss
ansikte.mänskligtutopi med

socialar-70-talets60- ochpräglahistorielöshet kan sägasvisstEtt mått ungaav
framväxandeförpionjärerSverige blevifritidsledarebetare och ett sam-som

naturligasannolikt sinutomlands harsina förebilderde sökteAtthällsarbete.
folkrörelser-här ochsamhällsutvecklingenjämförelsevis lugnaförklaring i den

samhället.det etableradeanknytning tillstarkanas
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Eftertänksamma maningar och exempel det slag Ambjörnsson framförav
skulle kanske inte ha spelat någon roll i larmet under studentrevoltens, byalags-
rörelsens och den kvinnorörelsens 60-tal. Fritidsledare, socialarbetare ochnya
högskolans lärare sökte och fick kontakter och förebilder utomlands. Hollands
social- och kulturministerium främjade 60-talet samhällsarbete bland invå-

i torrlagda områden i Zuidersee. I England initiativ till utbildning itogsnarna
community work. I USA kom kriget fattigdomen omfattamot att program

utarbetats initiativpå kunniga samhällsvetare. Senare utvecklade densom av
ofta refererade Saul Alinsky konfliktstrategier för mobilisera apatiska ochatt
fattiga i Chicago. börjanI 70-taletpå blev Paolo Freires radikala Pedagogik
för förtryckta introducerad i Sverige.

SverigeI publicerade lärarna Kerstin Lindholm och Gunnel Swedner skrifter
och anordnade kurser i samhällsarbete vid socialhögskolorna. Ungdomsledarut-
bildningen Birkagårdenpå fick också betydelse. Svenskar deltog i internationella
konferenser. Vid mitten 70-talet intressetnådde för samhällsarbete höjd-av en
punkt. Det inte bara praktiker från socialförvaltningar också från fritid,utanvar
skola och samhällsplaneringsfrågornär kom på samhällsplaneraretapeten- -

arbetade till stöd för s.k. i samhället.som svaga grupper
SverigeI började under 80-talet intresset för både praktiska satsningar och för

kurser i samhällsarbete svalna. Kontroverser kring tidiga projekt kanske av-
skräckte. Då dessutom ekonomin började kärva försköts intresset psyko-mot
socialt arbete och psykoterapi.

I Norge och Danmark det Och kontakternatvärtom. med övrigavar snarare
nordiska länder och Europa hölls bland dem fortfarandeuppe som var engagera-
de. Det skedde bl.a. konferenser och anknytning till nordiska ochgenom euro-

Örebrospeiska organisationer. Centrum för samhällsarbete CESAM kom att
fungera kontaktorgan med europeisk organisation European Communitysom en
Developement Exchange, ECDE med förankring inom EG-länderna.

3.2.3.3 Teorier och principer

SocialI Mobilisering påpekar Alf Ronnby samhällsarbete via det engelskaatt
community work kommit bli samlingsterm för flera formeratt en av sam-
hällsarbete. I den internationella litteraturen finner bl.a. modellerman som
bygger endera på grund värderingar, eller kon-påen gemensam av concensus,
fliktperspektiv, där frånutgår eller mindre djupgående motsättningarman mer
i samhället. Vanliga modeller är

Community organization med strävan samordna den sociala servi-atten-
och öka samarbetet mellan offentliga och ideella organisationer förcen att

förbättra information, upptäcka problem och effektivisera välfardsinstitutioner-
Denna variant har utvecklats till form hjälp till Självhjälp medna. aven

betoning och förstärkning lokala, sociala nätverk. Grupp- ochav processen av
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Haberman imiljöprojekt beskrivs danska socialarbetaren Ulladensom av
denhennes böcker frivilligt socialt arbete kan sägas arten.vara avom

enligt FN-deñnition beskrivsCommunity development kan som enen-
för ekonomiska sociala framsteg för lokalsamhälletochnå attatt genomprocess

för befolkningensaktiveras samhällsarbetare har förtroendemänniskorna av som
utveckla deltagande ochinitiativ. Vi det handlarkan säga att attegna om

eller denmobilisera lokalsamhälletsdemokratiska och dettaprocesser genom
för egenutveckling självhjälp. Bådesociala och commu-resursergruppens egna

efter endera tvånity organization och community development arbetar stra-av
organi-insatser ellertegier: antingen organisering uppifrån med samordnade en

resurser.sering och mobilisering nedifrån med utveckling av egna

strömningar grundar sigaction förknippas med radikala ochCommunity-
fattigdom,arbetslöshet,samhällsanalys,på problem- och säger attsomen

orsakat enskildautslagning, håglöshet och missanpassning inteförsakelse, är av
oförmåga,begåvning ellerindividers bristande karaktärsegenskaper, utan av

klassan1hälle, förtryck och utsugning.social ojämlikhet,

statliga ellerfram följd eller del ökadeSocial planning växer avsom en av-
socialför sociala problem och skapaoffentliga satsningar och mötaattprogram

social planning första hand plane-Förenklat vi ivälfärd. kan ärsäga att en
föroffentliga aktörer ochadministrativ teknik för samverkan mellanrings- och

kollektiva verksamheter för använda Ronnbysförändringar offentliga och attav
för brukarmedver-utveckling idéerna participation har intressetord. Med av om

organization inte alltid lätt dra.blir till communitykan ökat och då gränsen att

community kan hasig vid det engelska begreppetRönnby uppehåller som
kulturella enheten tillalltifrån lilla homogena, sociala ochbetydelser denmånga

sammanslutningar.internationellastora

refererar det tillcommunity används i samhällsarbeteNär begreppet en
samhörighet. Vanligendet finns relativt stark känslasocial där en avgrupp

detta behöver intei visst geografiskt område. Menbefinner sig ettgruppen
tydligtlandet ellertänker byklart på pånäravgränsat, ensom man envara

Gruppeni stad.eller kvarter med vissa särdragurskiljbar stadsdel ett en
gällaDet kanspridd flera delar stad.kan över t.ex. en gruppav envara

ändåutspridda i hela kommunenfrån Turkiet, borinvandrare mensom
band.kulturella och socialagrund sinahåller kontakt med påvarann av

integration,bl.a.principer, diskuteras i boken, hörTill grundläggande som
Till målen förmobiliseringsidénsocialisation, pluralism, gräsrotsidén, sam-osv.

linje Swedners tänkande bl.a.hällsarbetet hör i med att

självförtreondeskapa-
kreativitetutveckla-
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utveckla människors aktiva deltagande-
utveckla horisontella arbetsformer-
stimulera generativa processer-
bryta hierarkiska strukturer-
bekämpa kulturförtryck-
stimulera uteckling sociala och attav grupper-
mobilisera lokala och samhälleliga resurser.-

Sammanfattningsvis Ronnby, målen för samhällsarbete hjälpaäratt attmenar
problemdrabbade människor organisera forsig få inflytandestörre överatt att
sina livsvillkor och allt viktigt för dessa. Människorär lär sig där attsom
fungera sådantpå sätt och andras medvetenhet och kompetensett att egen
utvecklas, for de skall kunna verka demokratiska och kreativaatt som sam-
hällsmedborgare.

3.2.3.4 Erfarenhetsåterföring och metodutveckling

sinI genomgång 70-talserfarenheter talar lektor Stefan Wahlberg, medtörfat-av
till den många lästa skriften samförstånd eller konflikt 1978 tvåtare av om

olika utvecklingslinjer i samhällsarbetet. En gräsrotsorienterad med ambition
mobilisera medborgarna t.ex. i Aspudden och socialadministrativatt en mera

t.ex. i SkärholmenVårberg. Trots bakslag och kontroverser har erfarenheter
vunnits värde för fortsatta diskussionerär bl.a. kring frågorsom av om

hur saneringar bör tillgå-
problemen i de bostadsområdenanya-
socialtjänstens och andra institutioners förändring efter lokalsamhällens behov-

samt
människors passivitet och uppgivenhet.-

Wahlberg påminner tankegestalten samhällsarbete i socialadetattom var ny
arbetet. Begrepp, teorier och metoder okända eller ofullständigt utvecklade.var
Arbetet i direkt kontakt med medborgarna skilde sig inte mycket från de tidiga
folkrörelsernas gräsrotsinriktade arbete. skillnadEn dock systematisktettvar
kunskapssökande med stöd forskare. En förden arbetetav annan var ram som
följde med offentligaden anställningen. autodidakter.Många Vadvar som
fattades i kunskaper fick ersättas För framstodmångaav engagemang. som
angeläget utveckla rollen samhällsarbetare.att som

Utbildning och fält ömsesidig inspiration. handfull projekt vidEn 70-gav
talets början blev hundratalet vid årtiondets mitt. Kransenprojektet blev ett
totalprojekt i hart nersliten stadsdel där alla metoder prövades. bidrogDeten
till Lex Backström rörde regler för förvärv fastigheter. Det glömdasom av
Sverige synliggjordes. praktikenI skedde också miljöförbättringar. Och organi-
sationerna vitaliserades all debatt. Motsättningar till det etablerade samhälletav
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ledde dock till stödet till del projekt ströps.att en
Wahlbergs bedömning övergripande mål politiskt förankrade,är måsteatt vara

för planering och genomförande i utsträckning måste kunnaatt stormen ansvar
åvila projektgruppen. Misstag gjordes sina till-på håll inteattgenom man
räckligt klart förstod analysera och förstå betydelsen de lokala politiskaatt av
maktstrukturerna. Kanske hade då kunnat finna fruktbara föränd-änman mer
ringsstrategier och undvika onödiga besvikelser.

Trots erfarenheternedslående vid denna tid i fråga möjligheter till boin-om
flytande, möjligheter motverka slumtendenser och liknande, uppnåddes ändåatt
konkreta resultat positiva. Wahlberg hänvisar till följande kommen-som var a

Sören Olsson i retrospektiv studie 1986:tarer av en

Man drev regel omfattande fritidsverksamhet uppskattadessom en som
de boende, bedrev gruppverksamheter exempelvis med hemmava-av man

rande arbetade med problem i området många tycktemammor, man som
viktiga och regel skapade organisation för föra vidare verk-attvar som en

samheter och intressefrågor.

Efter det minskade intresset under 80-talet tycker sig Wahlberg skönja en
90-taletvändpunkt: tycks dock bli förnågot samhällsarbetetrenässansav en

inom offentlig sektor och i samarbetet med organisationer.
Tapio Salonen, lärare forskare ioch socialt arbete, i sin artikel med rubri-tar

ken Kunskap för förändring rad viktiga metodproblem. Allt socialtupp en
förändringsarbete ifrån slagutgår något kunskapsperspektiv föreställingarav -
inte bara vad kan förändras,och bör vilka kunskaperävenutanom som om som

nödvändiga för förändringaråstadkomma och förhållandetär mellan kun-att
skap, handling och förändring.

det gäller socialtjänstens uppgift göraNär sig väl förtrogen med levnads-att
förhållandena i kommunen Salonen kritisk. hänvisar till studierHan detär om
sociala arbetets dokumentation kunskapsuppföljning.och Den ordinarie kun-
skapsbasen har begränsad service- och problemorienterad utgångspunkt utanen
inbyggda uppföljningsmoment. Kunskapen silas den filtreras iuppåtnär
hierarkin. Ju högre den sammanställs, standardiserade och kvantifi-upp mer
erbara tycks kunskapsbilderna bli.

I Sverige har försöken beskriva välfärden i hög grad byggt social-påatt en
statistisk forskningstradition i föreställningen levnadsförhållanden gåratt att
skildra kvantitativtmed enbart variabler.mätbara I Norge och Danmark ut-
vecklades med Ottar socialantropologiskBrox ledandeett tra-som namn en
dition med helhetspräglade perspektiv. Stor vikt läggs vid individersmera egna
handlingsmöjligheter med hänsyn till historiska och kulturella Kvalita-mönster.
tiva data speglar människors upplevelser och känslor dominerar.som

Båda traditionerna kom i slutet 70-talet förebilder förstå de plane-attav som
ringsunderlag började efterfrågas i kommunerna. Metodproblemen docksom var
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livsvillkorföreställde sig. människors kommerKunskaperstörre än man om
framtiden hanbedömning behövas och efterfrågas ienligt Salonens ävenatt men

för kunskapsinsamlingkritisk till hur olika metoder använts.är
sociala områdesbeskrivningar metodriktlinjer förNärmare en som an--

lagstiftaren.samhällsplanering samhällsarbete intevänds i såväl gavs avsom -
underlättasyfte lå-Beskrivningarna tillkom ofta i problembeskrivande t.ex. att
boende ifåtal fall utvecklades relationer med denemöjligheterna. I ettett

bostadsområdetsutanförområde. Beskrivningarna styrdes ofta starka parterav
räckvidd.och socialtjänstens

socialafrämst detSalonen rad metodersin fortsatta analysI tar menupp en
process.och Manbör både produktbeskrivningsarbetet. Det som en enses

skall fram respek-sig vad för slag kunskapbör reda förgöra tasav somnoga
problemformulerings-inledandetive skall använda kunskapen. Denhur man

ofta for-studier uppdragetfasen central. Erfarenheten från kommunala ärär att
problemformulering med öppenhetväl penetreradmulerats alltför luddigt. En -

fältet ökar chan-för för de initiativ kan behöva pådet oväntade och tassom -
blir trovärdigt och seriöstdokumentet mottaget.attserna

välbehövligai miljön kan fungeraProblembeskrivningar hos individer och som
förfalla till eländesbe-varningsklockor behöverlarmsignaler eller attutan man

i närmiljön saknats:informella betydelseAlltför ofta harskrivningar. resursers

facto bör ställasdehur bostadsområdesSkildringar utett resurser serav
dessa. Endastmänniskorna i området påi relation till hur genom enser

området kan bilderi det aktuellamed de människor leverdirekt dialog som
betyderservice ochnuvarande utbudeterhållas vad det t.ex. omsorgavom

isjälvavad de boendesöka kunskapför olika människor. Att anserom
användabeskrivningsarbete. Genomsocialtcentralt iolika avseenden är att

från medborgarper-förhållandenaskildrar äventillvägagångssätt ettsom
kunskapsunderlagtrovärdigt socialtochspektiv kan sammansattett mer

fram.växa

kvantitativa Detsig negativ till data. ärSalonen ställerbetyder inteDetta att
huvudsakligahan deför. Sålundaensidighet i hanansatsensnarast anservarnar

tillvägagångssätten attvara

offentlig statistikbearbeta-
kvantitativa undersökningar ochgenomföra egna-

undersökningar.kvalitativagenomföra-
och registerstu-demografiska datakvantitativa metoderSom exempel på nämns
särskild kompe-kan krävaenkäter. Detdier behöva kompletteras medkansom

fältpersonal.stöd förhandledaremedtens som
kvali-olika slagskompletteras medenkätstudier dePoängen med just är att

bättreatt detkan ärBland synpunkter sådana nämnastativa nedslag. på att
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välja få intervjuernågra fördjupar sig i välja flera rutscharän attsom man som
det undersökningen försöker belysa.på ytan av som

sammanställningI och analys gäller inte förlora översikten och samtidigtatt att
behålla det unika i materialet. Slutprodukten bör bakgrund siffermate-mot av
rialet utformas med enkelt språk och lyfta fram beskrivningar kött ochett av
blod.

Salonen understryker starkt kartläggningen inslag i förändringspro-ettsom en
startadär det gäller dialog det sker träffaatt oavsett attcess, en om genom

folk i deras invanda miljöer, i föreningsliv, intervjuer, arbetsbok, levan-genom
de verkstad Arbetsboken bedöms sympatisk denetc. attgenomsom engagerar
människor i förändringsarbete. den åtminstone iMen år anspråk.tar ett

Socialstyrelsen redovisar i Modeller för sociala områdesbeskriv-rapporten
ningar 1992 försök samla information för planering socialtjänstenatt av
på områdesnivå. Syftetlåg har bl.a. varit fram underlag föratt ta resurs-
fördelning och för medverkan i samhällsplaneringen. De modeller presente-som

främstbygger hårddata i form s.k. bruttolista.på Tanken är attras av en
skall kommunerna möjligheter få tillgång till det urval till-systemet attge av

gängliga sigdata de behöva. Utvecklingsarbetet avslutat.är ännuanser

3.2.3.5 Varför behövs samhällsarbete

främsta den förändrade situationenDet skälet ekonomiska och deär typernya
följerproblem med den allt tydligare samhällsomvandlingen. Samhälls-av som

fårarbete bör det stöd sarnhällsorgan, organisationer enskildaochom av-
intressen kunna bli viktigt medel för hantera de problem för-ärett att som-
knippade med den situationen.nya

Under verklighetens tryck har vinden håll redan samhällsarbe-på många vänt.
i form självorganiserat förändringsarbete organiationershar med ochte av myn-

digheters stöd slagit igenom kanske påtagligt i glesbygder i mindreochmest
med sviktande arbetsmarknad och serviceunderlag.orter

Till bilden frivilligorganisationer.hör också det ökande intresset för s.k.nya
form förI Danmark och Norge har denna självorganisering betydandeen om-

fattning omfattar insatseroch med karaktär samhällsarbete, dvs.även överav
individnivån. viktig erfarenhet från detEn såväl dessa andra länder är attsom
behövs från förstöd samhällets sida basfunktioner verksamheten skallett om
kunna fortleva och utvecklas.

i storstädernas förorter miljonprogramområdenaUtsatta och mångagrupper av
i särskiltlandet löper risk allt marginaliseras bostads-pårunt stor attom mer

arbetsmarknaden konflikter.och och hamna i problem och gäller lågut-Det
bildade ensamföräldrar med förskolebarn, ungdomar utanför arbetslivet, invand-

i olika generationer, psykiskt narkotikamissbrukare m.fl.avvikande,rare
dessa i vissa fall flera hållFör krävs individuellt bistånd påutövergrupper - -
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initiativ och stöd för skapa dräglig livsmiljö. sina hållPå brådskar det,att en
vill undvika destruktiv utveckling. Allt för miljöer hotarmånga attom man en

fysiskt, socialt och kulturellt dräneras kvaliteterpå och möjligheter till poten-en
tiell positiv utveckling.

Socaltjänsten sitt kontaktnätmed breda borde i samverkan med invånarna och
andra intressenter i sådana områden tålmodigt arbete förutsatt kom-attgenom -
munledningen sitt stöd kunna bidra till för mobilisera männi-att steg stegger -
skor och få i positiva utvecklingsspiraler.gång

syfte stimuleraEtt och stödja människors insatser för bearbetaär att attegna
problem de själva upplever angelägna och positivapåatt ta ut-som som vara
vecklingsmöjligheter hos människor miljö. också bli inkörsportenoch Det kan
till dialog i utvecklingsplanering.lokal

syfte förhindra individnivå blirEtt problemen personalenär påannat att att
övermäktiga. LO:s Rättviseutredning 1993 finns starka reaktionerI attmot
medlemmar del håll bemötts kränkande förtjänarpå på Detsätt.ett upprepasen

hårt tryck personalen riskerar till individinriktade insatsernapå leda deatt att att
blir repressiva i för stödjandestället och konstruktiva. skulle motverkasDet om

relativt volymen enkla ärenden sikt kunde hanteras försäkrings-den påstora av
komplicerade sådana handlades i Försökkassan, medan samverkan. med den

inriktningen bör för förebyggande stödinsatser skulleUtrymmetövervägas.
sannolikt öka.

3.2.3.6 Gemensamma utvecklingslinjerdrag och nya

utveckling från myndighetsstyrt inomEn grannskapsarbete avgränsadesnävtett
skildariktlinjer rad former samhällsarbete med kommunalt ochmot stat-en av

ligt stöd kan avläsas under de åren.senaste
Organisationen varierar. handlar i huvudsaksamhällsarbetet Det treav om

organisationsformer organiserat i ellerolika samhällsarbetespontant grupper-
nätverk, samhällsarbete i eller etablerade organisationers regi kommu-samtnya

initierade insatser.nalt
för hänförasVilka drag då verksamheter brukarär som numeragemensamma

i stöd definiti-till samhällsarbete Kärnan begreppet kan beskrivas med FN:sav
förtion community development. det handlarDär sägs att processav om en

framsteg för människor-ekonomiska och sociala lokalsamhälletnåatt attgenom
aktiveras förtroende för lokalbefolk-och samhällsarbetarna harattna genom

initiativ.ningens egna
beskrivning till svensk traditionEn närliggande har anknytning ges avsom

Sören Olsson i slutkapitlet i Social Mobilisering:

Det finns i samhällsarbete perspektiv och arbetsmetod. Denkärnaen som
socialarbetare ellerkärnan handlar någon någonattom annanen --

därigenomorganiserar eller organisering människor för dessastöder attav
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skall stärka sin förmåga handskas med problematt de har. I dettasom
ligger tilltro till människor själva kan klaraatt problem ochen attav
problem bäst löses de förär dem. Den professionelleutsattaav ärsom
bara igångsättare och stödjare.

Någon preciserad definition begreppet samhällsarbete torde knappastmera av
sig möjlig eller nödvändig. Det viktiga denärvara denvare att motsvarar re-

spekt för enskildas människovärde och integritet präglar socialtjänstlagen.som
Samtidigt krävs i det moderna samhället kvalificerat stöd svårt utsattaom
människor skall ha verklig möjlighet hantera sina problem på braatten sätt.ett

I det goda samhällsarbetet detär nödvändigt försöka och förstå männi-att se
skors hela livssammanhang och livsmiljö. Och ingå i dialog för ochatt atten ge

Det räcker inte med analys enbartta. utifrån s.k. hårddata, även behovetom av
kompetens använda även sådana behöveratt utvecklas. Helhetsbilden kräver
mjukdata och direkt kontakt med de berörda märmiskorna.

.Det goda samhällsarbetet inte vid beskrivning ochstannar analys. Det innefat-
även efter behov stödtar vid genomförandeatt och uppföljning. Konkretage

handlingar i liten skala kan viktiga för skapa förtroende inte minstattvara om-
samhällsarbete inkörsportenär till lokal utvecklingsplanering.

Det har talats den nödvändiga triangeln i sarnhällsarbete vid glesbygd-om
sutveckling det lokala initiativet, samhällsarbetaren och stödsom resursperson-
från kommunen. Antagligen kan inte heller undvara och gamla organi-man nya
sationer och samarbetspartners. finnsDet skäl understrykasom resurser dettaatt
eftersom de etablerade organisationernas livskraft ifrågasattär och de s.k.nya
frivilligorganisationernas arbete på samhällsnivå och jämntnätt har börjat.

Nu på 90-talet är de viktiga frågorna i vad detmån kommeren av att- -
finnas gamla eller folkrörelser vill medverka i det kvalificeradenya som sam-
hällsarbete kommer behövas i utpräglat mångkulturellaatt miljöer.som t.ex. I
den nyligen publicerade Mot denna framtid 1993, därrapporten rad studieren

Åkefolkrörelsernas framtid redovisas, gör E Andersson,om chef för Institutet
för Framtidsstudier, följande framtidsbedömning. K-samhällets orättvisor
följ handikapp i fråga kommunikationsmöjligheter, ekonomiskter användbaraom
kunskaper, kreativitet m.m.:

De ekonomiska orättvisorna drabbar i första hand därmednya ensamståen-
de kvinnor med barn, äldre och därmed lågutbildade och invandrare med

kulturell bakgrund denän västeuropeiska. Klassproblemetannan övergår
till bli segregations- och diskrimineringsproblem.att ett

Segregationens mekanismer inteär åtkomliga för de gamla folkrörelser-
segregationen förutsätter helt sammanslutningar, baseradena. pånya nytt
formuleradesätt krav rättvisa. Tillväxten sammanslutningar, basera-av

de diskrimineringpå och segregation efter kön, etnisk bakgrund och ålder

3 l3-l046
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organisationerförintressetförsvagningenliksomK-samhällettillhör somav
fördelningsproblem.industrisamhälletsmotverkatill förkom att

religionsfilosoñ, fråganiprofessorEberhard Herrmann,diskuterarbokI samma
Även människortalarhanfolkrörelsermedvärdefulltför somVad detär om

vissaibefolkningendetsamhälle kannuvarandekläm. l vårtikommer vara
vuxenkontakt,ungdomarochbarnyrkeskategorier,vissa utanlandsändar, ar-

plågasmänniskorkänsligaochflyktingarkvinnor,misshandladebetslösa, som
mänsk-det gällerinte bara närlivet,visarvirespektlöshetden gentemotsomav

sammanhanget.ekologiskadetocksåliv,ligt utan
skallmänniskordessaocksåförslutsatsen,drar Herrmanndetta attAv att
vär-identitet. Den ärindividuellmeddet interäckervärdigt livlevakunna ett

isamtidigt säga sättasså system.den måstenödvändig. Men attdefull och
traditionelladematerial tyderundersökningensi attmycketHan attmenar

fenomen,finnas kvarSkall desin roll.spelathaverkarfolkrörelserna somut
riktningsvisare.utopiskai forminnehålldemfår nyttett nyaavgenogman

rådandedemotviktkritiskdetbehövsi kläm, motkommermänniskorNär en
samhället.iförhållandena

detMenunderskatta.genomslagskraft inteär attIndividuella omrösters
förändring,samhälleligdvs.i längden,genomslagskraftskall envara

männi-dessaOmmänniskor.förankring hos mångaocksådetbehövs en
någoninte hardär deförhållande,underordnati annanskall ståinteskor ett

skalldem,formuleratandra har utanvadefter, varauppgift sägaän att
de mångamedinteräcker detindivider, atttänkandesjälvständigtfria och
rörelse.organiseradkunna utgöramåsteDemänniskorna är enmassa.en

sinatillvarataochhördasiggörakommervälutbildade attResursstarka, grupper
samhällsarbetareKunnigasamhället.svenskadetomvandlingeniintressen av

insiktsfullaochgamlaorganisationermed vitalasamverkani nyakan som --
kommariskerväxande attför deblikommunledningar somgrupperresursen

kläm.i
delshörDitvarierar.stödbehovendärurskiljaskanhuvudgrupperNågra av

mindreochglesbygdmiljöer orterlokalaiförankringdjupmedmänniskor -
människordelsnäringsstruktur,föråldradochservice somsviktandemed

etable-detsidanvidmindreellerstårsig medidentifierar avmersomgruppen
invandrare.ochungdomararbetslösaDit hörsamhället.rade t.ex.

folkhälsoarbeteimedverkanHälsa och3.2.4

kun-nämndatidigaredenÄven omtvistat. Ihälsa nämntärbegreppet som
Hälso-Nordiskafrån1984Nordenhälsotillstånd iBarnsskapsöversikten om

Gunborgochsocialmedicin,iprofessorKöhler,Lennartvårdshögskolan tog
kritisktillhälsadefinitionWHO:ssamhällsvetare,finsk avJakobsson, upp
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granskning:

Hälsa inte baraär frihet från sjukdom och svaghet fullständigtutan ett-
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

De båda forskarna slår fast definitionen statiskär utveckling eller förändringatt
inryms ej, inte tillåter handikappade friska, betraktar social miss-att vara
anpassning ohälsa och medför fara för medikalisering med risk försom
hälsoimperialism förskräcker många.som

Sedan dess har emellertid mycket hänt. informationAv och material från det
nyinrättade Folkhälsoinstitutet framgår, den internationella debattenatt om
folkhälsan varit intensiv. Viktiga konferenser strategier för folkhälsoarbetetom
har hållits bl.a. i Ottawa 1987, där manifest för hälsobefrämjande arbeteett

i Köpenhamn 1990 då A forantogs, health promotion framlades ochstrategy
i Sundsvall 1991 då handbok för public health presenterades.en

SverigeI framlades 1991 Hela folkets hälsa nationell strategirapporten en-
den s.k. folkhälsogruppen, rådgivande till regeringen ochav ettsom var organ

till hälso- och sjukvårdsberedningen. I detta dokument konstateras dödlighetatt
och funktionsnedsättningar har minskat kraftigt socioekonomiska skillna-attmen
der i sjuklighet alltjämt betydandeär och klasskillnader i dödlighet haratt
fortsatt öka under 80-talet. Dessutom slogs fastatt långvarigt sjuka ochatt
handikappade i många avseenden har låg levnadsnivå och förefaller få alltatt
svårare behålla sina arbeten.att

denI nationella fredsägs och miljö, välfärd ochrapporten godaatt ren upp-
växtvillkor, arbete och socialt umgänge är grundvalar förett gott hälsan. Vidare
sags:

Det går inte definiera hälsa entydigt iatt sätt, det praktiskaett men
folkhälsoarbetet detär definitionens brukbarhet entydighetenänsnarare som
bestämmer dess värde. Det naturligtär begreppen förändras med tidenatt
och utvecklas i takt med människan får kunskaper.att nya

Vid samtal hälsobegreppet har betonats förändrassynsättet och utvecklas.om att
Om tidigare hälso-såg och sjukvårdens uppgifter bildmässigt uttrycktman - -

dra floden respektive hindra frånatt falla i floden, skullevara såupp ur att
kunna formulerassynsätt här: Viett så allanytt i floden.är Det gäller för oss

förstå hur vi ska bete för klara oss.att attoss
Det Folkhälsoinstitutet enligt sinär instruktion från juni 1992 nationelltnya ett

med uppgift förebygga sjukdomar och ohälsaatt och främjaorgan attannan en
god hälsa för alla. Institutets verksamhet syftar till skapa likvärdiga förutsätt-att
ningar för god hälsa. Särskild vikt skall fästas vid sådant främjar häl-en som

hos de för deär hälsoriskerna.största Verksamhetenutsattasan grupper som
skall ha vetenskaplig förankring.

Verksamhetens inriktning framgår uppdelningen i enheter ochav program
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forskning:administration ochförutom ledning, stab,

allergimotion, tobak, skador,miljö: Mat ochHälsa och-
HIVaidsSex och samlevnad,och sexualitet:Hälsa-

Alkohol och narkotikaoch beroende:Hälsa-
ochi folkhälsoarbetetsamordnandenivånationellInstitutet arbetar på organsom

medavtal harFleråriga upprättatsinternationellakontakt medhar nära organ.
foravtal till stödexempelvis 6-årigtfinnsMed Lunds universitetuniversitet. ett

Även hälsoekonomifolkhälsovetenskap.utvecklingprofessur och för aven
folkhäl-kringuniversitetfinns med Umeåavtal ocksåomfattas avtalet. Ettav

hjärt-kvinnors hälsaekonomiska effekter,sociala ochstrukturella, samtsans
kärlsjukdomar.och

lokala ochstöderverksamhetinteFolkhälsoinstitutet bedriver utanegen
kvalitet och kanuppfyller kravprojekttvärsektoriellaregionala, gärna som

bland vilka deprojekttill tiotalanslagnärvarande utgårutvärderas. För ett
väl-socialtjänstenoch ärhälsovården. Kommunernaanknytning tillflesta har

söka anslag.komna att
karaktäribland fårhälsoarbetelokaltligger i sakensDet attnatur av sam-

samhällsarbetede miljöer därförhållandetföljer dethällsarbete. Det attav
social,problemtill förstärkabidrarbedrivs inte sällan sammansattaatt av

inriktningmedkommunala insatsersomatisk Exempelpsykisk och art.
personalproblem eller påsig enderainriktatdärfinns i kommunerhälsa man

eller hos vissalokala miljöerproblem i grupper.
landstingentidigare legat påuppgifterföralltKommunernas större somansvar

ochkommunhälsoarbete, därmedverkan isannolikt öka behovetkommer att av
med barn,sina kontakterbl.a.Socialtjänsten börlandsting samverkar. genom

informationsarbetemedverka iförutsättningarha godaföräldraroch attunga
utvecklingsprojekt.ochforsknings-regionalalokala ochsamt

metodiklektornochsocionomenmobilisering beskriverSocialskriftenI
i vilketHIVfolkhälsoarbeteRingar påUrwitz projektetViveca motvattnet -

landstingets räkning.förarbetarhon
sigvarnade förKöhlermedikalisering Lennartundvika den terFör an-att

folkhälsoar-sig isocialtjänstenpersonal ochsocialt skoladgeläget att engagerar
och deorganisationersjukvård,ochmed hälso-samverkanibetet somgrupper

berörda.är
stimuleraochskäldet finns godaläggasocksåTill detta bör att taatt vara

LO:sfrånredovisats bl.a.erfarenheter harPositivahälosarbetet.fackligadet
expertin-klassiska,understryks den1992-93.hälsoprojekt I attrapporten

folk-behovskulle finnasdet inteinte betyderfolkhälsomodellenriktade att av
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hälsomodellen. Det torde i själva verket självklart såväl landstingensattvara
och kommunernas olika organisationers och enskildas insatser behövs.som

3.3 Nya utifrån diskussionansatser om

grannskapsidéns förutsättningar i
nutidssamhället

En för den sociala planeringen viktig fråga fungerandeär stadsliv ochettom
levande grannskap istår motsatsförhållande till varandra. Kan utveckling av
bådadera uppgifter i förnyelse städerna och deras förorterses som av

I skriften Stadsliv och grannskap 1991 för vikten funge-argumenteras av en
rande offentlighet i staden. Stadens samlingsplatser med dess offentlighet har

Öststater-betytt mycket för demokratin. De exemplen iutgörsenaste upproren
huvudstäder där frihetsrörelserna inte gick hejda. Hitler liksom andranas att

diktatorer föredrog idyllisera lantlivet intedet fråganäratt väl-stora,var om
regisserade manifestationer.

Bergman skriver i sin artikel: Med industrikapitalismens genombrott och den
åtföljande, explosiva stadstillväxten blev emellertid antiurbana ideal och stor-
stadsñentlighet inslag i den västerländska kulturen.ett permanent

Under tyckerår han sig emellertid ha märkt ökat intresse för densenare ett
offentliga miljön framläggeroch idéer stadsmässig förortsplanering iom en
andra artikel. Artikeln kan läsas denpå artikel Sören Olssonettsom svar som
bidrar med.

Olsson teoretiskt frånutgår begrepp konsekvensernagör den långatre som av
utvecklingen till det moderna samhället tydligare: det privata, det lilla
grannskapet denoch lokala offentligheten Med iutgångspunkt dessa begrepp

vi behöver alla kan han Bergmanmöta i dennes förslag stadsmässigtre om- -
förortsplanering.

Olsson har i skriften Social mobilisering vidareutvecklat sina tankar på ett
sätt är betydande intresse for frågan hur socialtjänstens struktur-som av om
inriktade insatser skall kunna utvecklas och konkretiseras. Teoretiskt hanutgår
ifrån något annorlunda begrepp konsekvensernatre gör den långasom av
utvecklingen till det moderna samhället tydligare: den privata sfáren, den

offentliga sfáren denoch formella systemsfären.gemensamma
Innebörden den privataär sfären människor själva råderatt och kanöversom

för,sätta liksomgränser den formella systemsfären företag, media,styrssom av
organisationer och samhällsorgan successivt har vidgats. Detta har skett på be-
kostnad den offentliga sfären i och med människor stegvisav gemensamma att

Ävenblev allt mindre beroende grannsamarbete olika slag. utbygg-t.ex.av av
naden offentliga och kommersiella tjänster har haft liknande effekter. Dettaav
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formaliseradealltmerhos deattraktivitetenminskadei dentydligt avläsaskan
organisationerna.och ideellatraditionella intresse-

tidigare s.k.övertagit vänster-oftarealltresursstarkaharI stället grupper
sigsluteroftamänniskorväletablerademetoder. Det är sammansomgruppers

uppvaktningarellerdemonstrationerförtillfälligtmindreeller att genommer
sina frågor.driva

sinafullgörafår allt svårarelandstingochsituation då kommuner attI en
stödja deplaneringlokalochsamhällsarbeteviktigtdetåtaganden är att genom

iframgångsrikbliFörvardagstillvaro.siniproblem attharmänniskor som
idénmedgöraviktigtenligt Olsson,emellertid,stadsmiljöer det attär omupp

gemenskapen.lokaladen
intressegemen-detprojekt ärskildaerfarenhet frånforortsmiljöer visar attI

riskgruppervissainvandrare,ungdomar,specifikaskapen bland grupper som
intres-ocherfarenheterGemensammaviktiga.kvinnor ärAIDS,för somosv

arbetet.förutgångspunktenbildarsen
glesbygdsområden.och imindreannorlunda tätorterpåoftaSituationen är

fungeralokala kanjust dethurbeskrivningarpositivafinnsDärifrån somav
sammanhållande element.

ochSundh, lärareKennethmobilisering diskuterarskrift SocialI samma --
styrkan hosutnyttjamöjligheternaStockholm,Socialhögskolan i attvidforskare

fram-expansionsperioden såundermodifiera denmobiliseringsstrategin för att
medbordemönsterplanering. Densocial ettförLinköpingsmodellengångsrika

i tid närbehovenbättreberördamedsamarbete mot ennära svaragrupper
påbyggainteområden,befintligaförnyablirhuvudsak attuppgiften i att

använda sigdåplaneringsexperter kundeSocialtjänstensjungfrulig mark. av
medsitt arbeteimobiliseringsstrategin utvecklar utsattakunskapden som

grupper.
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Översiktliga4 problemanalyser
och diskussion strategierom
från tillstorstad glesbygd

Nya förutsättningar för det strukturinriktade arbetet har under 90-talet upp-
kommit i den pågående samhällsomvandlingens och krisens spår. Dit hör effek-

befolkningsförändringar, ekonominster utveckling, ändringar iav ansvars-
fördelningen mellan olika huvudmän förändringar arbets-på och bostads-samt
marknaderna.

Nya förutsättningar följer medäven de värderingsförskjutningar främstsom
kan avläsas hos människor.unga

Mot bakgrund den mörka bild präglar det begynnande 90-talet dis-av som
kuteras problem olika nivåerpå i samhället från storstadsregionerna och de--

förorter mil jonprogramområdenöver och äldre bostadsområden till mindreras
tätorter och glesbygd. Syftet primärt skisseraär tänkbara strategier föratt att
stödja och stimulera positiva utvecklingsspiraler.

4.1 Nya förutsättningar kräver strategiernya
Kommunerna ställs flera skäl inför uppgiftersvåra under lång tid framöver.av
Samtidigt med detta sker blir kommunerna sannoliktatt nödsakade de när-att

åren ekonomiska skäl minska sin personalmaste ytterligare, det iävenav om
denna del diskussionpågår hur långt det ekonomisktär och verksamhets-om
mässigt meningsfullt fortsätta neddragningarna.att

Även med de restriktioner följer svår och långvarig internationellsom av en
och nationell ekonomisk kris kan positiva handlingsmöjligheter urskiljas. Det
här avsnittet inleds med de svårighetersätta och derasmöter konsekven-att som

i fokus. En realistisk problemuppfattning grunden förär utvecklingser av nya,
positiva förändringsstrategier.
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förutsättningarEkonomiska4.1.1

Å sidansig90-taletförutsättningarna forekonomiskaDe ter enaogynnsamma.
begränsarräntekostnaderutlandet till höga utrymmettillskuldbördanleder som

Å andraresultat.sysselsättningförsämradaktiviteter medsamhälletsför som
negativadenbrytamöjligheternaarbetslöshetenforkostnadenförsvårar attsidan

spiralen.
tiden,framåt i är10-15expertutredning för år1992 årsLångtidsutredningen,

övergivits.växelkursenfastadenöverspelad i och medtill delvisserligen atten
ochberäknatlångvarigareblivit änockså haharnedgångeninternationellaDen

ändåfinnsLärdomarfor de åren. attnärmastetillväxtprognosernakullkastathar
försäkrings-allmännasamband med deiproblemanalysutredningensihämta av

föråterställasstegvisKostnadsmässig balans måste attpensionssystemen.och
trygghet.kännaskall kunnamänniskor

delademeningarnaDäremot ärreformer.behovetråderenighetPolitisk avom
förhållanden konse-allafår underSituationenbörlösningarnahur ut.seom

kommuner.enskildasåvälforkvenser som
tillframtidenförutsikternaekonomiskadeanalyseratKommunförbundet har

ochobalans, Behovskriften Kommunernaisekelskiftetefter mot resurserstrax
vägvalVälfärdsstatensskrifteniSocialministern1990-2005. åberopasDen av

förutseddaåtaganden ochdagensfrånhar utgåttFörbundetvillkor 1993.och
ochavgiftsnivåerkommunalskatter,från dagensförändringar,demografiska

mellanblevResultatetproduktivitet.från dagens ettbidragstatliga gapsamt
i kom-kronorcirka åttasekelskiftetvidutgifterochinkomster motsvararsom

munalskatt.
kalkyler:dessaslutsatserdrar tvåSocialministern av

helaigenaldrig kankommunalskatt täppa gapet.höjdDen är attena
förblir mycketocheffektivitetökad är stora.kravenandraDen är att

positivaochidérikedommycketfinnsdetstatsrådetunderstrykerbokenI att av
långtdrivits såhålldelbesparingarna påexempel i kommunerna, att ennumen

exempelmedillustrerarSocialministernproblem.allvarliga etttilllederdeatt
förskollä-Tvåbarntillsyn.fungerarDetmed 21 barn.dagisgruppfrån somen

innebärdetvarandra. Menihjälslårinte atttill barnen gerkan manattserare
på.byggerbarnomsorgsvenskpedagogiska idéhela den somupp

BarnmiljörådetsochSocialstyrelsensibelystshar ävenKonsekvenserna
heter:det bl.a.1993 därfebruariiskrivelse

de1992,under höstenredanvidtagitsharbesparingsåtgärderMånga men
de1994,1993 och närförväntas underkanförändringarna merstora

besparingarförverkligas. Debesparingarbeslutengenomgripande somom -
kvalitetsförsämringarochförändringarinneburithar1992underskett stora

ikommuneri mångaochsig till barnriktarverksamheteri de ungasom



översiktliga problemanalyser och diskussion 73om

landet, särskilt i storstadsområden. besparingar beslutade förDe ärsom
1993 alarmerande och innebär i fall indragningar iär mångaännu mer
viktiga och nödvändiga verksamheter för barn och Barnmiljörådetunga.

med denna utveckling.påser oro

Till de områden fått vidkännas åtstramningar förebyggande fältarbetehörsom
bland barn individnivåoch De akuta problemen tenderar därmedpå attunga.
bli sina striktare attity-svårare. Insatserna präglas håll regler och kärvarepå av
der tidigare.än

Sådana attityder i strid interaktionistiska humanistiskastår med det och synsätt
tidigare. skulle den dialog det förtroendeberörts De urholka och ärsom som

grunden för allt strukturinriktat arbete.
På tid har betydande uppsägningar inom den hittills iäven stort settsenare

fredade aviserats. bli människoräldreomsorgen En följd kan gamla isolerasatt
i sina bostäder tillräcklig tillsyn och De negativa effekterna blirutan omsorg.
särskilt påtagliga de sociala få eller utvecklade.kontakterna är svagtom

1992 enligtKommunsektorn har under förlorat 37 000 jobb Kommunaltjänste-
mannaforbundets ordförande Sture Nordh, medförfattare till den ovannämnda
debattskriften. enligt skriftenArbetsmarknadsverket beräknar ytterligareatt
80 000 jobb, huvudsakligen for kvinnor, försvinna 1993-94.kommer att

Flertalet beslutsfattare tycks dock socialtjänstens och vårdensattvara ense om
insatser de måste hållas i tyglar med tanke ekonominäven stramaom- -
skall företräde framför subventioner till människor friska och harär ettges som
arbete.

4.1.2 Befolkningsutvecklingen 1991-2025

Statistiska Centralbyrån SCB i skriften Sveriges framtida befolkninghar
1991 förutsättningarna igrund för bedöma de demografiska ettgett atten
längre perspektiv. förhållande till flera OECD-länder med betydligtI andra en

Sverigesnabbare åldrande befolkning över 80 år befinner sig i relativtett
Ändåläge. visar påfrestningarna blirgynnsamt att stora:prognoserna

i 0-6 successivt från 765 000 1990 tillAntalet barn åldrarna år ökaväntas-
851 000 1995. Sedan beräknas antalet och till 806 000år plana uppgåut

sekelskiftet.vid

Skolbarnen i ökar från 883 000 1991 till 058 000 vidåldrarna 7-15 år år 1
sekelskiftet.

i 16-24 minskar från 1990 tillUngdomarna åldrarna 1 058 000 årår
909 000 vid sekelskiftet.

yrkesaktiva 220 000 frånAntalet i åldrar 20-64 år ökar med drygtpersoner
5,0 miljoner 1990 till 5,2 miljoner vid sekelskiftet. Medelåldern stiger
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befolkningen fram efter sekelskif-Gruppens andel ökar tillnågot. straxav
tet.

80 kraftigt, antaletFram till sekelskiftet ökar antalet gamla år medanöver
kraftig ökning65-79 kommer minska Från 2010år något. väntasatt runt en

antalet 65 år.överav personer

främst antalet förskolebarn och i åldrarSammantaget ökar gamla höga mennu
fakta viktenockså antalet i yrkesverksam ålder. Dessa män-attaccentuerar av

får omfattning yrkes-niskor i yrkesverksam ålder möjligheter i ökad göraatt
för Arbetslöshetsfrågan kommermässiga insatser bl.a. de och de äldsta.yngsta

fokus.i

4.1.3 Omfördelning uppgifterav

uppgifter mellan olika huvudmänsedan länge pågående omfördelningenDen av
statligAvreglering och minskadfortsätter i accelererandenärmast tempo.ett

alla sektorer. Exempeldetaljstyrning präglar utvecklingen inom praktiskt taget
föreskrifterna inomriktade statsbidragen och de detaljeradehärpå deär att

gula boken och bostadssektorn slopats.barnomsorgen
omfördel-framträdande i denna utveckling emellertid den fortgåendeMest är

Handikappreformer ochuppgifter mellan kommuner och landsting.ningen av
Ädel-reformen utvärderingengenomförts samband medhar under år. Isenare

Ädelreformen 1993, nedläggningplaneras, enligt Kommun-Aktuellt 21 avnrav
geriatrik.2 100 platser inom akutvård och

begåvningshandikappadeförOmfördelning äransvaretav omsorgerna om
utvidgats till alla med omfattandesedan flera under genomförande och harår

socialtjänst-funktionshinder den särskilda lag LSS kompletterargenom som
hälso- och sjukvårdslagen.lagen samt

handikappa-föreslagit psykisktstatliga psykiatriutredningen harDen ävenatt
för boendelagstiftningen. Huvuddelende skall omfattas den ansvaretavnyaav

överföras till kommunerna. I kommuner pågåroch stödinsatser skall många
träffats flera håll.försöksverksamheter. Avtal mellan huvudmännen harredan

bolagsformer ocksåAlternativa driftformer både i kooperativ och i olika är--
ansvarsfördelningen.i utvecklingen. påverkar i praktikenviktiga inslag Det

tvångsingripan-för lagfäst bistånd ochdock detharKommunen yttersta ansvaret
den.

fått växande betydelseskilda frivilligorganisationer harFolkrörelser och en
till socialtjänst.samarbetspartners kommunernassom

sinaoch andra intressenter klararGrundläggande frågor hur kommunernaär
ochi fråga kunskaperuppgifter inte ekonomiskt ocksåväxande bara ommen

kompe-for kunskaper ochSärskilda insatser krävs uppbyggnadkompetens. av
utvärdering inteutvecklade former för insyn ochliksom utsattatens ommera
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Historien in i tid talar den punktenskall riskera råka illa vår påatt ut.grupper
sitt tydliga språk.

marginalisering i kristid4.1.4 Normalisering och

människors levapsykiskt funktionshindrades liksom äldre önskanFysiskt och att
respekterad.liv möjligt i land allmänt Förutsätt-normalt vårtså ärett som

kristid. kannormalisering riskerar dock urholkas i Detningarna för att vara
föra har funktionssvårigheterekonomiskt fördelaktigt dematt sommera samman

detta sig önskat el-slag i institutionsliknande former,något även när ärvareav
sig nödvändigt.ler i

fysiskt,boende- och vårdformerUtflyttningen från institutionsliknande av
ringa krafterpsykiskt handikappade eller gamla medbegåvningsmässigt eller -

for personal med tillräckligbristfälligt kontaktnät- medför risk vanvårdoch om
för dagverksamhet saknas. Ikompetens, ändamålsenliga bostäder, lokaler etc.

omgivningen. Integreradebli accepteradefall kan de svårtsämsta att av
ofarliga offentliganärmiljöer och fungerande,boendeformer förutsätter trygga

rum för de här berörts.grupper som
hemlösa relativt ovanligbagladies ochförhållande till andra länderI är en

vid Lunds universitetde förekommer. forskargruppföreteelse i Sverige, Enmen
hemlös. 1992Begreppet Ihar Boverkets uppdrag analyseratpå rapporten

80-talet och väckti västländer slutetvisas hemlösheten ökat många motatt av
Sverigepåpekar också iUSA och England. Forskargruppeni bl.a. attstor oro

åren.ökat dehar antalet hemlösa senaste
försvårarbegreppsförvirring analyserSamtidigt enligtråder somgruppen en

huvudsak-hemlöshet kan studeras enderaproblemets omfattning. S k ettsomav
brist inom bo-från makroperspektivligen socialt problem eller ett som en- -

stadsförsörjningen.
finnas med isig båda måsteligger till handsDet säganära att ansatsernaatt

flyktingströmmarnaoch narkotika-International iseringen,konstruktiv analys.en
prostitution ochkan bidra till såväl hemlöshetpolitiken i del länder att somen

fasta följande ordfinns skäl pånarkotikamissbruk kommer öka. Det att taatt
i forskargruppens förord:

kan, detfrån bostadsmarknadenEn ökad utslagning ävenpermanent om
allvarligtidig varningssignallitet antalgäller ett om envara enpersoner,

välfárdsutvecklingen.försämring i den svenska

Vräk-vräkningar hyresgäster.kan det ökade antaletDetsamma sägas avom
Ändringarna förståeliga skötsammalagändringar.ningar har underlättats urav -

och familjerhur de ensamståendesynpunkt motiverar analyserhyresgästers av-
erforderligtkan stöd.vräkssom ges

auktioner redovisasantalet exekutivaerfarenheter det ökandeSmåhusägares av
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Statensi den Institut för Byggnadsforskning 1991 framtagna Attrapportenav
förlora sitt hem. Undersökaren Mia Björk har utifrån intervjuerarbetat a
och sammanfattar sina i följanderesultat talande rader:

Förlusten vid förlustensmåhus kan liknas anhörig. Deettav av en par
förmår problemen och får hjälp anhörig harnågonpratasom om som av
förutsättningargoda klara situationen. Råd från kronofogdemyndig-att upp

heter och andra kan också ha betydelse.parter stor

Vräkning och förlust kan inte följderhem enbartett egetav ses som av person-
liga ekonomiska och sociala problem. har samband ekonomiskaDe med den
krisen och situationen ofta sammanvävdapå arbetsmarknaden. De dessutomär
med förhållanden i den fysiska sociala miljön.och

Sociala nätverk i välsläkt och grannskap kan stöd och trygghet ochge vara
viktiga rådgivning, utveckling för skuldsanering Sam-så modeller 0.d.som av

tidigt framstår rimligt socialt för skuldsanering ibankeratt tar ettsom ansvar
de fall de själva medverkat till skuldsättningen.

spår4.1.5 Arbete i krisensoch boende

Arbetslöshet den omfattning förekommer har utlöst kannågot somav som nu
liknas vid chock delar svenska folket. påverkar männi-hos Den mångastora av

Männi-skors vardag och familjeliv. miljöer sviktar fysiskt och socialt.Många
skors hälsa påverkas.

denarbetslösheten omfattar, ansträngningar begränsaDen öppna trots att
arbetsmarknadspolitik och andra åtgärder, cirka 10 % arbetskraften.genom av

Över 12 %, 600 000 människor, saknar 1993 plats denänmer sommaren
ordinarie arbetsmarknaden.

produktivitetsförbättringar nödvändiga förEtt problemsvårt ärär att som
företagens överlevnad begränsar behovet personal konjunkturenäven närav
förbättras. Diskussion strategier för arbetslöshetenkrävs bekämpaattom ur
såväl kortare längre perspektiv.ett ettsom

forskning finns följderna socialt och hälsomässigt arbetslöshetDen avsom om
blirför enskilda och familjer väl känd. och kvinnor hör till demBarnär som

särskilt vid påfrestningar i familjelivet.utsatta
ekonomiska allvarligtFör kommunerna inte endast den ökandeär ettpressen

vidta sysselsättningsskapandeproblem. En del kommuner nödsakadeär att
tonåringaråtgärder. Statens ansvarstagande för begränsat.är

motor för svenskaBostadsförsörjningen har spelat viktig roll denen som
ochekonomin sysselsättningen. sjunker bostadsbyggandet kraftigtoch Nu

1993 lägen-beräknas vid 15-20 000 lägenheter. I många kommuner stårstanna
heter tomma.

belysning 1993Boverkets årsbok Svensk bostadsmarknad i internationellAv
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flest bostäderharDanmarkmedSverige tillsammans tusenframgår peratt
utrymmesstandard. Eng-har högochBostadsbeståndet ärinnevånare. ungt en

tilllägenheterkommunalaomvandlingenlängst igåttdet landland är avsom
varit kostsamt.harstimulans. Detekonomiskstödmedägarlägenheter av

skattesubventioner. Högstgällerdeti Europaligger högst närEngland näst
minska.regering väntassubventionernaSverige, därligger oavsett --

högatidigaretill del på denbostadsefterfrågan berorminskadeDen nypro-en
intehushållenbidrar tillarbetslösheten,orsakduktionen. En är attsomannan

pressadesubventionerMinskade görboendekostnaderna.betala trotshar råd att
inkomster.hushåll med lågaföralltför dyrabostädernakostnader

provisoriskadelvissegregation och tilltill ökadleder i sinDet tur mer av
bostaden ieller bytakvar hemma ärbolösningar attattt.ex. man ungom-

fritidsbostad.permanentadtilltätorten en
omvandling:snabbibostadsförsörjningenoch ärBostadspolitiken

1947sedanändringar gälltvissabostadsförsörjning medlagDen somom
främja allasplaneringförupphävd. Kommunensär att genomansvar

kvalitet begränsas.godtill bostadtillgång aven
upphörtmindreellerbostadsförsörjningsplaneringenhåll harmångaPå mer

efterfrågan.den lågaföljdsom av
Även vilketupphört,deltillverksamhet harbostadsförmedlingarnas stor

kunskapbegränsadochinkomsterhushåll med lågaförproblemär omett
förmedling.förAvgifter kanbostadsmarknaden. uttas

enadesbostadsmarknadenoch problemenarbetslöshetenmotverkaFör att
Om-Reparation,ROTROT-programs.k.1993iriksdagen ett nyttommars
ochbostäderupprustningförmiljardercirka 3Tillbyggnadbyggnad, på av

omfattarSatsningenlokaler.kommunala

% förmed 25RBF-stödetreparationerräntestödet förförlängning av
kostnad 135beräknad1994 medbostäderallmännyttansfrämst t.o.m. aven

mkr årper
ochreparationerförtill kommunerna30 %stimulansstöd medstatligt

del kulturlo-daghem ochålderdomshem,sjukhem,skolor,underhåll enav
juni 199530800 mkrkostnadberäknadtillkaler t.o.m.aven

kostnadberäknadtilli äldrebostäderROT-verksamhetdirektbidrag till en
färdigställande1994 ochansökningar utgångenför120 mkr t.o.m. avav

under 1995 samtsenast
kulturmin-medel föröronmärktaRiksantikvarieämbetetstöd tillvisst samt

bostadsområden.utsmyckningkonstnärlignesvård och av

upprepningförVarnande röstereffekter osäkra.ROT-programmets ärDet nya
inför kravet påeftertanketillExperter harhöjts.gamla misstag har manatav
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snabba åtgärder med hänvisning bl.a. till slutsatser 19 FoU-projekt iav rappor-
Bättre bostadsfornyelse Boverket 1990. Ombyggnadten och förbättringar

har i hög fungeratgrad konjunkturutjärnnande. Företagen intresseradeär av
snabba projekt. Onödigt omfattande ombyggnader, bristande varsamhet och
minskade möjligheter till kvarboende och inflytande för dem bor i områ-som
den byggs kan bli följden.som om

Storskalig ombyggnad bostadsområde komplicerat företagärett utöverettav
det tekniska. Det blir viktigt fastighetsägarna väljer utnyttja derent att att nya
stödformerna på intesätt äventyrar sådana kvaliteter fick strykaett påsom som
foten under 80-talet.

Rapporten illustrerar den målkonflikt ligger i sidanå önskan vidtaattsom ena
snabba effektivaoch åtgärder arbetslösheten och andra sidanå den dialog-mot
och processinriktade planering bygger de boendespå och de lokala intres-som

inflytande. liggerDet i linje med den lokalt förankradesenternas plane-senare
ringsprocess förordas bl.a. socialforskaren Sören Olsson.som av

En rimlig hantering målkontlikten antyds i Planera Bygga Bo 2 1993av nr av
Claes-Göran Guinchard vid Boverket. Han diskuterar med stöd delsav upp-
gifter från länsstyrelserna, dels intervjuer med antal kommunala planerareett
följande fråga:

Har den bostadsförsörjning bedrivs idag tillräcklig styrförmåga ochsom-
den robust flytaär vidare kraft lagen upphävsnär An-attnog av egen

vänder planerarna den sociala kunskap samlats under årens loppsom

I och Guinchards planeringenär särskilt viktig isvaren resonemang snarare en
tid resursknapphet och med inriktning förnyelse. Producentintresset börav
inte livsmiljöintresset.överta

Resonemanget bör kunna tolkas detså ekonomiska skäl försvagadeatt av
kommunala inflytandet kan kompenseras med förankring planer ochav program

bygger på kunskapsinsamling och liknar marknadsföring. förnyelseEnsom
bådeär och effektiv kräver framförhållninggod och samladsom varsam en syn

förnyelsearbetet.på
Frågan därför bostadsplaneringenär och därmed samhällsplaneringenom - -

verkligen spelat sin roll Mycket talar för det i själva verket kort-ärut att en
siktig felsyn. Vidga i stället till handlasynsättet hela bomiljön, kanatt om vara

rimlig slutsats.en
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Samhällsomvandling och4.2

ochkonsekvenservärdeförskjutningar -

handlingsmöjligheter
teknologiskasnabbadeninnebördenskisserades ut-inledningsavsnittetI av

länder. Denfjärranihemmamarknadennäringslivet såvälvecklingen i som
harmöjligheter. Deochbåde hotinrymmerberördessamhällsomvandling som

följande sättpåformuleratshotentonvikt påmedkoncistochkort avmest --
bok MytenWright i hansHenrikfilosofen Georg senastefinländskeden von

1992:framstegetom

gissel, sysselsätt-industristaternasblivitArbetslösheten har gemensamma
kan knappastProblemengemensammahuvudvärk.ningsproblematikenderas

in-ocharbetsbegreppetSjälvareformer.socialagenomgripandelösas utan
stöpsleven.ihamnathartill arbetetställningen

syftarWrightreformersocialagenomgripandevilkanaturlig fråga ärEn von
miljönmissbruketInförinte läsa stannargårkonkretapå Några ut.att avsvar

överskattning vårvarning förpessimism ochprovokativvidhan avenen
utvecklingen.behärskarationelltförmåga att

m0derniseringsprojektet4.2.1 Det nya

pessimism ochprovokativaWrightsfasta påsig viktigtDet attter ta von -
förreformertänkbaraåtminstone några attskisserasökadethur svårt än är -

skälemellertidfinnsFörstmiljöhot. attarbetslöshet ochproblemhantera som
modernise-denmedsambandharDeuppkomst. attproblemensbegrundanågot

följs ännuframväxtindustrisamhälletsmedföljdering ny,av ennusom
moderniseringsprocess.snabbare

utvecklingentekniskai densinabeskriver har rötterWrightproblemDe von
förankringalltmedinternationaliseringenfortgåendeoch den avsvagareen

Europa,nätverkensiSverigeBokennationalstater.enskildainäringslivet
alltgeografi, belyser denekonomiskiprofessorTörnqvist,Gunnarförfattad av

för degrundenutgörEuropa. Dendagenspräglaromvandlingsnabbare som
människor.främsthosavläsaskanvärdeförskjutningar ungasom

Åke förord,i sittAndersson sägerFramtidsstudier EförInstitutetChefen för
fastadentransportlederochregionerstäder,från Europasboken utgår somatt

Sverigebelyser hurDenförändringsprocesser ägervilken snabbapå rum.scen
världenberoendeblivit alltmer utan-till ochkopplatsregionersvenskaoch av

Särskiltmångkulturellt.landetmassmediafolkvandringar och görhurför,
produktionindustriellgäller näroch villkordrivkrafterdeuppmärksammas som

därmednätverk ochgränsöverskridandeutvecklarforskninguniversitetensoch
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bryter sig sina traditionella politiska ochut socialaur ramar.
Den europeiska gemenskapen löser nationella ekonomier och regeringarupp

får därmed allt mindre inflytande förnyelsenöver tidäger Den förbiärvar rum.
svensknär ekonomi och människors välfärd och livsstilar kunde förstås utan

kännedom hur land,vårt våra regioner och våra koppladeär till ochom orter
beroende omvärlden.av

Detta ingentingär Vetenskap och konst i alla dess formernytt. har präglats
inflytelser utifrån. Det är utlandstrafiken inte längre bara berörav attnya en

ekonomisk och kulturell elit, den vuxit snabbt och fått bred folkligutan att en
förankring.

bokenI skildras territorier och nätverk i europeisk historia och tecknas bilder
stadens utveckling samhällsspegel Den gamla staden, Industrialis-av som -

stad och den tidigare citerade amerikanska bilden den avancerademens av
Informationsstaden. Gemensamt för städer har alltid varit deras ställning som
mötesplats för utbyte tjänster idéer.ochav varor,

Särskilt efter 1960 förändras den industriella staden global rörlighet ochmot
regional förankring. Den fordistiska epokens förutsättningar med dess geogra-
fiska koncentration till vissa kärnområden, dess arbetsdelning och i Sverige-

dess bruksorter ändras allt Nu är massproduktionens tidevarv förbi. Imer.-
dess ställe utvecklas samverkan mellan geografiskt fristående enheter varie-av
rande storlek.

Nya problem uppstår. De gamla storstäderna riskerar kvävas olidligaatt av
trängsel- och miljöproblem. Trafikinfarkt hotar flera Europas städer.storaav
EG fruktar transportkris. En radikal förnyelse kommunikationssystemenen av
blir nödvändig:

I framtidens Europa kommer spårbunden trafik utvecklas kraftigt iatt
västra Europas folkrika och bebyggdatätt områden. Bilen och flyget blir
transportmedel för glesa bygder. Stora städer borde i sin trafikförsörjning
kunna lita till fortsatt utbyggnad tunnelbanor och kollektiv trafik.av annan
Det kan inte glesbygden Dess framtidgöra. beroende bilen.är av

Nordens ställning den europeiska ändras. [förhållande till områdenascenen
Östersjönkring har Sverige utgångsläge. Utan goda flygförbindelserett gott är

det tveksamt Oslo, Stockholm och Helsingfors kan räknas integreradeom som
delar europeiskt stadssystem. Snarare kan de återgå tillett den ställning deav
hade provinshuvudstäder under Europas järnvägsepok.som

I boken konstateras Sverige sedan gammalt med undantag föratt restrik-en-
tiv period från början 1900-talet till andra världskriget varit invand-av ett-
rarland. Det dock förstär med 1980-talets flyktinginvandring bli-landetsom
vit mångkulturellt.

Sverige betecknas det slutna landet under 1900-talets första femtio år,som
då invandrings- och utlänningspolitiken mycket restriktiv. Rasistiska attity-var
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der farms under mellankrigstiden här liksom på många andra håll i Europa.
Sverige blev 1921 det första landet i världen inrättade rasbiologisktettsom
institut. Fackföreningar och branschorganisationer krävde restriktiv flyk-en
tingpolitik för skydda arbetsmarknaden. I Uppsala studenternaatt 1939antog
flyktingfientl iga uttalanden. Enskilda riksdagsmän och kulturpersonligheter stod

för flyktingarna från Tyskland.upp
Vinden vände, författaren, med flyktingströmmen från de nordiskamenar

länderna under kriget. Arbetskraftsinvandringen följdes anknytnings-av
invandringen. Under 80-talet invandraremånga från utomeuropeiska ländervar
relativt välutbildade. Under 90-talet har flykt från krig och umbäranden präglat
invandringen.

Begreppet invandrare inte entydigt. Omär alla i utlandet föddaman avser
tillsammans med i Sverige födda barn finns omkring miljonpersoner nu en

invandrare. Antalet utländska medborgare till 460 000.uppgår
Författaren summerar: i

Den moderna invandringen har dramatiskt ändrat befolkningens samman-
sättning. Aldrig tidigare har den etniska, kulturella, religiösa och språkli-

mångfalden i Sverige varit så idag. Etniskt och kulturellt ärstorga som
Sverige inte längre avskilt och enhetligt land.ett

Värderingsförskjutningar hos främst människor bör bakgrundmotunga ses av
dessa tendenser till genomgripande samhällsomvandling och ökad internationa-
lisering.

Religionsvetaren Thorleif Pettersson redovisar i Mot denna framtid 1993 bl
studier värderingsförändringar och folkrörelseengagemang. Petterssona av

knyter till sin uppmärksammade Bakom dubbla lås kom förrapportan som
några år sedan. den diskuteradesI skilda generationer ochväxertesen att upp
formas skilda sociala situationer. Olika generationer får därmed sinaav genera-
tionsspecifika värderingar och synsätt.

Petterssons forskning ingår i studie européernas värderingar och livsås-en av
kådningar. Drygt 20 länder deltar i studien. Sverige har deltagit i intervju-

1981omgångar och 1990. En grundtanke välfärdensär barn och barnbarnatt
har fått andra värderingar välfärdens föräldrar.än De har tendens sigatten
till post-materialistiska frihetsvärden, medan välfärdens föräldrar tenderar att
hålla sig kvar vid materialistiska trygghetsvärden. Pettersson sammanfattar:

Sammantaget kan därför utvecklingen frånsäga trygghetsvärdenattman
till frihetsvärden enbart bör väsentlig underström i den samtidases som en
kulturella utvecklingen.

Underströmmen leder från trygghetsvärden till frihetsvärden kansom
förstärkas eller försvagas andra kulturella strömningar och skeenden ochav
stundom kan den oväntad riktning. inteMen desto mindre under-ärta
strömmen väsentlig faktor i den kulturella förändring underägten som rum
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väsentlig faktordendecennierna: Sannolikt kommerde attsenaste vara en
kommandedeunderkan förväntaskulturella förändring ägai den rumsom

decennierna.

thein time andShifting values1992från decemberI ett spaceommanus -
FurthThomas1970s redovisar forskarenpeople born thevalues of young
olikamellani värderingarskillnaderför Framtidsstudier bl.a.Institutetvid

vadvärderingar påsinamänniskor byggeri Sverige. Ungaungdomargrupper av
heltfick trygghetgenerationer30-taletsbrister i samhället. Förde ser som

människor.relationer mellanprioriterar bl.a.logiskt högt värde. Dagens unga
1989 och 1990genomfördesstudiersamhällen -tidigarestudie 1991 i nioEn

visarResultatenungdomar.från studerande000drygt l enkätsvarbyggde på-
hierarkiskakarriär ochvikt vidinte fästerdagens system somatt sammaunga

kanfria därvill ha yrkentidigare generationer. Dagenspräglat semanunga
ochfinns mellan könenskillnaderdet Deintressanta resultat gör. sommanav

följandeipostmaterialister kanmaterialister ochFurth kallarvad summeras
satser:

föredrararbetstid medanflexibel mänfäster viktkvinnorUnga stor unga
fritid.mer

kvinnornaorienterade,internationelltochBåde kvinnor är motmän mer
USA.Europa än mot

kommunikationssamhälle ledertillindustrisamhälletFörändringen från ett
lågutbildade.blandväxande problemblirarbetslöshetentill ettatt

utbildningsnivånyrkennäringslivetsi detinte skapasArbete kan omnya
entreprenöranda saknas.låg ochär

ochinvandrare mäntoleranta änutbildadeoch högreKvinnor är motmer
lågutbildade.

mycketintecleavage så röraklyvningStudien tyder på somnewen ny
visareller inkomster. Dentillgångarmed ochmellan folkskillnaderna utan
mel-lågutbildade ochkvinnor, mellan hög- ochochklyftor mellan mänsnarare

mindre rörlighet.ellerdem störrelan accepterarsom
attityderpositivavärderingar medpostmaterialistiskahar s.k.Flertalet unga

nödvändigtvis intaför skulldenfamiljerelationerutbildning,till attetc. utan
hållerofta pojkar,lågutbildade,andra.och skit i Desköt dig självattityden

förlorarnavärderingar.materialistiska De ärfast vid en ny arena.

infor framtidenFrågor4.2.2

igenomslagitvärderingar harsarnhällsomvandling ochinnandröjerDet nya
emellertid han-90-talet börnäraliggande problemenfull kraft. Demed mer

förändringarsådanasamhällen förochförbereder människordeså attteras
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sig både möjliga och önskvärda. Det finns skäl det hand-påter att tasom vara
lingsutrymme finns börjaoch utveckla strategier håller sikt.påsom som

Är Ärden arbetslöshet Wright fruktar oundviklig det hårtpermanenta von
skiktade samhälle tecknas i bilden Informationsstaden oundvikligtsom av
Knappast i hög Svensk tradition amerikansk. americanså grad. inte Theär way
of life, fransk grandeur, folkengelsk skepsis till kontinenten lär intepå osv.

massmedia sprider idéer livsstilar.ochävenutrotas om
Kan lagom, måttfull skala och visst byråkratiskmått redarent ettav av

finnas positiv idenbottensats ändå hektiska förnyelse folkhemstradi-som en av
tionen både nödvändig och oundviklig det just därförKanske kanärsom nya

fram konvulsioner det utspelar sig i italienskaslag detväxa utan av som
samhället

Framtidens intesamhälle bör betraktas förutbestämt och opåverkbart. Desom
generationerna vill lägga sig i beslut dem och deras barn.berörnya som

Därför kan bl.a. följande frågor värda diskutera:två attvara

Kan inte radikala utbildningsreformer för höjning kunskaper och kompe-av
hos de breda folklagren medel för motverka skiktningtens attses som av

det slag beskrivs i Informationsstadensom

Stommen till bred satsning finns alla nivåer i grundskolan, den kommu-påen -
nala vuxenutbildningen, studieförbunden, högskolorna och universiteten. Men
högskoleutbildningens utbyggnad ligger inte före efter andra länders.utan

Utveckling former för individanpassad undervisningochav nya grupp- anses
möjlig svenska framtidsforskare. dåligt motiverade människor i stimu-Förav
lansfattiga miljöer borde skickliga samhällsarbetare kunna bidra till väckaatt
slocknat intresse för lära och uppgifter alternativ till under-prövaatt nya som

och passivt bidragsberoende.stöd
presidenten för University of California Clark beskrevs häromFörre Kerr året

moderna samhällets universitetsideolog i tidskriften Tvärsnitt,något detsom av
Humanistiskt-Sarnhällsvetenskapliga forskningsrådet. Kerr harutgessom av

pläderat för multiuniversitet med både massutbildning ochenvetet ett
excellens, jämlikhet i idéer vioch konkurrens på Vad hans börprogrammet.

påta vara
under förhållanden funda-Många människors medverkan krävs alla ettsom

för framgångsrik och relativt konfliktfri till samhälleövergångment etten
kunskaps- och kompetenskrav.präglat stegradeav

väsentligt antal människor i det praktiskaVarför kan inte ökatett engageras
förnyelsen den byggda miljön och de verksamheterarbetet med såväl av

i praktiska insatser inom miljövårdendär behövssom som

insatser i i byggda miljön krävs samarbe-För skala denstor resurspersoner som
med invånarna kvartersnivå. Arkitekter, planerare, samhällsarbetarepåtar t.ex.



översiktliga och diskussionproblemanalyser84 om

överalltprojekt och hjälpa tillborde i lokalaoch olika yrkesarbetare kunna gå
miljön kunnamänniskors inflytande dendet behövs. Därmed skulle pådär egna

människors entreprenöranda stimuleras.öka. Och
till del kunnagångbar skullemönsterplanering inte längreDen är ensom

Ikea-planering, därkallarThomas Furth vid samtalvadersättas ett manav
allasäkert inteformar sin livsmiljö. Detsjälv väljer delar ochut menpassar

förordatsdialog- och processplaneringligger i linje med den form ovan.somav
1991gymnasieungdomar och tomtköntill bostadssökande,Svaren enkäterpå

i önskemål och livsstilar.variationeni Norrköping Boprojektet illustrerar
självbyggeri.organiserat Förhälften i tomtkön intresseradNära ung-avvar

sin lägenhet.sikt ville 60 %i början viktigast på ägadomar låg hyra menvar
bostads-respektive nej till erbjudandehälften i bostadskön sadeUngefär om

bostadsom-bostaden eller% ville delta i planeringen denHela 40rätt. av egna
rådet.

ägande-tillupplátelseformer från olika varianter hyresrättEn hel skala avav
fullservice och komplettvill betalaborde tänkbar. Denrätt utrust-somvara

skalet ellervill hyra barafå det.ning i hyresrätten bör Dengöra svarasom
kunnaliksom underhållet börutrustningen göraför eller mindre delarstörre av

fá råd och stöddet. Och av resurspersoner.
personalefterfrågar allt mindrenäringsliv i framtidenhögproduktivaDet som

finansieringenför delfonder och sponsring kunnaborde av avsvara engenom
viktigt stöd försocial miljö blirmiljöns god fysisk ochden byggda vård. En ett

medfinns liksom för försökoch service redanaffärsliv, företagsamhet nya,som
småskaliga företag.

successivt ökandebefolkningsprognosernaoch pekar påvårdInom omsorg
kulturomrádena med uppgiftfritids- ochOchbehov. på attt.ex.resurspersoner

kunnafunktionshindrade och äldre bordeochstimulera barn ses somunga,
Bidrag tillfolkhälsoperspektiv.samhällsekonomisktsåvälangelägna ettsom ur

finansiera viktiga insatser.i anspråk förarbetslösa kunde kanske atttas
ansvarstagandemänniskorssatsningar utvecklaligger i sådana påKanske att

detutveckling någotmening och för människorsför miljön i vid vonavegen
arbetet Ettsociala reformer Och påsyftar med sättWright på ett nytt att se

i sittidrottsledare kankunnig och klokkunde den göraexempel nytta envara
föräldrar.ungdomar och derasarbete bland barn och
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4.3 Problembilder förnyelsestrategieroch ur

socialt perspektiv från tillstorstad

glesbygd
Samhällsomvandling och värdeförskjutningar påverkar människor och miljöer

allapå nivåer i samhället. Det angeläget åtminstone iär drag konkreti-att stora
och diskutera såväl problem tänkbara strategier för främja positivaattsera som

utvecklingsspiraler. Det syftet med detta avsnitt.är

4.3.1 Storstadsregionernas strukturer förorteroch

Tre huvudfrågor för det framtida stadsbyggandet formulerades vid det s.k.
stadsmiljöseminariet 1992:

1 Förorternas eller intevara vara
2 differentieradFrågan stad kan uppnåsom en
3 Fortsatt utbredning eller törtätning

Den tredje frågan den grundläggande,är varför den får bilda utgångspunktmest
för översiktlig diskussion problem och tänkbara strategier.en om

Problembilder-
I Boverkets Storstadsuppdraget förstudie storstädernas miljörapport en om-
december 1992 diskuteras problemen idag hotenoch i framtiden. Utgångs-
punkterna utvecklingen iär storstadsområdena bli bärkraftigmåste i Brundt-att
landskommissionens mening. Det inbegriper begränsa utsläpp till vad miljönatt
tål, slå vakt områdenas kultur- och naturvärden människorna skaatt samt attom

delaktiga i beslut den framtiden.rörvara som gemensamma
Till de viktigaste problemen idag och hoten i framtiden hör enligt rapporten

bebyggelseutveckling innebär utspridning och försämringen som en en av
tillgänglighet till kollektivtrafik förstärkt utnyttjande befintligsämreettav av
bebyggelse. Vidare betonas trañkarbetets beroende den rumsliga strukturen.av
Utglesningen innebär radikalt ökad ytkonsumtion inkräktar på grönstruk-en som

omfattning kvalitet.och Dessutom påtalas vardagslivet vittrar sönderturens att
med åtföljande psykosocial ohälsa.

Kunskap finns inom regionerna huvuduppgift för kommande ut-men en en
redning borde åstadkomma organisation behovetatt motvara en som svarar av
långsiktigt fasta samverkansformer trañk-, bebyggelse- grönstrukturfrå-samt
gorna.

Dessa liggersynpunkter i linje med de krav sektorövergripandepå ochen
samlad planering i storstäderna inom EG och OECD. De träng-restsmera som
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för trafikinfarkt beskrivs i Sverige iseleffekter och ökade risker nätver-som
Europa i riktning.kens pekar samma

Samhällets för planering i samverkan med marknaden återspeglasansvar en
11 1993 fannsi den inhemska pressdebatten. I Kommunaktuelltäven nr en

effekter-varnande artikel med rubriken Så dog USA:s stadskärnor. Temat är
utveckling: l95O 90 % all handel, inklusive bilar ochhandelnsna av var av

1990 hade 80 % allandra kapitalvaror koncentrerad till stadskärnorna. av
handel flyttat ut.

Örebro:från StormarknadernafinnsI KA reportageettsamma nummer av
Örebrosutanför tillsammans blivit gökunge hållerhar på ätaattstan en som

fastig-anrika stadskvarter boet. ska dock kalaset hejdas. Kommunen,Nuur
köpmännen gjort sak för rädda levandehetsägarna och har ettattgemensam

centrum.
utbredning försvårar möjligheterna förBebyggelsens allt längre ut resurssvaga

ledighet till och ha glädjehushåll under ochatt semestrar utannan resa av
inte tillgrönområden. barnfamiljer har rådFör semesterorterattt.ex. som resa

fortsatt utbredning bebyggelse och trafiklederinom eller landet lederutom av
kilar ochtill förluster livskvalitet. Grönagrönmarkens bekostnadpå par-av

områden för rekreation tillker behövs både hälsosamma lungor och somsom
i stadsmiljön.låga kostnader

framstården spridda bebyggelsennegativa sociala konsekvensernaDe av
grund långatydligt. Vardagslivet präglas splittring och uttröttning på resorav av

fritidsområden och storstadens city. Sociala ochmellan bostäder, arbetsplatser,
följer ipsykiska problem spåren.

storskaliga, ensidiga förorter medverkar tillStrukturen i kombination med
bliroch trapphuset. Situationenproblem alla lägre nivåer till kvarteretpå ner

med ungdo-särskilt för de ensamföräldrar inte orkar kämpasvårt många som
förorter.fall arbetslösa och vantrivs i tristai både ärvärstamar som
friheten i cityspektakulära och tillUngdomarna dras till de ettevenemangen

under icke-aktiviteter föralltmer tenderar tömmas ävenatt vuxnasom
sig i citymiljön, där det emellanåt uppstårarbetstid. kännerDe otryggavuxna

förorternasbesökare frånoch konflikter mellan enstaka ellerupplopp grupper av
ekonomis-inget de förstärksungdomsgrupper. Ungdomsproblem är nytt men av

socialaka och problem.
segregationendemografiska socioekonomiska har kartlagtstilltagande ochDen

Segregationen konsekvenss.k. storstadsutredningen.den avses som enav
Utredningenfrämst varierande inkomster, personliga kontakter och kunskaper.

fann bl.a.

medanöverrepresenterade i områden med hyreshusensamståendeatt var
i småhusområdenakraftigt underrepresenteradgruppen var

förändrats i hela landetsocioekonomiska strukturen i olika områdendenatt
Stockholmsregionenisärskilt i storstadsregionerna och starkastmen
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satsningar sanering i innerstaden ledde tillatt stora att resurssvaga
resursstarkaersattesgrupper av

andelen arbetare i småhusomrádena ökade under 80-taletnågotatt attmen
högre tjänstemän ändå kraftigt ochöverrepresenteradevar

förorternas jonprogramområdenmil har fått omflyttninghög och högaatt en
andelar problemhushåll och invandrare.

bildDen den skiktade storstadsregionen utredningarna tecknade 1989-90av som
har förstärks. Varnande exempel från inlandoch vanliga i samhällsdebat-ärut-
ten.

krönika iI DN den 11 augusti 1993 idéhistorikern Sverker Sörlinberättaren
hur amerikanen Disney för fyrtio sedan stadskärnorna förslum-år såg attom

mades och blev allt farligare. Numera shoppingcentra i ytterområdenaär ut-
rustade med sofistikerade säkerhetssystem och beväpnade vakter. Dentungt
planeringsmodell snabbast det bevakade bostadsområdet, särskiltväxer ärsom
för rika pensionärer, ofta °barnfritt, till golfbana.med närhet stadgärna Någon
finns inte, bara dyrbar ochtrygghet, mellanrum för de utslagna.öar av

Författaren och forskarstuderanden Stefan Jonsson har i boken De andra
1993 amerikanska kulturkrig och europeisk rasism givit drastiskom en
skildring bl.a. kravallernas och de etniska konflikternas Los Angeles. Bokenav
formar sig till anklagelse politisk handlingsoförmâga och har vållatmoten
pressdebatt.

Christensen, välkänd juristprofessor,Anna menade i sin DN-kolumn i augusti
1993 rasismen inte har framtid i Sverigenågon med den samhällsomvand-att
ling och öppning omvärlden Själva grundförutsättningenpågår. förmot som
rasismen håller försvinna,på nämligen det slutna samhället, där fruktaratt man
och avskärmar sig från allt främmande, frånoch dem harär nyttsom som en

hudfárg, andra seder och språk.annatannan
ChristensenAnna inte barn, vuxit ihar skolklasser medatttror som upp

invandrare, någonsin intemånga kan bli rasister, inte riktigt, det gamla,på på
äkta, fördomsfulla sättet. Men andra saker skall rädd för. Detman vara man
skall för och förrädd Västeuropa, där ungdomar och vanligtär ettvara varna
folk inte kan känna sig säkra rimligpå plats i samhället och därför kommeren

värja sig alla kommer utifrån och vill konkurrera de platseratt mot som om
finns.som

Till detta kan läggas Hjärnes reflexionerLars det växande trycket -trotsom
hårdare gränsskydd i form invandring. Det fungerandeställer krav påav-
samhällen, vilket ytterligare viktig utgångspunkt för utvecklingenär en av nya
former för social planering.
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Strategidiskussion-
diskussionEn strategier bör förutom sin utgångspunkt i realistiskatt ta enom -

ighetsbeskrivning redovisaverkl mål och värderingar, anvisa metoder och söka-
förebilder visioner efter. Oavsett begränsningarna samhällspla-eller arbeta iatt
neringens påverkansmöjligheter det vid det här laget klart seriösstår att utan
planering kan det riktigt illa. Kanske gäller det i särskilt hög grad storstads-gå
regionerna.

grundläggande värderingarna har redovisats tidigare allas tillDe rätt ett-
sigvärdigt liv prestationsförmåga. vilja till ansvarstagande för ochEnoavsett

varandra grunden för diskussionen.är
Utifrån diskussion:problembilderna kan följande mål uppställas för

1 En sammanhållen regionstruktur bör eftersträvas för bättreuppnåattmera en
miljö och bättre förutsättningar för socialt liv och god hälsa.

2 Förortsmiljöerna möjligheter efter sina förutsättningar utvecklasbör attges
till allsidiga miljöer med smågrannskap gruppgemenskap och en fungeran-

,
offentlighet Rivning sistahandslös-de lokal kärmemärken. börsom ses som en

ning efter hörande invånarna deras önskemål och beredskap arbetaattav om
med problemen.

3 fungerande city vital stadsmiljö behövs för alla invånare iEtt bättre med en
regionen.

syftar inte främst till bekämpa densammanhållen regionstrukrurEn attmera ena
eller andra formen segregation. Segregationsbegreppet sedan längeär om-av

forskare ifrågasätter meningsfullt använda begreppet.stritt. En del det är attom
ingår offentliga utredningars språkbruk. börBegreppet emellertid i Det tas som

för i sina former uppfattastecken det problempå står grövstaett att somsom
och bör bekämpas.svåra

trängselproblemdels begränsa de miljö- ochDe främsta målen bör attvara
olikaregionen, dels isammanhänger med det omfattande resandet i attsom

regionen förutsättningar för hyggligt socialt liv. Därmed ökardelar skapa ettav
fortsatt, driven farligarechanserna motverka längre ochäven ännuatt segre-en

gation den vi redan har.än
kommunikationerbebyggelsestruktur med underlag för kollektivaEn tätare

för grönområden.och olika former service parkmark och Förutrymmeav ger
politiska initiativ. skall ligga haruppnå detta krävs Frågan ansvaretatt om var

viktigtinte minst de böroch debatterats åren. Det ettutretts senaste somses
1992 1993framsteg inläggen i tidskriften PLAN ochdet dömaatt att t.ex.av-

såväli dag råder tämligen bred enighet behovet samplanering överen om av-
kommun- länsgränserna.som

SABO-har utifrån vad den förre statssekreteraren,Frågan utretts numera
förvaltningstraditionen ichefen kallar den dualistiskaBengt Owe Birgersson
administration samtidigtSverige. innebär starkt sammanhållen statligDen en
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ifråga decentra-europeiskt landi kanske någotlängregår än annat omsom man
ställning förinteBirgerssonuppgifter till kommunerna.offentligalisering tarav

nämligenalternativ,dessanågot treav

länsförvaltningsamordnadmedhuvudansvarstatligt
eventuellt medsamverkanfrivilligbyggdhuvudmannaskap påkommunalt

ellerlagstiftningstärktstöd av
folkstyrelseorgan.regionalthuvudmannaskapet lagt på ett nytt

de admi-viktigareskervilket planeringen ändet påsocial synpunkt sättärUr
kunskapermedför biståbehövaskanRegionalaformerna.nistrativa attorgan

översiktligaregionala dendenGrundbulten i såvälfaktaunderlag.och som
utvecklingsplanering det slaglokalplaneringen börkommunala avvara en

för.talesmanOlssonbl.a. Sören ärsom
från innevå-avståndlångtregionala påmärkligt,sigskulleDet te organom -
expertplane-praktikenianställdaförtroendevalda ochoch deras genomnarna -

berördaregionens och deaktuelladenplaner förbörjaring skulle göra upp
verklför sig hurgjort klartförstframtidkommunernas attutan man

olika kommunernai de ut.serna
få igångförsådant behövsregionalt attnaturligaDet ettatt ett organvore -

den kom-faktaunderlagmedstartadeplaneringsprocesssamordnad ett somen -
utvecklingsplanering. Närlokalför inledaanvändanivån kundemunala att en

detmanglats, måsteintressekonfliktemaochutvecklingsplanernalokalaväl de
kommunikationer,förfast dekraft läggahakunnaregionala attorganet ramar

krävs.grönmarkoch fredadbebyggelsestruktur som
deltillkännetecknasstorstadsregionernaförorternastorskaliga i storDe av

stämpladeoch oftamissgynnademiljöoch socialfysisk äri frågade avatt om
problemområdenför storstädernaspatentlösningfinns ingenrykte.dåligt Det

och högförslitningsegregation,etniskochsocioekonomiskofta bådemed
förförutsättningarvarierandeOmrådenaskännetecken.omflyttning ensom

kommunikationer,från city,avståndbl.a. medsammanhängerutvecklingpositiv
ålder ochbebyggelsensbefolkningssammansättningen,iensidighetgraden av

underhållfastigheternasskala, osv.
attraktivaochstabilareområdendessamåletpolitiska göraOm det är att mera

tidi-berörtsdet slaginsatsernödvändigt medsiginvånareför deras ter somav
medutvecklingsplaneringlokalochlokalt hälsoarbetesamhällsarbete,gare -

in-kontakter meddirektabehövskonsekvensbeskrivningar. Det närasociala
särskiltsamhällsarbetare behövsmedvetnaSkickliga,ochvånare resurspersoner.

invandrare.andelhögpassivitet ochpräglasi områden avsom
Är kommunika-kollektivamiljö, medmed goddijferentierad stad mera aven

målrealistisktbebyggelsespriddmindretioner och ett
och kom-erbjuder frihetBilenproblem.centraltbilresornaökande ärDe ett

olika medelAntagligen måsteirritation.orsakarträngselochfort köeräven om
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användas bekvämare kollektiva transportmedel, bilavgifter, systematisk plane--
ring för samordning arbete och boendemer av av osv.

Framtidsvisioner det slag samhällsforskare Anders Ewerman och andraav som
i skilda sammanhang kan tjäna ledbilder för successivpresenterat som en
utveckling. Sådana visioner har syftat till samordning arbete-boende i socialtav
fungerande samhällsbildningar med stöd bl.a. elektronisk kommunikation ochav

transportmedel. Olika kombinationer hem- och grupparbete har skisse-nya av
rats.

Den viktigaste drivkraften för förnyelse blir kanske önskan mänskli-en om en
mindre pressande livssituation i miljöer där kan känna trivsel ochgare, man

trygghet.
Citymiljön bör utveckling gruppgemenskap, små grannskap ochgenom av

fungerande offentliga rum i förorterna möjligheterstörre bli attraktivatt
för människor i olika åldrar med mindre risk för konflikter och bråk. Allt som

förgörs skapa levande förorter bör bra för cityområdena. Samtidigtatt ärvara
den pågående förnyelsen citymiljöernaäven viktig.av

Förnyelsen sikte på skapa för såvältar att utrymme t.ex. vatten-evenemang -
festivalen i Stockholm konstnärliga verksamheter varierande slag. Likasom av-
viktigt det finns näringsställenär med varierande kostnadsnivåer. Parker ochatt
promenadstråk lika naturliga. Inslagär bostäder önskvärt boende-är ävenav om
kostnaderna blir relativt höga.

Öppna platser för manifestationer och blandströg det city denär som ger
spänning och variation hör till storstad. Risken för konfrontationer kansom en
dock aldrig helt undvikas.

Lokaler och verksamheter för bör viktigt bidrag till allasettunga ses som
trivsel i citymiljön. Visserligen Fryshuset unikär satsning, deten men
gäller sannolikt framgångsrikvarje sådan drar till sig de intressen.som ungas
De kan falli varje aldrig tänkas bort och hänvisas till bara vistas iattunga
lokala miljöer.

Socialarbetare kan och bör inte åläggas polisfunktioner. Däremot kan de stödja
aktiviteter inte bara i förortsmiljön i city. Att det sedanäven alltid behövsutan
fältarbete för akuta insatser i krissituationer sak.är en annan

4.3.2 Miljonprogramområden i vanliga städer

Flertalet och mindrestörre städer och mindre har sinaäven proble-orter- -
mområden. De tillkom i iregel samband miljonprogrammet.med Problemen

likartade dem iär storstadsregionerna inte uttalade. viktig skillnadså Enmen
också stadsmiljön mindreär utbredd.är På många håll sig fram braatt tar man

med cykel. Man hör inte sällan medelstora städer har mycket storstadensatt av
fördelar dess nackdelar.utan
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Problembilder

miljonprogramområden problem liknarharMånga kommunernas var-somav
sinagranskning finner varje område harvidandra, även närmare attom man

tiden attraktivastabiliseras och blir meddel s.k. problemområdensärdrag. En
grönmark. Andra områden medtill eller tillgrund närhetpå centrumt.ex. av

cirkel.Till de vanligasteriskerar hamna i ondförutsättningarsämre att en
omflyttning ocholika perioder hört lägenheter, högproblemen under har tomma

Invandrarinslaget ökat i taktmindre andel problemhushåll. harellerstörreen
situationen socialt lättare, lägenheterinvandringen vilket inte gjortmed även om

hyrts ut.
finns inga samladeForskare studerar för närvarande dessa områden, ännumen

försök i enskildafinns mängder studier ochresultat. Däremot rapporterav om
medoch bostadsföretag arbetatmitten 70-talet har kommunerområden. Från av

Camillapengar, anslag från bo-specialdestinerade Stimulansbidragstöd av -
framgångar,det lett till beståendestadssociala delegationen ävenutan attosv. -

fall.gjort ide månganyttaom
glitter i bostadsområ-miljön kritiker kallatsUpprustning den haryttreav av

sannolikt ofta varit försatsningarnabedömning hardena. Enligt Boverkets
specifikaeller användas förlösa speciella problemsmala, dvs. inriktade på att

ändamål.
alltförresursanvändningensamordningen också försvåratsMöjligen har attav

bostadsföretagen,affärslivet,med specialla intressenmycket styrts parterav -
alltid sin uppgifthar intebyggbranschen, facken Kommunen attsett somosv.

överlåtitekonomiskt nödtvånghar kanskeför helheten utanta avansvar --
initiativet andra.på

Strategidiskussion
slås ändå denrelativt heltäckandeVid genomgång två rapporter man avaven

förbostadsföretag arbetatvilken och kommunalaenvetenhet med kommuner att
utveckling under denvisar det skettutvecklingen. Båda ocksåsöka vända att en

misslyckanden faktisktOch upprepade10-15-årsperioden. det trotsattsenaste
utvecklingen där detförhållanden och vändaskapa bättregår settt.o.m.att

mörkt ut.
summering utvecklings-boendeservicedelegationensDen ärrapporten avena

SABO-skriften1990. andra1985-1990 Service i samverkan, Den ärarbetet
handfastautifrån nioförändring, 1992, försökAtt lyckas med är attettsom

bostadsområden.förändringsarbete iexempel dra slutsatser om
ochmiljonprogramrådeninriktad påSärskilt den sistnämnda ärrapporten en

Samtidigt visarmisslyckanden.från exempel ocksåkälla till lärdomar bra men
bereddhåller ochfå för mödan bara ärden kan lön ut attatt om manman

inledningsvisunderstrykerförfattaretill. Rapportensgångompröva atten
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metod enkäter, arbetsböcker, eldsjälarsamråd, kan ha varierandesamma - -
effekt i olika områden. finnsDet alltid speciella förhållanden hänsyn till.att ta
Även det kanså ha anledningär referera faktorernågra be-attom man som
dömts särskilt viktiga för förändringsarbete skall lyckas:attsom

Att det från början finns behov förändring väsentlig förär deav som
boende

Att de övergripande målen förankradeväl hos politikerär centralt och
lokalt, företagets och förvaltningarnas personal och organisationer som
berörs

Att berörda människor och intressenter kan påverka det sker ochsom
dessutom motiveras sig och medverka i arbetetatt engagera
Att får tidtaprocessen
Att projektledaren kan entusiasmera, byggaengagera resurspersoner,
kontaktnät och småningomså dra sig projektetur
Att alla ska medverka utbildassom
Att ansvariga för det oförutsedda.är öppna

Följande exempel nyckelord i rubrikerna föreställning vadger en om som
Lära känna, Reelltnärmare inflytande, Se resultat. Ett kortamenas: par

citat värdaär närma:att

Alla inblandade huvudmän måste beredda släppa flerl alltatt greppet.vara
projekt försöker finna modeller för självstyre för lokala servicean-man nu
läggningar med platschef för alla verksamheter it.ex. en som ansvarar
huset och penningpåse eller anläggningen drivs ochatt separaten gemensam
säljer tjänster till kommunen bostadsföretaget.och

Hur viktigt det kan att genomföra förändringar i så samarbetenäravara
möjligt med dem sedan ska leva med det nya visar exemplen medsom som

de nedslitna bostadsområden för miljonermånga och ganskarustatssom
snabbt blivit slitna igen. Upprustningen inriktades då bara den fysiskapå
miljön och inte alls de människor skulle använda den. De faktorer,som
mänskliga problem och attityder låg bakom förslitningendelsom en av
gjorde ingenting åt.man

Bostadsforskaren Marianne Liedholm från Lunds universitetet har i rapporten
kommenterat projekten med bl.a. följande ord

När bostadsföretagen funderar vad ska bostadsområ-över våragöraman
den börja med tittamåste vilka depå grundläggande mänsk-att mestman

Åkeliga behoven Enligt Daun behöver människor i förstaär. hand sociala
kontakter, omväxling i sinnesintryck, överblick och förståelse deav sam-
manhang vi lever inflytande de villkor reglerar liv,över vårtyttre som
självkänsla och egenvärde.
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Som exempel på område där tagitgång gång och lärtett ett tagman nya av
erfarenheten kan Valsta i Sigtuna. startade 1987 mednämnas Där man en
enkätundersökning i område med 300 lägenheter byggda i slutet pånärmareett
60-talet. Området, består sjuvåningshus enformiga huskroppar,medsom av sex
fick tidigt dåligt rykte. området bor cirkaI många problemhushåll och 70 %
invandrare.

gjordes försökFörst med grannskapsarbete klentmed resultat. Några årett
åtskilligasatsades miljoner fysisk upprustning,på ryktet levde kvarsenare men

och området lika slitet igen. Så kom fram till helhetsgreppsnart att ettvar man
for förbättramåste både fysisk miljö socialt klimat. inflyttareoch Nyatas att

skulle självförsörjande.vara
Informationsmöten projektetdet gick emellertid dåligt. ladeDåom nya man

till strategi. Alla hyresgäster fick personliga besök, samtidigtom annanen som
sökte trapphusvärdar.värvaman

igång med snabbt genomföra vissa miljöförbättringar.Man Ensatte attnu
projektledare arbetade halvår med lära känna områdets personal och inrik-ett att

sig mobiliseratade på personal hos förvaltningar villigatt attvar engagerasom
sig. skolanInom del positiva, del negativa. Strategin blev spridningvar en en

det goda exemplets makt.genom
satsadeDessutom på samarbete med förskolebarn och med ungdomar påman

närbeläget skolhem. Förskolebarnen och deras föräldrar försökerett man
påverka enkla bilder barnen färglägger och illustrerar ord-genom som som
ningsregler. används för informationDe också till invandrare.

Strävan områdespersonalen tillsammans med de boende och frivilligaär att
jobbare siktpå ska hand det det arbete behöver utföras ita mestaom av som
området. innebär boende och personal från för utvecklings-Det hemt.ex. att ett
störda har tagit sig hålla delar området fritt frånpå skräp.att av

Projektet betonar medvetenhet och kvalitet i kontakter med människor. Samti-
digt ytterligaresöker begränsa inflyttning problemfamiljer jobbarsom man av
projektledaren tillsammans med personalen i området aktivt för destöttaatt
problemhushåll redan finns där.som

Hösten 1991 vittnar det blivit mycket trivsammaremånga påattom
Valstavägen. Enligt Sigtunahems mätningar genomförs två gångersom per

får Valstavägen bättre och bättre omdöme från Omflytt-år hyresgästerna.
ningen har minskat. Det har också kostnaderna för anlita entreprenöreratt

polisingripandenoch antalet i området. Skadegörelsen i bostadsområdet har
betydligt.avtagit Områdespersonalen hinner bättre med laga ochattnu
till igen vilket medfört miljö fräscharebåde hus och ut.attsnygga ser

Boendeservicedelegationens arbete inriktat dels hela områden ellerpå orten,var
det rörde sig och glesbygd, förbättringar för i förstasmå dels påorterom om

hand äldre och handikappade.
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från i städer iDelegationens erfarenheter områden stämmer över-stortnyare
männi-erfarenheter. Eldsjälar och mobiliseringmed SABO-rapportensens av

SABO-projekten eldsjälarframhölls iskor behövs, även ettom som av- -
inte binda sig för djupt i sittför sitt ochmåste sätta gränser egetengagemang

verk.
bostadspolitisk reformverksamhet.Samordnad boendeservice började som en

breddades. DelegationenMed tiden ledde erfarenheterna till verksamhetenatt
bidrag till förnyelsen den offentliga sektorn. Till rekommenda-kunde lämna av

vid fysisk och social planeringtionerna hörde möjligheterna till samverkanatt
skulle stödjas.

socialstyrelsen bör fullfölja strävanden i den riktningen. Detsam-Boverket och
Ännuställning i förnyelse- och utvecklingsprocesser.gäller de boendesma

återstår mycket göra.att

Äldre bostadsområden4.3.3

diskuterats be-problem bakslag också successiva framstegDe och sommen
kan också prägla försökenträffande förnyelsen miljonprogramområden sägasav

förnyelsen äldre bostads-kunskaper och kompetens i frågautvecklaatt om av
sig utvecklaOm vill kan detområden. så rörsäga, att att enman om nyman

hantering mål-planeringskultur, de boendes inflytande och medvetendär aven
ocksåblir viktiga inslag. Paralleller finnskonflikter uppkommer mensom

viktiga skillnader.

Problembilder

ingentingför främja ROT-verksamhetsatsningar beslutatsDe ärattsom nu
tioårigtbeslutades 1983 riksdagen. Ettprincipiellt En liknande satsningnytt. av

000 lägenheter iROT-program 1984-1993 och beröra 275skulle löpa åren
från 30-, 40- och 50-i Områdenflerbostadshus och 150 000 lägenheter småhus.

talen skulle stå i centrum.
stadsförnyelsekampanj medEuroparådetsStadsförnyelseutredningen och en

i början 80-taletrubriken Social balans John Lovénsvensk medrapport av
befintligförnya och kompletteraambitioner. gällde vårda,hade höga Det att

sitt tydliga språkMålen för ROT-programmet talarbebyggelse.

utrustningmänniskor skall till bostad med modernAlla ha rätt en-
till bostad väl underhållenAlla boende skall ha rätt ären som-

bostadtilleller handikapp skall alla haOberoende ålder rätt somenav-
fyller kraven god tillgänglighetpå
Åtgärder medintensifieras samordnasför energihushållning ochmåste-

förbättringsåtgärderandra
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Boendet skall bli jämlikt och integreratmer
utnyttjasKapaciteten inom byggsektorn bör bättre.

rad aktiviteterLänsombud informerade kommunerna ochprogrammetom en
plötsligt Lånevillkoren fördrogs igång. Men 1988 drogs bromsarna åt. om-

Ävenförändrades höjning inte allabyggnader radikalt räntan. omgenom av
snabbt.ombyggnadsprojekt upphörde verksamheten Kommuner,så avtog

bostadsföretag och enskilda människor försattes i svårigheter. I förnyelseom-
sig.rådena blev hyrorna något än väntatannat man

inteinte det enda problemet. kommunal nivå hade heller bo-Men det Påvar
inflytandet utvecklats särskilt långt. Planering, projektering och byggande

expertis i bostadsföretagen och kommunernassköttes i huvudsak traditionellt av
förvaltningar. hade liten praktisk erfarenhet djupare medborgar- ochMan av
brukarinflytande.

dilemma inte gjort klart för sig de inbyggda målkon-Ett annat attvar, man
serviceflikterna förnyelse område för det skulle kunna behållamellan ett attav

främja för gamla trivdes i sinasidan och önskan kvarboendeå att somena
Hissar,ofta obekväma 40- och SO-talsområden andra sidan.trivsamma åmen

hyrorkompletterande byggnader bidrog till både höjda ochombyggnader och
förr. Vad skulle prioriterasbesvärligheter för gamla ville ha det mesta somsom

serviceunderlagetkvarboendet Vad kundeombyggnaden eller göras-
framgick redanMålkonflikter inte tillräckligt diskuterade, vilketblev sam-av

Öresjös bidrag i från Ljuraprojektet i Norrköping,hällsvetaren Eva rapporten
1988. framhåller arbete utifrån hel-publicerad socialstyrelsen Hon att enav

problem deleder dock inte automatiskt till undgår de ochhetssyn att man
stadsfornyelseprocesser.motsättningar, tycks prägla mångasom

i byg-Kritiken har ytterligare utvecklats i publiceras år. Denrapporten som
från och Hälsingborg.erfarenheter andra kommuner, Boråspå tvåävenger

hittills skett.Målkonflikterna hanteras medvetetmåste sätt änett mera som
Hjärne.Ytterligare dilemma har i skilda sammanhang påtalats Lars Detett av

sidanbyggentreprenörernas intressegäller de byggansvarigas eller å attena
expertsynpunkter och i skala genomföraoch effektivt utifrånsnabbt gärna stor

förvaltarnas intresse hinnaombyggnader och andra sidan de boendes ochå att
återföring erfarenheter frånfå i laget. Brist kontinuitet ochord med påett av

förvaltarna blir följden.

Strategidiskussion
finns enkla lösningar. positivaheller för de här skisserade problemen NågraInte

mål ochutvecklingslinjer urskiljas och bidra till mellankan dock att gapet
verklighet blir mindre i framtiden.

rad intressenter övergripande nivå bygg-sådan faktor påEn är staten,att en -
i krisfacken egenintresse inte hamnaindustrin, borde ha ånyoett att en avav-
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det slag befinner sig Staten borde ha intresse drivastörre attman nu av en
långsiktig, mindre konjunkturinriktad bostadspolitik, de negativanärmera

följderna ryckigheten blivit uppenbara.såav
En positiv faktor kommuner och bostadsföretag utvecklat kompe-är attannan

tidigarepå och lyssna till boendessätt än detens att ett annat ta egna syn-
SABO-skriftenpunkter. erfarenheter från förnyelseprojektrad talar förom en

situationen i dag för tio sedan. gäller förnyelsenär år Detänatt en annan av
såväl äldre områden.som nyare

De generationernas minskade för överhetrespekt det eller andranya av ena
slaget också garanti för framtidens äldre inte kommer stillatigandeär att atten
finna sig i ingrepp i den befintliga miljön. Om de inte har mycket attpengar

sig med har de i ställetröra kunskap dagens äldre generationer.änen annan
Ännu faktor bostadsföretagkommuner och kommunala ellergör atten som -

privata har anledning ekonomilyhörda hushållens underäratt attvara mer-
tid framöverlång kommer Krisen har i varje fall det goda medatt vara svag.

sig bostadsföretag vill avsättning för sina produkter bör störreatt tasom
sinahänsyn till ekonomiska förutsättningar tidigare.avnämares än

Därtill kommer de äldregenerationerna boende sannolikt kommeratt nya av
vilja och kunna organisera sig i boföreningar skilda slag för tillatt att taav vara

sina intressen. inteDet så orkar förhandla med kom-är många som ensamma
eller de bolagen. majoriteten kommer sannolik-Den med allstorastoramunen

het samverka för tillvarata sina intressen och få stöd sakkunniga iatt att av
hyresgästföreningar och andra organisationer.

den bristande kontinuitetenKruxet med mellan planerarnas, ochentreprenörens
förvaltarens roller Erfarenheter frånmåste lösas. bl.a. Norrköping visar att
kedjan inte bör blibrytas, resultatet skall bra. Avtal samarbete ochom om
kontinuitet tillfältet hör det kan bidra både till i mål-att tar tagsom man
konflikterna erfarenheterna.och Planerarna bör få chansenpåtar attvara vara
med genomförandets och förvaltandets mödor.om

Socialtjänsten kan fylla konstruktiv roll i förnyelsearbetet. i vissDet ären
utsträckning redan rutin det gäller till de boende för informeranånär att ut att
och diskutera hur det är, hur det skulle kunna vara, vad skulle kunnaman
göra stödja genomförandeDen kan också snabbt framför allt sådanaosv. av
förändringar inte behöver kosta särskilt mycket. Och stimulera de boendesom

ungefär i det refererade exemplet från självaområdeett nytt attsom ovan- -
med konkreta insatser.gå

Självklara förutsättningar för detta skall möjligt hosäratt att experternavara
kommuner och bostadsföretag ändrar sina blirroller så deatt mera resursper-

och mindre experter.soner
Nödvändiga förutsättningar kontinuerligkan också uttryckas med ord som

förnyelse, varsamhet hos ansvariga, boinflytande, sektorövergripande
samverkan kontinuitet i processen. förtro-och Dessutom kommunensmåste
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endevalda de kommuninnevånarnaacceptera att leda utvecklingenutsettsav att
boendemiljöernas utformning. De kommunala och enskilda företagenav är

viktiga samarbetspartners skall inte dominera planering, genomförande ochmen
Förvaltning hela Ansvaretvägen. för bomiljön är alltid kommunens.ytterst

Kommunens förtroendevalda har starka skäl vårda kontakten invånarnamedatt
för förankra och hävda de allmänna intressenatt de har till uppgift attsom
varna.

4.3.4 Små tätorter

finnsDet ungefär 1 500 har 200-2 000 innevånare tillsammansorter medsom
cirka miljon innevånare. Höjer tillgränsen 5 000 får dessaen man upp sam-
hällen fler invånare landetsän största städer tillsammans.tre

Samtidigt de visar anmärkningsvärd livskraft, detär många demsom en av
förär hot skilda slag. Vadstenautsatta Forum för samhällsbyggandesom av

1992 belyste dessa situation rad olika perspektivorters bl.a. sociala,ur en -
kulturella och politiska. Boverket har följt med idéskriften Små samhällenupp

och arbetsformer.synsätt Den handlar annorlunda planering med andraom-
ideal än storstadsmässighetens.

Problembilder

Samhällplaneringen har ägnat städerna och i den regionalpolitiska debattens-
kölvatten glesbygden intresse. Det gäller inte deett stort små tätorterna. De-
har ibland behandlats nedlåtande även kunniga planerare. Så här uttryckte sigav

ÅhrénUno 1948:

Är småstäder mänskligare bo i eller detär så småstad inte kanatt att en
håla°än Vad skall det bliannat de minsta med derasvara en orternaav

brist kulturellpå utrustning och deras trista miljö Vilka utsikter finns det
för dessa uppnå önskvärd storlek med den fördelningorter att folkström-av

från landsbygden till stadsbygden sker Det finns ingamen nästansom nu
utsikter alls.

Nu har det inte blivit denne erkänt kunnige trodde. Han och mångasom expert
andra förbiser staden mindreutgör och relativt minskandeatt andelsetten av
bebyggelsen i vårt geografiskt utsträckta och glest befolkade land. Folkström-

har och devänt små ökar sin befolkning.orternamen
Den trista miljön planerarenär, och antikvarien Kristian Berg vid B0-som

verket uttrycker sig, bara trist alldeles speciellt perspektiv detett urbana.ur -
De små samhällena bedöms för vad de saknar, aldrig förnästan vad de i reali-

innehåller. Invånarna har lärt sigteten inte bryr sig mycketvärstatt man om
deras livsmiljöer.

4 13-1046
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bakgrundhistorisklångdel harslag. Envarierandesmå ärDe orterna enav
medvuxit framhari Mångakyrkstädernaochfiskelägenkusternas norr.som

moder-begynnandedenstambanenätframdragningindustrialisering och somav
sida medvidsidastationssamhället liggerlillalivsnerver. Detförstaniseringens

landsvägssamhället.ochkyrkbyngamladen
illa valtbebyggelse. Det äranonymibland etttalarfackkretsarI omman
samhäl-föraldrigmiljöerochbyggnader ärpåpekar Berg,begrepp, anonyma

skeendenochmed minnen,förknippadeDe ärinnevånare.lets personeregna
socialtalasvepandelika felocksåhistoria. Detsamhälle är attvårt omsom ger

innehållersamhällenalokalsamhället. småDegodadetutarmning omsom
andra.allaoch alliansermotsättningar som

medlösningarsökasitter isärprägeln sättet att avDen meragemensamma
annorlundai denförankringmedstaden ochiinflytandedirekta äninvånarnas

idetmiljön leversåurbanai denförsvagatföreningslivet ärOmkulturen.
ocksåklassiskt slagstudiecirklarföreningar ochfinnsDär mensmåorterna. av

livslängd.längreellermed kortareaktionsgruppernätverk ochkvinnliga nya
handlar över-motsägelsefulla. Endelvisochflera slagHotbilderna är omav

service.kommunal Härochprivatbank,nedläggninghängande hot post,avom
vid.tålför vadpå gränsenbalanserar många man

attraktiva förjust dessamiljön göriskörhet orterdenhotEtt ärannat som
tillutvecklastid kan dekortbarn. Påför sinamiljögodsökerfamiljer ensom

kultur.lokaloch förlustsocialt livförsvagatmedpendlingsorterensidiga av
villkunskapsföretagenavancerade attdehotYtterligare är manattett nya

livsocialaokänsligt förstörbliföljden ortenskanexklusivt. Då att mansatsar
sig där.hushållde rotatoch stöter ut somresurssvaga

Strategidiskussion
mindreochandra störrestorstädersåvälsamhällsplanering hargodMed somen
växan-förbisedda småorternasoftautvecklingsmöjligheter. Dehyggligastäder

miljöproblem.demavlastarstorstäderna. Deförhotattraktionskraft ingetärde
förutsattupplevaochupptäckanågotinvånarestädernasde attOch störreger -

krisen.mycketskadas förinteochvidareleverde små avorternaatt
översikt-behövsdetochKristian Berglitet attPlanera enmenaruppmanar

läg-kanManförutsättningar.lillaefter denanpassadplanering är ortenslig som
här.lagomsvenskadettill passaratt nogga

identitetenoch sökai dagdethurbörja med ärkloktkan attDet att sevara
självtlandskapetbyggnader,arkiv, böcker,Kartor,historien.ochi ursprunget

ochHistoriens spårrubrikenunderBoverketfrån sägsidéskriftenIberätta.kan
följande:mönstersociala a

värdering-förståsamhälle förmänniskor imedviktigt tala attDet ettär att
insikt i hurvill fåoundgängligtdetMen ärbebyggelsen.kring manomar
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folk lever och hur invånarna använder sin De sociala mönstren ärort.
kanske de lättast drabbas valhänt planering.som av

I skriften Välfärd i blåsväder berättas socialarbetare insettettom par som
betydelsen kunskap lokal historia och värderingar för socialt arbete iav om

Bohuslän. De lärde sig förståmåste hur vardagsliv och levnads-attnorra man
ligger djuptmönster rotade hos fiskare, lantbrukare, folk i småindustrier osv.

Känner socialarbetare inte till den struktur och kultur arbetar iman som man
kan inte vad händer. Man tolkar lätt det sedda missvisande ochman se som
hamnar långt vid sidan målet och kan helt och hållet missa det.av -

Det här gäller naturligtvis alla på något arbetarsätt med samhällsföränd-som
ringar samhällsarbetare, planerare, frivilliga medarbetare ställer försom upp-
sin kommun. Man måste sig besvär.göra

Översiktsplanering kan bli hjälpmedel för hitta den balans krävsett att som
socialt, kulturellt fysiskt.och Förutsatt den har fått den förankring krävsatt som
i kontakter med innevånarna. Boverkets studie 21 små innehåller braorterav
tips.

Till de sociala inslagen i den lokala utvecklingsplanering blir praktisksom en
konsekvens hör uppmärksammaatt

bebyggelsens skala och behovet flerbostadshussmå med övervägandeav
relativt lägenhetersmå i blandade upplåtelseformer, eftersom det sådanaär

till delenstörsta efterfrågassom
behoven äldreboende, eftersom det råder stor brist på servicelägen-av
heter och i viss mån också dagcentraler, inte i stället väljer attom man nu
integrera äldreomsorgen i övrig planering för de äldre skall kunna boatt
kvar i den bostadenegna
behovet stärka vanliga funktioner kommundelscentraatt med samord-som
ning offentlig och privat service i form butik, bank, bensinsta-av post,av
tion, bibliotek, daghem, frisör, blomsterhandel osv.

Samverkan mellan olika intressenter, samhällen och kommuner kan reducera
kostnader och med frivilliga insatser dessutom vitalisera det sociala livet. För
socialtjänsten bör det särskilt devärnaettses attsom ansvar resurssvaga grup-

kan komma i kläm i förnyelsearbetet. Småskaliga lyxområden börper som
utvecklas till priset vanliga hushåll tvingas flytta.attav

4.3.5 Glesbygd

Den intensiva debatten regionalpolitiken vittnar glesbygdsfrågornaom attom
människor i såväl periferi. Liksom i försökenengagerar tillcentrum som

förnyelse äldre och bostadsområden har den 10-15-årsperiodenav senastenya
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vänd-80-talet blivitharbakslagoch Trotserfarenheterinneburit gott ont. en
i skogslänen.avlägsna byarochpunkt för många små

Problembilder
iprojektuppifrånstyrdakanske80-taletfrån storviktigaste lärdomen ärDen att

belysandemisslyckas. Ettriskoch löpermed misstroskala möts stor att exem-
Klimp-mil västerStekenjokksgruvanstatliga satsningen pådenpel är ett ompar

Vilhelmina kommun.inorskafjäll den gränsennära
Nybyn in-bostadsområdeoch70-talet byggdesmittenI ett nyttgruvanav

gruvarbetarfamiljerförra boddedenGammelbyn. Ifjällbyntill gamladen
och derasursprungsinvånarnaboddedenveckopendlare. Ideloch senareen

dokto-aktionsforskningsprojekt medstartades80-taletmittenättlingar. I ett
alkoholkonsumtio-motverkaSyftetforskare.KarlssonUrbanranden attvarsom

yrkesverksammade ickeisoleringen blandochpassivitetungdomarnasnen,
Klimpfjäll.ikvinnorna

obefintliga framtidentiteln Denavhandling medtillProjektet ledde enen -
kritisktförfattarenfjällen 1990, därgruvby inedläggningshotadstudie om en

verklighetsfräm-detstatliga satsningeni denmotsägelsernasåvälbelyser som
projektidén.mande i

idén byggasvårbegripliga iefterhanddet i ettbelyses attI sam-upprapporten
frånBudskapetoundvikligt slut.mindreellerhadefrån börjanhälle ett mersom
Be-kundesäkertgruvdrift intefortsattkommun garanteras.och attstat var

människor kan stådiskuterar hurRapportförfattaren utsvävande.skeden var
skulle kommasannolikhetmed allderashem ochderasmed egetattatt veta

försvinna.att
vadriktigtintedåkan råkahur illahan vetanalyserarDessutom ut manman

bilderforskarensBefolkningens ochinsigaktionsforskaredet är german som
hotadedetverkliga problemetDetstämde inte överens.problemen var somav

i projektansökan.stodinte detochlivsprojektmänniskornas somgruvan --
boendeservicedelegatio-verklighet många. Iglesbygdens ärbilderna frånMen

bådeerfarenhetersammanfattas påbästa 1990 gottFör bygdensrapportnens
Helhetsbildenlandsbygdsutveckling.medförsök tarlång radfrånoch ont en

innebärpositivadenfasta på attprocess som

och service,arbetstillfällenbevaratprojekten-
framtidstro,fåttbygden har-

har minskat,pendlingen-
ochharföretag startat-

utvecklats.motionsaktiviteter harochkultur--
formerDit hörlärasvårigheterredovisning attfinns ändå attDet nyaav.aven

hin-fackligavissautvecklas,brukareoch måsteför personalinflytandeför att
ochtveksamhetvisadeiblandkommunerna attövervinnas,der måste storatt
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hade svårigheter sin administration till de skilda förutsättnin-attman anpassa
i tätort och glesbygd. På bynivån det naturligt med långtgåendegarna var

Ävensamverkan alla sektorsgränser.över statliga och landstingskommunala.
Alf Ronnby ställer i den nyligen publicerade Social Mobilisering bildertvå

förändringsarbete i glesbygd varandra. Den präglad resignationav mot ena av
inför tidernas förändring. Kvinnorna flyttar då de inte vill begränsa sina liv för
all framtid till hem och familj. Männen sitter hemma och Jak-ensamma super.

fisket, egendomen och rädslan för förändringarten, håller dem kvar i bygden.
Den andra bilden kommit allt dominera utvecklingen harattsom ettmer annat

ansikte. Där finns familjesammanhållning, bygemenskap och livskraft. Dit hör
fördjupning gamla traditioner från informellt byte tjänster. Nya kom-en av av

binationssysselsättningar och mångkunnighet utvecklas med stöd arbets-av
och byföreningar.grupper

I Jämtland och Härjedalen har högskolan med samhällsarbetare peda-en som
Östersundsgogisk, social, ekonomisk och juridisk rådgivare i samråd med kom-

och kooperativt utvecklingscentrumett stöttat växande rad lokalamun ut-en
vecklingsprojekt Där söker konsekvent frånutgå underifrånperspek-ettman.
t1v.

Strategidiskussion

Kooperativa verksamhetsformer har visat sig i glesbygdsutveckling. Ipassa
Jämtland finns cirka 350 lokala utvecklingsprojekt, ungefär 100 i ko-ärvarav
operativ form. omfattarDe turism och rad rekreativa aktiviteter meden res-

och caférörelser, hantverkshustaurang- och organisation för utvecklingen av
företagarkompetens, datastugor, serviceanläggningar för barnomsorg och äldre-

Det initiativ för bostadsbyggande i byar ochtas samhällen. Manomsorg. startar
fiskodling och utvecklar produkter.nya

Samhällskooperativet Byssbon byggt samverkan mellan byar några miltre-
Östersundfrån i Social mobilisering lysande exempelpresenteras ettsom

på glesbygdsutveckling. börjanI 80-talet såg det mörkt några eldsjä-ut men
Östersundlar med stöd samhällsarbetaren från högskolan i fick igångav en pro-

sedan hotandevänt nedläggningar till positiv utveckling. En radcess som en nya
satsningar från byggande bostäder i tillregi företag ochstartav egen av nya
ungdomsbostäder har förverkligats.

Det framstår enligt Ronnbys analys viktigt inte glesbygds-avgränsaattsom
begreppet på enbart materialistiskt negativtoch hjälpbehövande.sättett som
Det viktigtär utveckling mänskliga resurser och hålla fast vid detatt se av
lokala perspektivet i analysen traditioner, problem.och De socialaav resurser
och kulturella aspekterna blir viktiga i samhällen kännetecknas traditio-som av

och socialatätare nätverk i de urbana miljöerna.änner
Kontroll över land, kapital, infrastruktur, know-how kanresurser vara- -

eftersträvansvärt. Man skulle kunna tänka sig lokalt förankrade kreditinstitut för
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viktiga förutsätt-summeradesseminariumglesbygdsutveckling. Vid ett som
följande:ningar bl.a.

målsig för1 Bestämma egna
till2 Ha tillgång egna resurser

beslutsfattandefor3 Utveckla kompetens eget
deltagandelokalbefolkningen brettMobilisering4 genomav

ekonomininte enbarthelheten,Arbeta med5
frågorkulturellasociala och6 Satsa på

kraftersatsningsjälvtillitSkapa7 egnagenom
Uppbackning8 externa resurser.genom

MobiliseringSocialenligttriangeln för framgångnödvändiga ärDen

initiativetlokaladet-
materiellamänskliga ochmobilisering resurserav-

kommunala stödet.det-
inteberori Jämtland. DetframträdandevaritkvinnornaintressantDet är att

barnomsorgskooperativ60finnsomsorgskooperativen det närmarebara på --
ochbygdenfråntill flyktenalternativkooperativen ärockså ettattutan

bristen arbete.på
Boendeservicedelegatio-frånrapporteringenligger i linje medErfarenheterna

landstinget börochsärskiltbetonasVad därutöver är att staten varasomnen.
distriktssköter-ochbrevbärarenbynivåkanmed. De på t.ex.representeras av

service.samordnadinvesteringsstöd tillsärskiltförordasskan. Dessutom ett
deinflytanderegionalt överökatmöjligen kunnaskulle sägasDärutöver att ett

ochutvecklingskraftenstärkakunnabudgetanvändning skullestatliga verkens
glesbygdsområdena.kreativiteten i

möjligheterdesammanfattningkanAlf Ronnby ståFöljande rader avsomav
främja:fall kani glesbygd i bästasarnhällsarbeteoch värden

hopplöshet. Denochnedgångmed problem,inte likaalltsåGlesbygden är
uppfmningsrikedomsammanhållning,initiativkraft,ocksårepresenterar

betagandeförglesbygden ståanamma kanDessutom natur,och jäklarett
äventyr.avkoppling ochstillhet,
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Sammanfattande5 diskussion
förslagoch socialtjänstensom

framtida iroll det
strukturinriktade arbetet

Rapportens syfte belysa förutsättningarna förär socialtjänstens framtida rollatt
i samhällsplanering och samhällsarbete medverkan i hälsoarbete.samt

Genomgripande samhällsförändringar och värderingsförskjutningar hos främst
människor bidrar till förutsättningarna förändras i allt snabbareattunga tempo.

Ökande krav kunskaperpå och kompetens i det högteknologiska samhälle som
fram kan enligt olika framtidsforskareväxer leda till långt gående socialnu en

skiktning.
förOro miljön och social nöd i storstäderna har lett till internationellaatt

ÄvenEG och OECD tagit initiativ för motverka problemen. deattorgan som
perifera samhällenas och olika minoriteters problem uppmärksammas allt mer.
Det kan avläsas i aktivare samhällsplanering och i mobiliserasträvan atten
såväl innevånare offentliga och privata intressen för problemen.mötaattsom

Studier visar både människor och områden i många världens storstäderatt av
tenderar bli överflödiga. Situationen i Sverige äratt gynnsammare men
tendenser i riktning finns i den ekonomiska krisens Riskernaspår. ökarsamma
för sociala motsättningar och problem liksom för psykosociala påfrestningar och

ohälsa.annan
Med stöd översiktliga redogörelser för forskning erfarenhetsåterföringsamtav

med anknytning till samhällsplanering och diskuterassamhällsarbete i rappor-
olika utveckla positivavägar strategier för problemen i olikamötaten att att

samhällen från tillstorstad glesbygd.typer av -
En huvudtanke förändringsarbetetär måste ha bred folklig förankringatt en

för ha framgång. Bara demokratiskt arbetssätt kan förhindra svåra kon-att ett
flikter.
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Etisk grundsyn15.

människorsallaförankring ihar sinetisk grundsynvilar påRapporten somen
kapitel medi 1härav har belystsInnebördenmänniskovärdig tillvaro.tillrätt en

socialtjänstlag.grundlag ochtill gällandehänvisning
skall åligga det allmännasärskiltdetRegeringsformen säger att tryggaatt

för socialverkautbildningbostad ochtill arbete, trygg-rätten samt att omsorg,
männi-hänsynstagande tillskall underlevnadsmiljö. Socialtjänstenoch godhet

ochfrigörasina insatserinrikta påandras situationför sin ochskans attansvar
enskildas ochutveckla resurser.gruppers egna

till kun-möjlighetermänniskorssamhällsförändringarnai görSnabbheten att
harinte baraskeden livetunder olikakompetensutvecklingskaps- och enav

frigörelseutveckling ochPersonligetisk innebörd.praktisk även egnaavutan en
livet.under helatill förkovranmöjligheterförutsätterresurser

ochdemokratin. Expertersinnefattar också värnetetiska grundsynenDen om
blir.komplicerat samhälletinflytande ökarmänniskorsresursstarka mer

sigmänniskor allt svårare göralågutbildade ochSamtidigt får attresurssvaga
människorsfrämja dessaskettdärförSocialtjänsten bör änhörda. mer som

samhällsarbete ochMobiliseringsamhällslivet.iaktiva deltagande engenom
särskild betydelse.blir dåsamhällsplaneringinriktadsocialt av

självbestämmandeför människorsrespektenetiska krav hörgrundläggandeTill
pressadeunderupprätthållaskrav kunna ävenintegritet. Dessa måsteoch ar-

arbetet påväsentligt underlättakanStrukturinriktade insatserbetsförhållanden.
nivån.individuelladen

samhällsplaneringengrundsyn inometiskainnebörden dennakonkretaDen av
det primäraalltid harföräldrarbl.a.i kapitel Därillustrerats sägshar att

sig friaaldrigkan dockförtroendevalda sväraMedborgarnasfostraransvaret.
särskiltspelarsociala miljönfysiska ochroll densitt för denfrån somansvar

förutsätteretiskamänniskansenskildaoch Denbarnfostrare ansvarunga.av
samhällsetik.lika viktigkomplement ensom

utlämnade änlevande.alltid hållas Barn ärBarnperspektivet måste mer
vilja ochvuxenvärldensberoendei åldrar. Desynnerhet låga ärandra i av

individni-finns påden viljanräcker inteansvarstagande. Dettillförmåga att
samhällsnivå.också finnas påDen måstevån.

socialprioritering och5.2 Behovet enav

förändringsarbeteidimension

medsamverkanföreträdare iför socialtjänstensfaktorer talarrad olikaEn att
sinainriktahittills börgradi väsentligt högre änandraochinvånarna parter
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strukturinriktade insatser till förstöd särskilt och områden. Tillutsatta grupper
uppgiften hör bidra till denäven sociala dimensionen får genomslag iatt att
förändringsarbetets faser.alla

Behovet prioriteringav

Skälen för medveten prioritering socialtjänstens skilda insatser kanen mera av
sammanfattas följandei satser.

På olika nivåer från storstad till glesbygd finns områden ochutsatta grupper-
särskilt i kombination med varandra, riskerar hamna i negativa spi-attsom,

raler. Socialtjänsten bör tydligare prioritera dessa områden och i ettgrupper
förnyat, strukturinriktat arbete. potentiellaDe ligger i olika formerresurser som

strukturinriktat intearbete tillräckligt utvecklade,är ännu framstegävenav om
har gjorts. tillvaratasDe måste problemen individnivå inte skallpå över-om
skölja personalen. Samhällsarbete, medverkan i folkhälsoarbete liksom deltagan-
de i samhällsplaneringen främst lokal nivå bör naturliga uppgifterses som
för socialtjänsten med hänsyn till dess dagliga kontakter mednära, stora grupper
invånare i olika åldrar.

bredEn uppslutning bland medborgarna i sådant arbete förutsätter Ökat hand--
lingsutrymme för förnyat samhällsarbete och lokal utvecklingsplaneringett
utifrån kommunledningens vägledande mål och ekonomiska Den näraramar.
kontakten med medborgare har egenvärde demokratisynpunkt. Det för-ett ur
stärks kommunens förtroendevalda tid för direktaäven kontak-avsätterom mer

och dialog i lokala miljöer innan allvarliga problem eller planeruppstått påter
förändringar utarbetats. Samtidigt sådana kontakter omistlig kunskap för deger
beslut prioritering måste ske centralt kommunens förtroendevalda.om som av

Professionellt yrkesverksamma skilda slag och vanliga människor iav-
kommunens olika delar klarar sig inte varandra. De har kunskap ochutan
erfarenheter olika slag. Bådadera för fram tillbehövs komma bra lösning-attav

problem.påar

hos invånarnaEn förankrad lokal utvecklingsplanering grundad historiska,på-
kulturella och sociala förutsättningar tydligare och därför bättre grundger en
för den översiktliga planeringen. Dessutom kan samhällsarbete och lokal utveck-
lingsplanering fungera till stöd för framväxt sociala nätverk, grannskapsmåav
och fungerande offentliga miljöer. bör bidra till trivselDet och trygghet.

Socialtjänsten bör sitt kontaktnät förskola, dagis, hemtjänst,öppengenom- -
dagverksamhet för handikappade och marginalgrupper ha goda förutsätt-osv. -
ningar vid behov bidra med förvarningar tidiga tecken tillatt om ogynnsam
utveckling i den lokala miljön. kanDet ske enkla sociala miljörapporter.genom
De kan bli inledning till socialt beskrivningsarbete grund för samhällsarbetesom
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kortfattadutvecklingsplanering bådadera. Redan i miljörap-eller lokal eller en
berörda bör också posi-till kommunledning, planerande och andraport organ

vidta positivativa handlingsalternativ lyftas fram. Möjligheterna snabbtatt
seriöstillvaratas därför försummar analys.åtgärder bör utan att man en

dimension från till genomförandesocial analysBehovet av en

i processinriktat förändringsarbete. Detbehövs social dimension alltDet en
från till genomförande ochinnebär hela analyssträvan vägen att seen --
verklighet för Det betyderhandla med människors konkreta ögonen. att sam-

arbetet harhällsarbetare, planerare och i alla ävenmomentresurspersoner av
förförslag till problemlösningar och planerde sociala konsekvenserna av

helhetsperspektiv.miljö behöver iVerksamhet ochögonen. ses
SKB, såväl hårda mjuka data börSociala konsekvensbeskrivningar, med som

eller miljökonsekvensbe-lika nödvändiga ekonomiska analyserses som som
försöka sannolikahöra till elementär etikskrivningar, MKB. Det bör att se

olika handlingsalterna-för människors livsmiljöeller tänkbara konsekvenser av
kommunalekonomiska konsekvensernativ, det kan svårt. Deäven om vara

sociala konse-uppmärksamhet. borde gälla demed Detsammaägnas rätta stor
dettakvenserna. Boverket stöder synsätt.

i föränd-viktigt medel för medborgarnas insynSKB bör dessutom ettses som
ringsarbetet.

inflytandeforcerad ombyggnadsprocess med ringaKontinuiteten viktig. Enär
och bo i områdetför får förvaltningsansvaret eller skall arbetadem övertasom

tillsam-destruktiv. Socialtjänstens samhällsarbetare kanframstår oetisk ochsom
förintressenter verkamed planerare, bostadsföretag och andra lokalamans

ledningsociala och fysiska miljön. Kommunenskontinuitet i denomsorgen om
har alltid det yttersta ansvaret.

Från expertplanering till5.3 mönster- och

dialogplaneringochprocess-

hittills med-finns starka skäl systematisktDet på sätt änettatt engageramera
hälsoarbete.samhällsplanering, samhällsarbete och lokaltborgarna i

med människors ökadeviktigt inom planeringsområdet harEtt skäl göraatt
bostaden och för-utformningen denkrav själva kunna påverkapå att egnaav

utrustning vill haFriheten välja hur myckethållandena i närmiljön. att manav
tillsammans med andraexempel. Möjligheternai sin bostad från början är attett

för förvaltningenpåverka kostnaderna är ett annat.
för god hälsa ochfinns villkorenYtterligare skäl den kunskapärett som om

maktlöshetfungerande socialt liv. Människor passiviseras och uppleverett som
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vid viktiga förändringar i miljön far illa det. Självkänslan och upplevelsenav
värde förrubbas med ökad risk psykosociala störningar och konflikteregetav

mellan människor följd. Människors miljön minskar. I sämstasom omsorg om
fall blir reaktionerna destruktiva.

Ur social synpunkt viktigtdet samhällsplaneringen inte reduceras tillär att
enbart ekonomi teknik,och dessa faktorer centrala. En tilläven är strävanom

samlade perspektiv med miljöhänsynstarka och socialt och kulturelltmera
medvetna bör liksom offentligasamverkan mellan och andrasynsätt parter- -

naturlig i all framtida förnyelseplanering.vara
Förtroendet för de demokratiska institutionerna kan bara återerövras genom

förlyhördhet människors tankar, känslor och varierande värderingar,störreen
traditioner och levnadsmönster. En sådan förankring kan med lokaluppnås ut-
vecklingsplanering det slag beskrivs i följande avsnitt.av som

5.4 Från myndighetsstyrt grannskapsarbete
till kommunalt stöd för flexibelt
samhällsarbete

När samhällsorgan och enskilda intressen olika nivåer främst kommunnivån-
vill begränsa sociala problem och motsättningar bör samhällsarbete i varie--

rande former och i skilda miljöer i landet framstå konstruktivrunt om som en
möjlighet. Och i vissa fall nödvändighet för etniskamotverka ochattsom en
andra konflikter och svårbemästrad ökning de sociala problemen denpåen av
individuella nivån.

Samhällsarbete för kunna behoven vid skilda tidpunkter,måste att motsvara-
i olika kommuner, stadsdelar, kunna bedrivas hård styrningutangrupper -

kommunala riktlinjer och rutiner. förutsätter däremot i regelFramgånggenom
kommunalt möjligheter fortbildningstöd och till anpassad till behoven.

stadsmiljöerI del behövs samhällsarbetare med särskild kompetens atten
arbeta i närkontakt olikamed ungdomsgrupper, invandrare i åldrar ocht.ex.

ensamföräldrar sviktar i sin föräldraroll. del fall inteIgrupper av som en -
minst i vissa stadsmiljöer möjlig-kan önskvärt samhällsarbetarenattvara ges-
het fullgöra sitt iuppdrag arbetslag, där arkitekt, bostadsförvaltare,att t.ex.
fritidsledare, förskollärare, hemtjänstassistent, snickare och andra yrkesarbetare
ingår.

internatio-Knapphet kommer under överskådlig tid denäven närresurser -
nella lågkonjunkturen brutits sannolikt prägla samhällsekonomin. Näratt stat-
och kommun sig tvingade sina åtaganden kan bara intebegränsaattser man
lämna människor sitt öde. När inte räcker till sådantutsatta resurserna som
egentligen männi-skulle behövas, blir kompletterande frivilliga insatser genom
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skor i samverkan och organisationer angelägna, vill upprätthålla enom man
allmän välfärd.

initiativkraft finns i behöver stödDen och entrepenöranda bl.a. glesbygdsom
olika slag för komma till sin Det kan gälla såväl uppbyggnadrätt.attav av

kunskaper finansiellt bistånd för utveckling koope-och kompetens t.ex.som av
rativ och småföretag.

förorter stadsmiljöer oftare initiativ frånI storstädernas och andra behövs so-
cialtjänst eller verksamheter för samhällsarbete och folkhälsoarbeteandra att

bearbetaskall komma till stånd. Samhällsarbetet handlar inte sällan attom
motsättningar och konflikter. Folkhälsoarbete handlar bl.a. medvetande-attom

hantera samlevnadsfrågor, alkohol- och drogproblem.ochgöra vägar att sex-
Samverkan sektorgränsema nödvändig.över är

och välfärd aldrig enbart fråga resursfördelningFrågor hälsa ärom en om
fackliga och idrottsrörelsenseller expertinsatser. Det visar bl.a. det hälsoarbetet

ambitioner under år.senare

Överväganden preliminära förslagoch5.5

Med utgångspunkt i diskussion utifrån kunskaper och erfarenheterden som
i det följande förslagredovisats i det föregående och kommenterassummeras

vissa förändringar socialtjänstens roll och arbetssätt.om av
strukturinriktade insatser föreslås de vilar denDe bör, påäven nuva-som om

till uttryck i revidering lagtexten. Detrande lagens grundsyn, komma en av
prioriteringen märmiskorgäller såväl särskilt områden ochutsatta somav

samverkan med invånarna och formerna för insatserna.
utbildningtvärsektoriellVidare berörs organisatoriska aspekter behovsamt av

frågan särskilda insatser föroch behov FoU-insatser. Till sist aktualiserasav om
skyndsamt initiera förnyelsearbete i kommunerna.att

Socialtjänstens framtida i5.5.1 roll och arbetssätt det
strukturinriktade arbetet

sin strukturinriktade insatserSammantaget bör socialtjänsten medverkan igenom
livsmiljö enligtinvånarna och andra berörda verka för godi samverkan med en

kommunledningens övergripande riktlinjer.
strukturinriktade insatserMed avses

i fysiska ochmil jörapportering och beskrivningsarbete förhållanden denom-
insatser kommunensociala miljön motivera särskilda med stödkan avsom

eller andra intressenter
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folkhälsoarbe-ijämte medverkansamhällsarbetesjälvorganisering ochlokal
stödellerkommunaltmed annat samtte

konsekvens-socialaprogramarbete medochutvecklingsplaneringlokal
samhällsplaneringen.översiktligatillföras denbörresultatanalyser, vars

beskrivningsarbetesocialtmiljörapportering ochSocial

delsuppmärksamheten påtidigt fästasyftar tillmiljörapporteringSocial att
vidimiljön, delssocialai fysiska ochförsämringar dentendenser till resurser

positiv utveck-främjaförstödjas och utvecklasbehövamening kan att ensom
redovisas.börtill insatserling. Uppslag

information ärfram snabbt med denbörmiljörapportEn social tas som
ochorganisationerbostadsföretag,verksamheter,andratillgänglig. Samråd med

tidsfördröjning.informellt ochskeföretag bör kunnalokala utan
i social-efter behandlingkortfattad ochbörmiljörapportensocialaDen vara

ställningstagandenförunderlagredovisasmotsvarandenämnd eller somorgan
planeringsansvarigaoch kommunensfrän kommunstyrelsen organ.

uppmärksammas hörakanbörutvecklingstendenserTill somogynnsamma
överenskom-upplösning defysiska miljön,förslitning i dent.ex. somnormerav

vräk-förändringar i frekvensenskadegörelse och våld ellermits i verksamheter,
bidragstagareexekutiva auktioner,lägenheter,ningar, etc.tomma

ochnätverk,och andrabebyggelse, socialakan höraTill positiva nyaresurser
arbetareldsjälarsocial service, s.k.kommersiell ochorganisationer,gamla som

mycketi ochområdet annat.
beskrivningsarbeteförslag socialtirapportering kanSocial utmynna somom

börBeskrivningsarbetebädadera.planeringsarbete ellerför samhälls- ellergrund
kommunin-medtill få igångsyfta såvälochplaneras med att processenomsorg

ochlättlästkonkret,till framandra berördaochvánarna ettatt taparter som
användbart dokument.praktiskt

beslutsfattare bör ävenhos såväl invånarevinna i trovärdighetFör att som
eventuellaförkostnaderliksom beräknadehantering dessaochmålkonflikter av

beskrivningen.med iförslag finnas
med-utifrånlevandegörasanvändasbörTillgängliga k hårddata ettmens

uttryck iTapio Salonensanvändaförmjukdataborgarperspektiv med attsom,
blod.beskrivningen kött ochmobilisering,skriften Social ger

ocherfarenhetsåterföringavsnittetbeskrivits imetodproblemDe omsom
Avgräns-uppmärksammas.självfalletsamhällsarbete börmetodutveckling i

ningen viktig.är
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Samhällsarbete

Begreppet har ingående diskuterats i det föregående och kan förekomma i skilda
former till stöd för olika och miljöer.grupper

Det kan gälla arbetslösa ungdomar, situationen i mångkulturella miljöer,
stödinsatser för ensarnföräldrar eller äldre med sociala kontakter etc.

Samhällsarbete kan självständigutgöra insats under begränsad tid. Det kanen
också inkörsporten till lokal utvecklingsplanering. I storstad kan insat-vara en

beröra människor inom invandrare spridd fleraär överserna en grupp som
stadsdelar. l glesbygd den lokalaär och miljön oftast i centrum.gruppen

I avsnittet samhällsarbete i glesbygd har lämnats utförlig redogörelseom en
för hur självorganisering med kommunalt och statligt stöd kan positivage
resultat i kooperativ verksamhet, nyföretagande och gemenskap mellan männi-
skor. Resultaten uppmuntrande.är

skriftenI Social mobilisering finns bl.a. analys utifrån etnologiska infalls-en
vinklar under rubriken Kulturell mångfald invandrare i Fittja Oscarom av-
Pripp. Han skildrar sarnhällsarbetaren i sådan stadsmiljö en yttersten som
mångsidig varelse. framgångFör krävs egenskaper kompetens, fantasi,som
lyhördhet och reflexivitet. Kompetens kan innebära kunskaper de boendesom
etniska och kulturella Reflexivitet anspelar bland förmåganpåannatursprung.

reflektera och vinna insikt sig själv.att om
Pripp pekar hurpå och motsägelsefull verkligheten kan sigsammansatt te ur

olika perspektiv. Turkar och kurder har skapat samhälle i dengruppers ett eget
lokala miljön med de negativa och positiva konsekvenser det medför för dem
själva och andra. Vid äktenskapliga kriser orsakade med detmöten svenskaav
samhället kan det segregerade boendet stödstruktur.utgöra Samtidigt kanen
denna struktur innebära hinder och utstötning kvinnor inte längre delarav som

värderingar kring manligt och kvinnligt. Stabila nätverk skall vägasgruppens
barnens bristande kunskaper i svenska.mot

Pripp frånavstår entydiga rekommendationer. Rimliga slutsatser dockatt ärge
ansvariga olika nivåerpå i samhället inte minstatt kommunnivånorgan ser- -

viktig uppgift förhindra invandrare blir underklassatt attsom en permanenten
på grund främst arbetslöshet och dåliga kunskaper i det svenska språket.av

Samhällsarbetare förmår vinna förtroende i mångkulturella miljöer kansom
fylla viktig roll för stödja olika lösa konflikter och förmedlaatten grupper,
kunskaper. Barnomsorgen har viktig uppgift. Där kan barn från skildaen
kulturer lära sig umgås på naturligt förutsättningEnsätt. kanatt ett attvara
personalen får möjlighet bedriva bra föräldrasamarbete.att ett

Skolans roll självklart viktig.är skriftenI Välkommen eller ..., 1993, har
Allmänna barnhuset olikamed exempel visat hur skolan kan arbeta främ-mot
lingsfientlighet. Likartade uppgifter dessutom naturliga förär bostadsföretag och
för organisationer skilda slag. Det också självklartär inteövergreppattav
tolereras. När de ändå förekommer de beivras.måste
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främstienskilt ellerinsatserbörSamhällsarbete avgränsas sommot grupp --
förhållandeflytande ikanstöd. Gränsernasocialtindividuelltsikte på varatar

Elementetsjonprogramomrádemil ärexempel frånfältarbete. Etttill socialt ett
harNorrköping. Därvuxna iochträffpunkt för barnverksamhetöppna en-

medtillsammanssocialarbetareochförskollärare80-taletsedan mitten enenav
fram-nätverk drivitstabiltutanensamstående föräldrarfrämst eget enunga

do-i vardagenutvecklingsinsatsersådanabraverksamhet. Detgångsrik är om
centrumMimer, kommunensfinns hosElementetEnkumenteras. rapport om

Norrköping.kompetensutveckling iochför verksarnhets-

folkhälsoarbeteiMedverkan

samord-Institutetuppbyggnadsskede. ärsig ibefinnerFolkhälsoinstitutet ett
lokalinsatser påstödjerinternationell nivå. Detnationell ochpånande organ
frånpubliceraomfattningihunnit rapporterinte störrenivå har ännu attmen

sitt arbete.
överlap-oftakommerhälsoarbetelokaltförebyggande attochSamhällsarbete

varandra.kompletterain i ochgripapa,
Ringar påpresentationUrwitz vattnetVivecasocionomenexempelEtt är av

frånKunskapernaföljande:påpekarHIV. Honfolkhälsoarbete mot a-
systematise-ochorganiseramina kollegormig ochhjälptharsamhällsarbetet att

sådantvardagsvärld sättpåungdomarnasi ettmed desamarbetet somvuxnara
Stockholmsstorsamhällegenomslagskraft ifåförnödvändigt ett somattvar

län.
samverkan övernätverkutvecklaeftersträvansvärtbörDet att genomvara

beskrivnaUrwitzi detskettungefärhuvudmannagränsersektor- och avsom
utbildning harliksomochFramtidsverkstaden ForumteaternUngdomsprojektet.

förviktigFritidsverksamheten ärmobiliseringsmetoder.fungerat arenaensom
samlevnad.sexualitet ochfrågorungdom ochmedarbete om

fackligafram.lyftas Detbör ocksåfolkrörelseroch gamlaInsatser av nya
betydelseha väl såkanverksamhetexempel storfolkhälsoarbetet är somsom

insatser.idrottsrörelsensgällerexpertinsatser. Det även

planeringöversiktligochprogramarbeteutvecklingsplanering,Lokal

med-underutvecklingsplaneringlokalframgåttföregående hardetAv att en
kommunalai dengrundbultnågotkanboendedeverkan av enses somav
företrädaremellanlokal nivåsamverkan påcentralt element ärplaneringen. Ett

centralfrånmed stödbostadsföretagochmjuka sektorerför resurspersonerav
inivå kommunen.

förändring-tillförslagoch utarbetasituationenförst analyseraUppgiften är att
kommun-ansvarigtprövningEftermed invånarna.kontakti nära organavar -
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fullmäktige, kommunstyrelse eller bearbetas och genomförsannat organ -
anvisat alternativ under medverkan dem utarbetat de ursprungligaav som
förslagen. På det säkerställessättet den kontinuitet riskerar gåattsom annars
förlorad.

Centrala inslag i det planeringstänkande bl.a. Sören Olsson presenteratsom
deär små grannskapen och den lokala offentlighet behöver finnas ävensom
stadsdelsnivå. Programarbete på områdesnivå blir nödvändigt.

Ett viktigt inslag är resultatet den lokalaannat planeringen bildaratt under-av
lag för översiktlig planering. Den kan därmed socialt innehålläven ochettges
i högre grad hittillsän olika områdens invånare och personal. Denengagera
översiktliga planeringen får också folklig förankring idag ofta saknas,en som
då dokumenten tagits fram huvudsakligen centralt arbetande experter.av

Lokal utvecklingsplanering kan till förhållanden i kommuner allaanpassas av
storlekar inklusive de små ofta varit förbisedda i den kommunalaorter som
planeringen. Metoden i sigär generell. Lösningarna måste däremot alltid variera
efter lokala och regionala förutsättningar.

Sociala konsekvensbeskrivningar

Vid överläggningar med Boverket har frågan sociala konsekvensbeskriv-om
ningar, SKB, i anslutning till lokal utvecklingsplanering och ombyggnader tagits

författare. Boverkets företrädare positivtrapportens förslaget.på Detupp av ser
bör i 0ECD:s arbetsgrupp och i dentas pågående PBL-översynen.upp

Boverketframhållerbeträffandeerfarenheteravmiljökonsekvensbeskrivningar,
MKB, metoden sedan länge i bl.a.använts USA.att Den utnyttjas dels för att
belysa konsekvenserna olika handlingsalternativ, dels för med-av att engagera
borgarna i planeringsprocessen. Processen viktigare produktenänses som
dokumentet, dettaäven har betydelse i beslutssituationer.storom

Boverket bedömer sociala konsekvensbeskrivningar, SKB, intressantsom en
och tänkbar metod för belysa konsekvenser väsentliga förändringaratt av av
verksamhet och miljö i område. Metoden skulle kunna bli särskilt betydelse-ett
full i miljöer med Socialstyrelsen arbetar med utvecklingutsatta grupper. ettav
informationssystem med delvis likartad inriktning. Utveckling SKB skulleav
kunna ske samarbete mellan Boverket och Socialstyrelsen. Fört.ex.genom att
säkerställa behovet mjuka metoder beaktas i forsattatt utvecklingsarbeteav
bör forskare inom disciplinen socialt arbete medverka. SKB-tanken överensstäm-

med beskrivna OECD-idéer.mer ovan



Sammanfattande diskussion och förslag 113

5.5.2 Underlag för diskussion lagtextöversynom av om
strukturinriktade insatser

l det fortsatta arbetet med socialtjänstlagen kan följandeöversyn utgöraav
underlag för diskussion de avsnitt strukturinriktade insatser.rörom som

Socialtjänsten skall socialnämnden motsvarande i samverkan medgenom
andra berörda organisationernämnder, och kommuninvånare verka för goden
livsmiljö särskilt uppmärksamma förhållanden i verksamhet och miljösamt som
kan motivera föråtgärder dettanå mål.att

Socialnämnd motsvarande skyldigär

bevaka och till kommunledning och planerande lämna informationatt organ
tecken på utveckling i den lokala miljön föranledakanom ogynnsam som

åtgärder

medverka i översiktlig planering ioch programarbete områdesnivå tillpåatt
förstöd lokal planering

medverka i ombyggnadsplanering i syfte främja förnyelse ochatt att varsam
skälig hänsyn till de boendes önskemål och behov

4. vid behov i samverkan med planerande initiativ till socialaatt taorgan
konsekvensbeskrivningar, översiktlig planering, programarbetenär eller om-
byggnadsplanering kan medföra väsentliga förändringar för invånarna samt

5. med stöd kommunens vägledande mål vid behov initiativ tillatt taav sam-
hällsarbete i samverkan med bostadsföretag, organisationer och andra iparter
syfte främja positiv utveckling i lokala miljöer stödja självorga-att samt atten
nisering i likartat syfte.

Kommentarer:
Socialtjänstens strukturinriktade insatser vilar den värdemässiga grund som

kommer till uttryck i grundlag och i socialtjänstlagen. samhällsutvecklingen
medför emellertid behov prioritera insatser till stöd föratt utsattaav grupper
och områden i högre grad hittills skett.än som

Punkt Syftet tidigt fästa uppmärksamheten klara tillär på tendenseratt
försämringar i fysiskaden och sociala miljön ieller verksamhet finns där.som
Det kan gälla förslitning fysiskaden miljön, ökat antal vräkningar ellert.ex. av
flyttningar, upplösning överenskommits i verksamheten, skade-av normer som

Ävengörelse och våld förändringar i befolkningssammansättningen medmm.
konsekvenser för verksamhet och miljö bör uppmärksammas. kärnanDetta är
i bevakningsansvaret.

Positiva skilda finnasslag kan i området bör också uppmärk-resurser av som
Det kan gälla bebyggelse, social och kommersiell service, föreningslivsammas.

och sociala nätverk. Social rapportering kan behöva följas socialtmedupp
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fornyelseplaneringbeskrivningsarbete grund för samhällsarbete ellersom
områdesnivå.

får socialtPunkt angeläget den översiktliga planeringenDet ävenär att ett
ochinnehåll. Möjliga samtidigt önskvärda förändringar i bebyggelse-och

befintliga områdenservicestruktur liksom befolkningssammansättning särskilt i
för socialtjänstenuppmärksammas. Därför det angeläget företrädarebör är att

utvecklingsplaneringliksom mjuk verksamhet medverkar i lokalför s.k.annan
plane-i bör drivas i samverkan med kommunensoch programarbete. Arbetet

ringsorgan dialog med innevånarna och andra intressenter såsomoch bygga på
tillvaratabostadsföretag, organisationer näringsidkare. Syftet derasoch är att

verksammakunskaper, dem möjlighet påverka de miljöer de bor eller ärattge
social, kulturell fysisk bildar helhet där skildaInsatser och parternaturav en

medvekar efter kompetens.
skilda slag.Punkt Vid ombyggnadsplanering uppkommer målkonflikter av

vad gällerkan gälla konflikter mellan producent- och konsumentintressenDet
standard kaneller förnyelsen snabbhet, omfattning och Detombyggnadens etc.

intressetavvägningen mellan kvarboende sidan ochockså gälla åt.ex. avena
generationer andra sidan. Ividmakthålla serviceunderlag for kommande åatt

fysisktfall ombyggnad och förnyelse gamla eller människormånga ärrör som
svårigheter driva sina intressen ochpsykiskt funktionshindrade medeller att

verka förintegritet. Socialtjänsten bör i kontakt med berördasinvärna parter
förändringsprocessen för sådana problemlös-kontinuitet och varsamhet i samt

för enskilda.minsta möjliga grad till nackdelningar i ärsom
miljö kanförändringar verksamhet ochPunkt Vid väsentliga somav

ombyggnadsarbeteföljd planerings-, ellerbedömas uppkomma av program-som
socialnämnden motsvarande organ i samråd med kommunensankommer på att

initiativ till belysning konse-planerande och andra berörda parter ta avorgan
förslag till förändringar.kvenserna av

möjligt belysakonsekvensbeskrivningar, SKB, syftar till långtSociala såatt
socialför fysisk ochförslagen såväl för verksamhetkonsekvenserna somav

Exempelvis kan be-hårda kommer behövas.miljö. Både s.k. mjuka och data att
nätverkeffekter service- och hyresnivåer och socialadömningar på avvaraav

kan kommaför beslut planer, och ombyggnaderbetydelse de program somom
följeromfatta investerings- och driftskostnaderfattas. SKB bör deävenatt som

Alternativa planerbehöva varandra.förslagen. Olika insatser kan vägas motav
åtföljas SKB för förbättra beslutsunderlagen.bör normaltoch attavprogram

Även motiveras.k. 0-alternativ inget kankonsekvenser görsattett enav - -
analys.

miljökonsekvensbeskrivningar, MKB,Erfarenheter från bl.a. USA visar att
planeringsprocessen.i invånarna underspela viktig roll kontakten medkan en

förSKB och bli föremålutvecklingsplaner bör åtföljasFörslag till lokala av
Därigenom främjasberörda intressenter och innevånarna. ävensamråd med
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förankring översiktliga planeringenden hos innevånarna.av
Punkt Socialtjänstens företrädare stöd kommunledningens5: bör med av

vägledande mål vid behov initiativ till samverkan med andra berörda nämn-ta
der, fastighetsägare, organisationer, näringsidka-boendeorganisationer, ideella

initiera föroch enskilda för bryta negativa utvecklingsspiraler och insatserattre
främja positiv utveckling. exempelvis sam-Detta kan skeatt attgenom enen

hällsarbetare i belysafrån socialtjänsten eller verksamhet uppdrag attannan ges
behov och förutsättningar för utvecklingen stöd de boende ochvända medatt av
andra mobiliseringsarbetet ochintressenter. Det angeläget iär att engagera
stödja med förankring förtroende i området.god ochresurspersoner

självorganisering befintliga organisationerPå motsvarande bör ochsätt ges
hjälpstöd exempelvis i form seminarier, utbildning eller ansökaatt etc. attav

medel hos kommunen, eller enskilda intressenter för verksamhet.statenom
Avtal bör utvärdering från början.och planeras redanupprättas

5.5.3 Organisatoriska aspekter

frihet forma sin organisation det den självKommunerna har på sättstor att
finns mångfald organisationsmodeller i landet.önskar. Numera runten av om

Olika modeller i spritts i eller mindre utsträckning.har vågor större
Förutsättningarna för strukturinriktat varierar med olika modeller.arbete Det

viktiga emellertid det organisation i olika delar kommunenär att oavsett av- -
kommer finns flertal anställda inom de verksamhets-enheter och mångaatt ett

till del skola,områden omfattas socialtjänstlagen. Detsamma gäller storsom av
fritid etc.

ordinarie organisationen inte har förtroendevaldaEn kommun kan denom-
områdesnivåi distrikts- kommundelsnämnder eller kontaktorganeller på utse-

särskilda förtroendevalda kontakt med personal och innevånare. Ihållersom
kommunfullmäktige ikommuner former för sådanavissa söker att engageraman

uppgifter.
beställar-utförarmodell i form kan konkurrens mellanI kommuner med någon

det finns Socialnämnd. Detnärliggande enheteter problem, ävenettvara om en
kommunledningen beställer strukturpåverkandebör dock kunna lösas attgenom

förfogande. samhällsarbeta-arbete och ställer de medel krävs till Jusom mer
i förändringsarbetetmedarbetare kan medborgarnaoch dennes engageraren

bli. hanteringen i beställar-ut-desto lägre bör kostnaderna Eventuellt kan en
ekonomi.särskild projektorganisation medförarmodell underlättas egenav en

själva kommer idemokratisynpunkt det önskvärt förtroendevaldaUr är att
centraliserings-i olika faser arbetet.direkt kontakt med innevånarna Deav

inledas medfinns därmed motverkas. Kontakterna börtendenser kan mersom
frågor arbeta med och informationeller mindre färdiga förslag. kanDäremot att

medborgarintresset.olika förutsättningar värde och stimuleraom vara av
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fälteti kontakt medbör understrykas rollen samhällsarbetareDet tätatt som
professionell kompetens ochoftast ställer krav bred samhällskunskap,på person-

lig lämplighet i kontakten med människor.

5.5.4 tvärsektoriell utbildning FoU-insatserBehov ochav

fortbildning for olikaErfarenheten visar strukturinriktade insatser förutsätteratt
iplaneringkategorier personal. gäller såväl samhällsarbete socialDet somav

nödvändig.teori och praktik. Kunskap bl.a. planprocessen ärom
sig tillGävle finns fempoängsutbildning i social planering vänderI en som

Kommittén börpersonal från skilda verksamhetsområden i kommunerna. över-
vid universitet, högsko-möjligheterna föreslå fortbildning anordnasväga att att

social-Fortbildningen sig till personal frånlor och folkhögskolor. bör vända
önskvärt företrädaretjänst och andra s.k. mjuka verksamheter. Det är ävenatt

främja ochför planering deltar i sådan fortbildning förkommunal att samsyn
erfarenhetsutbyte.

sig förutsättningarna goda inom framtid byggaSammantaget närater att uppen
fortbildningsverksamhet praktiker skilda slaglandet spridd blandöver somaven

Stödjande ochsamhällsplanering, samhällsarbete och folkhälsoarbete.rör
sida framstår angelägna.stimulerande insatser från statens som

tagit initiativ till ellerbör uppmärksammas rad kommunerDet även att meren
fortbildning.mindre fast organiserade former for fältförankrat FoU-arbete och

följande exempel:Det någrautgör

univer-samverkan med landstinget och Lundsi Blekinge län iKommunerna-
medicinsk kompe-sitet har organisation med samhällsvetenskaplig ochen

utbildning inom socialtjänst ochför forskning, utvecklingsarbete ochtens
tillsjukvård. verksamhet kommer både mindre och kommunerDenna större

godo.

kompetensutveckling,Norrköping finns centrum för verksamhets- ochI ett-
Universitetet i Linköping ifrågaMimer, utvecklar samverkan med omsom

också verksamhet.socialtjänst, skola men annan

År välfärdsforskning för regionen Söderman-1992 bildades Centrum för-
förlagt till i samverkan med den regionalaVästmanland Eskilstunaland -

for ochplaneringen ingår institution socialhögskolan. I även omsorgen
försäkringskassornas behov kunskaps- ochvälfärd. Vårdhögskolans och av

bidragit tillliksom med länsstyrelsen harkompetensutveckling kontakter att
Sundbyholmsdagarna, årlig konferens kringvidga traditionen från en

och forskningen.kommunernatemat

inter-översiktliga for sarnhällsarbetets historiska ochden redogörelsenI-
samhällsarbete i Orebro. Centretnationella nämndes Centrum förrötter
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högskolan. kontaktorgankommunen och Dethar byggts med stöd äravupp
finns i EG-samhällsarbete bleuropeiska organisationen formed den .a.som

frivil-där centraler förDanmark och Norge,länderna. Kontakterna med
betydelsefulla.ligarbete byggts ärupp,

FoU-arbete itradition fältförankratfinns väl inarbetadI Sundsvall aven
universitetet. Liknandehögskolan Sundsvall och Umeåsamverkan med

förekommer i Ostersund.verksamhet

Hjärnes bilaga till dennai LarsBehovet FoU-insatser har berörts slutet avav
Tillframförda synpunkterna.understryka de därfinns skälDet attrapport.

i vanliga boende-integrationenviktiga frågor hör dessutom utsatta grupperav
utvecklingsplaneringförsök med lokalmiljöer studier och utvärderingsamt av

och samhällsarbete.
redovi-det slagtill fáltförankrat FoU-arbeteKommunala initiativ som nyssav

möjligheterstödjas. ökar kommunernasförtjänar och De attuppmuntrassats att
böri ekonomiskt läge. De ävenklara uppgifter bättre svårtsina på sättett ett

utvecklingen i kommunerna.socialstyrelsen med uppföljningkunna bistå av
rådgivandestödjande ochSocialstyrelsen ha särskiltbör ett organ.ansvar som

för uppfölj-tidsanpassade instrumentstyrelsen utvecklarDetta förutsätter att
strukturinriktade arbetet.detrådgivning i frågorning, utvärdering och rörsom

avregleringsig mycket angelägetuppföljningsansvar såStyrelsens ter mer som
delvis aktörer skaparväsentligt ökat antaldecentralisering medoch ett enovana

insyn ochekonomin kärvsituation. dessutomsvåröverblickbar Då är är ut-
människornasför denödvändiga instrumentvärdering värna utsattamestatt

värdigt liv.integritet och tillrätt ett
för socialstyrelsensförutsättningvinns blir ocksåkunskapDen egenensom

och för möjlig-rådgivningsfunktionenbåde förkunskapsuppbyggnad. Den krävs
därigenom förutvecklingen ochdepartementenheterna informeraatt egenom

roll.strukturpåverkandedel fylla en

initiera lokaltFråga särskilda insatser för5.5.5 attom

förnyelsearbete

i landeti områdenframgått det mångabör haAv denna runtattrapport om
gränsvärden försig sådanakritisk situation, därråder närmar enmanen

därförpåkallade. bordeåtgärder Detskyndsammanegativ utveckling äratt
försökbehov få igångi varje län eftermöjligheternafinnas skäl överväga attatt

utvecklingsplanering. börinsatsernaoch lokalsamhällsarbete, hälsoarbetemed
och regionerinternationalisering där kommuneri perspektivet pågåendeses av

får vidgad betydelse.
natio-eventuelltkommunnivå påläns- och ävenledningsorganisationEn -

stimulera sådanastödja ochkraft kanför satsningarna stöd ochnell nivå att ge -
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försök till förnyelse fortbildning, erfarenhetsutbyte, expertmedverkangenom
m.m.

Östergöt-Exempel initiativ i denna riktning finns i bl.a. Södermanland ochpå
land. I Södermanland har länsstyrelsen kommunerna valt inbjuda tilloch att en
nordisk tävling samspelet mellan regional kommunal ing.och utveckl Täv-om
lingen vänder sig till en kompetenser Visionbred under rubrikengrupp av
2025. Livskvalitet och genomslaget i människans lokala vardagsliv hör till
de aspekter jurygrupperna skall bedöma. J finns länsnivå ochpåsom urygrupper
i varje kommun, där det finns särskildockså ungdomsjury.en

ÖstergötlandKraftsamling under ledning länsstyrelsen är ett annatav exem-
överläggningarpel. genomförs kommunvis. Syftet utveckla kommunenär att

Ävenlänet. internationellaoch här det perspektivet framträdande.är
förekommerLiknande aktiviteter i andra län. kan sikt få betydelseDe på även

social inte minst i regioner förnyelsesynpunkt och kommuner där behovetur av
särskilt och människorna därfördär lever i situationer. Det kanär stort utsatta

gälla industriorter allfarvägarnagamla och vid sidan medsmåt.ex. orter av
potentiella utvecklingsmöjligheter utifrån specifika förutsättningar därde som
råder.

Såväl länsstyrelserna, bl.a. de sociala enheterna, kommunernasgenom som
länsförbund bör ha goda förutsättningar stödja strukturinrik-kommunernasatt

förmedling specialis-tade insatser. bör kunna ske kontakter medDet genom av
erfarenhetsutbyte o.dyl.ter,
långsiktiga utvecklingsinsatser förekommer flera håll bordeDe sålunda påsom
väl förenliga med initiativ för få till stånd i tiden närliggande, struk-attvara

turinriktade insatser för förnya och förbättra såväl verksamhet miljö iatt som
kommunerna.
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Tillgänglighet

fysiska denför delaktighet i såväl denMed tillgänglighet åsyftas hinderatt som
successivt elimineras.sociala miljön

funktions-mindre omfattandefrämst människor med ellerkommerDetta mer
ickefor dem normaltsjälvklart till glädjehinder till godo ävenär sommen

eller skadadtillfälligt sjukbetraktar sig handikappade, den ärt.ex. somsom
dagliga livsföring.andra skäl har svårigheter i sineller av

viktig roll. IHandikappbegreppet speglar i detta sammanhang ett program-en
vid universitetjag med har forskarearbete kring handikappforskning där är en

konstruktivt, interaktionis-illustrerati Linköping, docent Jerker Rönnberg, ett
tiskt framgår figuren nedan.synsätt som av

omgivningens krav:
Typ av

Uppgift Situation Livs- Målsätt-
villkor ningar

Individens
förmågor
resurser:

biologiska
perceptuella
kognitiva
språkliga
personlighets-

mässiga
sociala
samhälleliga
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Funktionsnedsättninghandikapp omgivning t.ex.uppstår ellernär vänner
arbetskamrater, eller individen själv, medelst eller subjektiva skattningarl-test
erfarenheter kan konstatera relationen individensmellan förmågorresurseratt

kongruenta med omgivningensär krav: Antingen ställer omgivningen för
höga krav, eller så individens förmågorresurserär otillräckliga för mötaatt
omgivningens krav.
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iSocialtjänstens medverkan
samhällsplaneringen -

lagstiftarens intentioner

Inledning

socialtjänstreformen ålades kommunernasuppgifter,En de som genomav nya
Avsikten med dennamedverka i samhällsplaneringen.socialtjänst att nyavar

sin praktiskaföreträdare utifrånskyldighet socialtjänstens attattvar engagera
de med samhällsstrukturenerfarenhet vidta åtgärder för minskaatt samman-

problemen.hängande sociala

1974:39SOUSocialutredningens principbetänkande

Mål och medelSocialvårdenSocialutredningen i sitt principbetänkandehar -
och frågor,systematiskt inventera de problem1974:39 försöktSOU att som

medel föranvändbarai till grund för övervägandenbetänkandet lagts omsenare
Socialut-samhällsperspektiv individperspektiv.ochbådeåtgärder, ettett urur

sammanhang ochingår i komplexadock sociala problemredningen framhöll att
problem.föras tillbaka enstakavidare kan påmål medel därför inteoch utanatt

probleminventeringen ireservation utmynnadeviktigabakgrund dennaMot av
sju huvudkategorier:

förändringar isamhällsstrukturen ochsammanhänger medproblem som
densamma

psykiska faktorersamband medproblem harsom
individs levnadkrissituationer underhänförliga till olikaproblem är ensom

fungerasocialvárdsorganisationenshar sitt i sättproblem attursprungsom
samhällssektorerinom andrai samspelet medproblem organ

resursbristsammanhänger medproblem som
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problem sammanhänger med inställningen socialvårdentill och desssom-
klienter

Inom den första de angivna kategorierna har de konkreta problembe-av mer
skrivningarna i huvudgrupper, vilkettvåsorterats grovt motsvaras av en upp-
delning socialtjänsten i huvudfunktioner:tvåav

problem huvudsakligen bearbetas samhällspåverkandemåstesom genom-
ocheller förebyggande insatser

problem huvudsakligen måste bearbetas individ- och familje-som genom-
orienterade insatser.

Socialutredningen konstaterade socialvården i framtiden bör lägga viktstörreatt
vid allsidigt och förutsättningslöst livssituationenkartlägga och analyseraatt mer
för olika bör ligga till förDenna analys grund socialtjänstens insatsergrupper.
för undanröja brister eller åtgärda dess orsaker, inte endast individin-att genom

insatserriktade också förändra i samhället bl.a.utan att systemgenom genom
påverka samhällsplaneringen. Enligt Socialutredningen sammanhänger deatt

sociala problemen i väsentlig del med den grundläggande sarnhällsstrukturen och
med allmänna samhällsutvecklingen varförden långsiktiga och konstruktiva in-

för motverka sociala problem in i samhällsplaneringen.måste sättassatser att
Enligt Socialutredningen bör socialtjänstens roll i samhällsplaneringen vara

tillföra planeringsprocessen kunskap,att-
initiativ,att ta-

direkt medverka i planeringenatt samt-
aktivera till insatser för sin situation.medborgargrupper påverkaatt att egen-

Underlaget för finns socialtjänstens teoretiskadetta arbete såväl i kunskap som
i erfarenhetdess praktiska problemen.av

tillföra planeringsprocessen kunskapsunderlagAtt
Enligt Socialutredningen har de efterfrågar socialtjänstens insatsersom van-
ligtvis behov avhjälpas individuellt.måste Men de hjälpsökande represente-som

socialaockså den verkligheten i samhället, effektersymtom t.ex.rar av
utstötningsmekanismer. Med sin breda kontaktyta olika i samhälletmot grupper
bör socialtjänsten olika nivåer sammanställningar empiriskamedverka med av
data och kan nödvändig del underlaget förorsaksanalyser som ge en av sam-

Socialutredningen kalkyler,hällsplaneringen. betonade särskilt vikten deattav
för förläggs till grund samhällsplaneringen, tillförs underlag bedömningsom

sociala miljökvalitéernas betydelse. från social synpunkt otillfredsstäl-de Enav
miljö ofta ofördelaktig frånlande samhällsekonomisk synpunkt. Den kanär även

minska trivsel och välbefinnande, ned invånarnas sociala funktionsförmågasätta
bidra till uppkomsten vårdkostnader.samt av
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delta planeringsprocesseniAtt
Med socialautgångspunkt i de målen och bakgrund kunskap ochmot av om
erfarenhet sociala orsakssamband bör socialtjänsten också aktiv del itaav
planeringsprocessen. Detta bör ske redan i det programarbete, oftastsom
föregår det tekniska planeringsarbetet. tidiga följasDenna medverkan bör upp

remissbehandling imed socialnämnden de färdiga planforslagen.av
Socialtjänsten bör också medverka i uppföljning och erfarenhetsanalys, dels

för den fortsatta anpassningen färdiga förbostadsområden, dels planeringav av
områden.nya

aktivera samhällsarbetegrannskapsarbeteAtt genom
Socialutredningen refererade till community work metodik,som en som an-

i andra länder och försöksvis under 60- och 70-tal i Sverigevänts använtssom
under beteckningen samhällsarbete eller grannskapsarbete.

Grannskapsarbete innebär bearbetning eller miljöproblem i denav grupp-
lokala miljön. fritidsproblemDet kan såväl ungdomsproblem, allmännaröra

brister i fysiska fråga trafik,den miljön i bostäder, lekplatser, servicesom om
Grannskapsarbete syftar till stimulera medborgarna själva, inom deatt attm.m.

aktivite-politikerna planera, organisera och genomföra önskaderamar som ger,
ter.

Socialutredningen finns organisatoriska förutsättningarmenade det godaatt att
föra form arbetsmetodik. Dock framhållsgrarmskapsarbete attsom en av

problemfri politiskt aktualise-metoden inte då den arbete. Metodenär tangerar
bl.a. rollfördelningen mellan förtroendemän och socialarbetare.rar

Socialutredningen framhöll framstår inslagmetodenävenatt ett nyttom som
i sociala bör syfte i de människordet arbetet dess samverkan medattvara som
berörs situation riktning, Grann-påverka deras sociala i den målensom anger.

skiljer sig inte principiellt från socialt arbeteskapsarbete därmed såsomannat
behandlingsarbete eller tillhandahållande sociala tjänster. Såväl grannskapsar-av
bete individinriktat skall bedrivas inom för de mål och riktlin-arbetesom ramen
jer, lagstiftningen, tillsynsmyndigheterna kommunernas politikerochsom anger.
Om principer tillämpas borde enligt Socialutredningen inte rollkon-dessa några
flikter mellan socialarbetare och politiker uppstå.

Sociala mål samhällsplaneringeni
för samhällsplaneringen vilar andra socialtjänsten.Huvudansvaret på änorgan

formulerarEnligt Socialutredningen det emellertid angeläget socialtjänstenär att
härförsociala mål, skall gälla för samhällsplaneringen. Förutsättningende som

preciseras.målen för socialtjänstens verksamheterär att egna

börSocialtjänstens övergripande mål demokrati, jämlikhet och trygghet vara--
för all verksamhet inklusive medverkan i samhällsplaneringen.utgångspunkt

innebär planeringsprocessen bör präglas öppenhet ochDemokratimålet att av
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möjligheter till insyn. Av jämlikhetsmålet följer samhällsplaneringen böratt
efter integration, dvs. varje bostadsområde bör allsidigtsträva sammansattvara

i fråga socioekonomiska åldersgrupper och etniska Inomgrupper.om grupper,
varje bostadsområde, förunderlagär utgörastort attsom nog gemensamma

föranläggningar eller service, bör planeringen därför skapa förutsättningar att
olika integreras. Jämlikhetsmålet innebär vidare sociala ochkan attgrupper

tillgängliga för allakulturella serviceanordningar och rekreationsområden görs
fördelningen för ändamål sker efter behoven i de olikaoch dessaatt av resurser

kommundelarna.
Med utgångspunkt i de övergripande målen bör socialtjänstens inflytande

samhällsmiljö och planering syfta till

allsidigt social struktursammansatten-
planering närmiljön främjar kontakt och gemenskapen av som-

möjligheter till differentierade fritidsaktiviteter för alla kategorier-
tillräckligt väl lokaliserat social serviceoch utbudett av-

verksamheterlokalisering bostäder tillsammans med icke störandeen av-
mångsidigt socialt livbidrar till bostadsområden ettattsom ge

kollektiva resmöjligheter tillgodoser de handikappa-väl utbyggda ävensom-
behovdes

itillgodoser speciella sociala bostadsbehov ickebostadsutbud ävenett som-
former.segregerade

Socialutredningens SOU 1977:40slutbetänkande

framfördes i ingaVid remissbehandlingen principbetänkandet settstortav
med-socialtjänsteninvändningar de föreslagna huvudfunktionerna föråttamot

information,i samhällsplaneringen, allmänt förebyggande insatser,verkan
iekonomisk hjälp, sociala tjänster, stöd och behandlingbehovsprövad öppna

däriblandremissinstanser,former, institutionsbehandling, social kontroll. Några
sammanföras isocialvårdens insatser kundeSocialstyrelsen, menade dock treatt

avhjälpandeåtgärder, sociala tjänster ochhuvudfunktioner: samhällspåverkande
terminologinremissinstanser föreslog dessutom ändringåtgärder. Vissa aven

insatsnivåerna betecknasför huvudfunktioner borde de olikai stället som-
delmål.

i samhälls-Socialutredningens förslag socialtjänsten aktivt skall medverkaatt
planeringen överlag positivt remissinstanserna.mottogs av

Socialutredningenremissinstansernas synpunkter föreslogMed beaktande av
riktning, övergripande målensocialtjänstens medel för verka i den deattatt som

sammanfattas i huvudgrupper:treanger,
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Strukturinriktade insatser, syftar till god samhällsmiljö. Hit räknassom en
medverkan i sarnhällsplaneringen, arbete med sociala problem i samhället

uppsökande verksamhet.samt
Allmänt inriktade insatser, varmed generellt utformade sociala insat-avses

inom barnomsorg och äldreomsorg.t.ex.ser
Individuellt inriktade insatser.

Dessa medel kan delmål i förhållande till de övergripande målen.ses som
sinaI överväganden och förslag beträffande de strukturinriktade insatserna

utgick Socialutredningen från det grundläggande redovisades isynsätt, som
principbetänkandet. innebärDetta individuella sociala problemsynsätt att
utvecklas i samspel miljön,med såväl i sarnhällsmiljön och samhällsstrukturen
i i närmiljön i primär- och sekundärgrupper. Därför skall socialtjäns-stort som

tillmedverka sådana strukturförändringar i samhället skillnader i lev-ten att
nadsvillkor utjämnas, den sociala tryggheten omfattar alla, gemenskap ochatt att
solidaritet mellan invånarna stärks och medborgarnas iatt engagemang gemen-

angelägenheter främjas. Ansvaret för socialtjänstens medverkan börsamma
framför allt ligga lokal nivå den regionalapå och centrala nivån harävenmen

imedverka samhällsplaneringen.attansvar
Enligt Socialutredningen påverkar all kommunal planering invånarnas levnads-

villkor. I den meningen den social planering. För motiveraär använd-atten
ningen begreppet social planering bör dock vissa krav uppfyllda:av vara

Planerade åtgärder frånbör utgå kunskap den sociala situationen,om
framför allt beträffande levnadsvillkoren för olika grupper.
Planeringen bör medverka till samordning kommunens olikaen av resurser
och verksamheter och social målsättning, syftar tillstyras attav en som
förändra den sociala situationen.

Planeringen bör ske under medverkan social sakkunskap och på ettav
sådant de människor, berörs tidigt får insyn i planeringsarbetetsätt att som
och därigenom möjligheter påverka detta.att

När det gäller den lokala nivåns planering poängterade Socialutredningen
särskilt socialtjänstens för vissa har speciella bostadsbehov,ansvar grupper som
framför allt ungdomar, äldre, handikappade och i stadierolikapersoner av
rehabilitering.

När det gäller socialtjänstens uppgift tillföra underlag till planeringen skallatt
denna innefatta beskrivning och analys den sociala situationen, socialen av en
områdesbeskrivning. kan innehålla uppgifter befolkningensDen sammansätt-om
ning, inkomstförhållanden, bostadsförhållanden, servicestandard samt

sociala problem olika Socialtjänstenslag. bör också tillföra kunskapav av om
sociala förbehov olika iakttagna samband mellan miljönssamtgrupper om
utformning och uppkomsten sociala problem.av
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för planeringen detuppgiften förmedla kunskapsunderlagFörutom äratt an-
deltarbåde politiker och tjänstemän,geläget socialtjänstensatt representanter,

för vissa definieradeplaneringsprocessen. Härvid skall socialtjänsten verkai
planering närmiljöndelmål, bl.a. allsidigt social struktur,sammansatt aven en

lokaliseratfrämjar gemenskap tillräckligt och välkontakt och samt ettsom
utbud social service.av

kontinuerligtSocialutredningen samhällsplaneringen börSlutligen föreslog att
fortlöpande dokumenteraföljas och socialtjänsten. Genomanalyseras attupp av

socialtjänstenerfarenheter den kommunala samhällsplaneringen kan succes-av
område.skaffa sig solidare för sin medverkan inom dettasivt grunden
fältarbete ochSocialutredningen till fråganI slutbetänkandet återkom om

slutbetänkandet friståendegrannskapsarbete. båda metoder behandlas iDessa
bedrivafrån socialtjänstens uppgifter medverka i samhällsplaneringen och attatt

uppsökande verksamhet.
ömsesidigt påverkatfältverksamhet har metoderGrannskapsarbete och som

dras.metoder bör därför inte Iegentligt mellan dessavarandra. Någon gräns
ifått inrikta sig förhållandenallmänhet har dock fältassistenterna på enmer

kurativt inslag,kan därför haviss och hos individerna. Fältverksamhet ettgrupp
vanligtvis saknas i grannskapsarbetet.som

sådanaenligt Socialutredningen inriktas påFält- och grarmskapsarbete borde
Verksamhetensociala förhållanden, riskerar utvecklaslokala ogynnsamt.attsom

berörda och samhällsorgan.skall bedrivas i kontakt och samverkan med grupper
varje individsin grund i uppfattningenSamverkan med berörda har attgrupper

förstärkas, särskilt i samverkanhar kan frigöras, utvecklas ochresurser, som
istimulera till medverkanDärför bör fält- och grarmskapsarbetemed andra.

verksamhet bygger påideellt, politiskt och fackligt föreningsliv eller som
intressegemenskap.

l97980:1Om socialtjänsten prop.

samhällsorienteringökadsocialtjänstpropositionen framhölls betydelsenI av en
i förhållandebättre balansi socialtjänstens verksamhet. Härigenom skapas en

sociala arbetet.tidigare helt dominerat dettill individinriktade arbetet,det som
strukturellainriktningdepartementschefen ligger ökad påEnligt dåvarande en

denden kritiska debatten harinsatser i linje med bl.a. helhetssynen. Ihelt
individin-framställts städgumma,traditionella socialvården som genomsom

förhållanden inom arbeteskadligariktat undan konsekvensernaarbete sopat av
samhällsliv i övrigt.och

in-strukturinriktade insatserna skallpropositionen framgår de utövaAv att
erfaren-socialtjänstens kunskaper,samhällsutvecklingenflytande på attgenom

planeringsunderlag. Socialtjänsten kanioch värderingar samlatheter vägs ett
instanser. Iframför andrainte särställning i dessa sammanhangdock ges en
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stället bör utvecklingen innebära sociala hänsynstaganden får ökad betydelseatt
för de andra instansernas på önskvärd samhällsutveckling. För social-attsyn en
tjänstens insatser tillmätasskall betydelse krävs dess sociala målstörre att
förankras inom andra samhällsverksamheter. aktiv samhällsorienteradäven En
socialtjänst å andra sidan för individuellt inriktade insatsermåste även svara

liksom tidigare bistå människor med olika hjälpbehov.attgenom
Enligt socialtjänstpropositionen socialtjänstens skyldighet aktiv delta iär att

samhällsplaneringen viktigaste inslagende i socialtjänstreformen. Sam-ett av
hällsproblem betraktas inte längre huvudsakligen frågor, det gäller attsom som
finna tekniska lösningar Synsättetpå. har vidgats. Individers eller gruppers
sociala svårigheter iutvecklas samspel med miljön, ofta i kompliceratett ett
växelspel mellan förändringar i samhällsstrukturen och människors behov och
intressen möjligheter och förmåga klara dessa förändringar. Socialtjäns-samt att

oftahar kunskap sociala problem och deras samband med bakom-ten stor om
liggande faktorer.

Enligt propositionen skall socialtjänstens i samhällsplaneringenmedverkan
syfta till att

utjämna skillnader i levnadsvillkor,-
till den sociala omfattartryggheten alla,att attse-

förstärka gemenskap och solidaritet mellan människor,att-
främja medborgarnas i angelägenheter.att engagemang gemensamma-

Detta innebär socialtjänsten sitt deltagande i samhällsplaneringen skallatt genom
de i olika avseenden underförsörjda. förutsätt-värna Enärom grupper, som av

ningarna för socialtjänstens medverkan planeringen den verksam-är av egna
heten. långsiktig verksamhetsplanering socialtjänsten möjlig-En ökar ocksåav
heterna till planering propositionenmed andra I betonasgemensam organ.
särskilt vikten verksarnhetsplaneringen utvecklas bl.a. för få samladatt attav en
överblick och hur dessa med hänsyn till behoven lämpligen böröver resurserna
disponeras.

Socialutredningen föreslagnaDe insatserna tillföra underlag till plane-attav -
ringen, idelta planeringen och i uppföljningen får starkt stöd i propositio-att -

departementschefen framhåller särskilt socialtjänstensDåvarande med-attnen.
verkan i samhällsplaneringen tydligt markerar uppbrottet från den tidigare

och individinriktade lagstiftning, socialareglerat det arbetet. Motsymtom- som
bakgrund olika organisatoriska och andra förutsättningar i kommunerna börav
formerna för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen dock inte närmare
regleras i frågor därför socialtjänsten funnitlagen. Många återstår lösa innanatt
formerna för uppgiften, utbildningsinsatserden kräver både samtnya som
försöks- utvecklingsarbete.och

I propositionen betonas kommunstyrelsens för all kommunal planering,ansvar
vilket innebär olika facknämnders synpunkter samordnas och Detavvägs.att
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arbetsklimatsådantdärför kommunstyrelsen åstadkommaankommer på att ett
konkurrerarinte olika verksamheteroch samarbete sektorsgränsernaöver att

efter finna helhetslösningar kanmed varandra strävar accepterasutan att som
fråntar emellertid inte socialtjänsten dessfrån skilda synpunkter. Detta ansvar

andra kommunalaför initiera och finna former för samverkan medatt organ,
fullständigt plane-för få framerfarenheter och kunskaper krävs attvars mer

ringsunderlag.
beträffande socialtjänstens med-fråga, flera remissinstanserEn togsom upp

isamhällsplaneringen denna fråga skulle reglerasverkan i gällde även annanom
först andraberörd lagstiftning. Remissinstanserna menade att t.ex.om organ,

socialtjänstens medverkanskyldighet efterfrågabyggnadsnämnden, åläggs atten
får frågan genomslag.i samhällsplaneringen,

mening.inte remissinstansernas Handepartementschefen deladeDåvarande
den allmännakommunstyrelsens samordningsansvar och medmedansåg att

lagreglering i social-åvilar byggnadsnämndensamrådsskyldigheten är ensom
erfarenheterför socialtjänstens kunskaper ochtjänstlagen tillräcklig grund att

utnyttjas i planeringen.
i proposi-relativt summarisktfält- och grannskapsarbete behandlasFrågan om

grannskapsarbetehärtill både fältarbete och ärtionen. Skälet bl.a.är att av
dessabegränsade erfarenheteroch därför finns endastrelativt datumungt av

grannskapsar-fält- ocherfarenheter, gjorts visar emellertidmetoder. De attsom
Enligtoch intressegemenskap.framför allt utvecklas värde-bete pro-ur en

insatsermöjligt bygga dedärför arbetet i hög grad påpositionen bör så somsom
i sammanhangetorganisationer. Socialtjänstens rollpolitiska och ideellagörs av

målenlighet med de ochbidra med sin kompetens istödja ochbör attvara
i fält- ochSocialnämndens insatsfastställda för verksamheten.riktlinjer, ärsom

ekonomiskt elleralternativa former, bl.a.ocksågrannskapsarbete kan ta genom
organisationer och föreningar.stöd till lokalaannat

fält- och grannskap-departementschefen det väsentligtdåvarandeEnligt är att
funktion organisatorisktden kan få sinutvecklas och värderas innansarbete får

kvalificeratavseende behövsinnehållsligt förankrad i socialtjänsten. I dettaoch
och utveckla metoderna.med inriktningforskningsarbete prövaatt
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Socialtjänstens medverkan i
samhällsplaneringen
En begrepps- och kunskapsöversikt

Inledning

Om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen har det skrivits hel delen
under åren. En mängd försök har gjorts, många har studerats och utvärderats,

konferensermånga har hållits och dokumenterats, frågan har diskuterats mer
eller mindre aktivt i 25 inteår. Det möjligt medär den begränsade tid ståttsom
till förfogande rättvisande sammanfattning vad haröver ochatt sagtsge en som
gjorts under denna tid. Mitt syfte bakgrundär min medverkanatt mot av egen
reflektera fenomenet, socialtjänstensöver medverkan eller jag fort-isom-
sättningen kommer kalla det social planering. Vad har medatt menatman-
begreppet, hur har det fungerat i praktiken, hur har debatten kring den varit och
hur bör social planering fungera i framtidenen

Mina hänvisningar till litteratur har inte ambitionen heltäckande. Detatt vara
skall hänga mina tankarsätt i den pågående debattenett attses som upp egna
och läsaren tips kan läsa vidare.att ge om var man

flestaDe empiriska studier fallstudier bostadsområdenär eller kommunerav
där i planeringprojektform socialprövat Endast i fallnågra harman mer
systematiska och översiktliga studier gjorts ioch då första hand gällande vissa
inslag onlrådesbeskrivningar.i planeringen, sociala Någon övergri-som mer
pande empiriskt grundad studie socialtjänstens medverkan i samhällsplane-av
ringen planeringsperspektiv känner jag inte till. Vissa tidigaett ansatserur
finns Några arbeten, fråganavhandlingar,större har Ett avhand-tangerat

T.ex. Henning m.fl. Andersson1987, Olsson 1986, Ronnby Denvall1988,0 o
Westlund Olsson1989, 1989, Henning 1991, Olsson 1993

2 Sundh 1989, Denvall Salonen 1991o

3 Skantze-Carlsund Bjömberg1981, m.fl. Hjäme1982, 1983et

5 I3-l046
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pågårlingsarbete
samlad utvärdering innebärstudie ellerövergripandeAvsaknaden enav en

problem ochtillämpning,social planering, desskunskaperdock inte att om
möjligheter saknas.

hur verklighetenblir dystrarejag kommer änbildDen ut.att presentera ser
ambitioner. JagSocialutredningens långtgåendefrånkommer utgåJag mestatt
erfarenhetervid dokumenteradeuppehålla mig främstkommer också att av

del små-kan lära sig något. Ensvårigheter. dessaproblem och Det är manav
sannolikt inte dokumentera-försök social planeringskaliga och lyckade med är

de.

planeringssynSocialtjänstens

genomfördessamhällsplaneringenmedverkan isocialtjänstensUtredningen om
slutförandetfysiska planeringen,storskaligaunder 70-talet, dennär avgenom

blivitharhade sin höjdpunkt. Lagenbostadsbyggande,miljonprogrammets
samhällsplane-dåvarandesin kritik deninfluerad detta.starkt Den är trots avav

rationalis-optimistisk ochuttryck förresultat i sigringen främst dess ett en--
planeringssyntisk

kommunalaandrainom socialtjänsten ochmänniskorGrundtanken attvar
socialasambandet mellankunskapbasis systematiseradförvaltningar på omav

struktureringmedverka i planerarnassamhällsförhållanden skulleproblem och
olikaminimerabyggande med måletmarkanvändning ochregleringoch attav

samhälleligttill planeringmissförhållanden. Tilltronsociala etttyper somav
stor.7styrmedel var

intentioner.genomföra lagenstill svårigheternabidrogplaneringssynDenna att
skeddeplaneringenfysiskaförändringar i denförsta grund dedet påFör somav

gjorde70-talet ochgenomförande i mittenefter miljonprogrammets ensomav
tillfällighetinteplaneringsmodell mindre tillämpbar. Detrationalistisk är atten

utbyggnads-detillämpades iLinköpingsmodellen den senaste storaett avsom
social plane-sinnebild förblivitLambohov, har någoti landet,områdena av en

4 Lilja 1989Westlund 1986,

5 Denvall

6 Wahlberg 1991Olsson 1989,Lilja 1983 Aronsson1981Svensson 0s.s.
25s.

7 Uggla 1991ErikssonKhakee 1991,Rönnby 52188 1992Olsson 1989 os.s.
Saeterdal 1983 9104, s.s.



Bilaga 3 131

ring
För det andra på grund den kritik den rationalistiska planeringstankenav som

SO-talen.kom for under 70- och det tredje kanutsättas För den bildatt som
fysisk planering rätlinjig rationelloch hantering mål ochgavs av som en av

kunskaper ha givit socialarbetarna felaktig bild vad de skulle medverkaen av
i och fått dem ensidigt välja metoder inte fungerade i praktisk plane-att som
ring, kunskapssammanställningar.°omfattandet.ex.

Social planering, mångabegrepp innebördermedett

Socialtjänstens medverkan i sarnhällsplaneringen tillsammans falt-med ochses
grannskapsarbete uppsökande verksamhet strukturinriktade insatsersamt som
i socialtjänstlagen. Social planering betraktades både lagstiftaren och denav
verkställande centrala myndigheten, Socialstyrelsen, de viktigasteettsom av
inslagen i den lagen.nya

Jag kommer med viss tvekan använda begreppet social planering föratt- -
det jag uppfattar lagen syftar till, nämligen med hjälpatt ytterst attsom av
planeringsinsatser jönttsättningarpåverka for uppkomsten och utvecklingen av
sociala problem.

finnsDet skäl for min tvekan.två Det social planering inteär attena ges egna
planinstitut eller planeringsredskap, den fysiska planeringen;sättsamma som
det finns däremot inte skäl bedriva särskild social planering beskrivsatt en som
och läggs fast i särskilda plandokument och vidbehandlas sidansom om annan

planering...övergripande Social planering blir därmed påverkasättett att
andra planerings- och styrformer inom kommun, fysisk planering ocht.ex.en
ekonomisk styrning. kanske främstaDetta det skälet till iblandär använtatt man

samhällsplaneringen.beteckningen sociala aspekter i Detta dock förär ett
passivt Socialuttryck. planering kan också utveckla egna planeringsformer

kan fungera komplement till fysiskadagens planering.som som
Det andra skälet till tveksamhet skulle kunna kalla socialtjänstensär att man

planering, planeringen kommunens sociala service, för social plane-egen av
ring.

8 Henning Sundh1991, 1992

9 Ronnby Hirdman1981, 1989, Olsson f1993 323s.

° Denvall Salonen 1991 74o s.

Prop. 197980:1 157s.

2 Kommunförbundet 1979

3 Lindholm 1983 5s.
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harvanligen verksamhetsplanering.använder begreppet DennaNu somman
givitvolymmässigt ekonomisktföljd socialtjänstens expansion såväl somen av

dennaplaneringserfarenhet Med hjälpsocialtjänsten betydande och avresurser.
planeringenskaffa plattform den fysiskakunde socialtjänsten sig påverkaatten

Linkö-tekniken bl.a. bakomlångt den verksamheten. Detta ärutöver egna
Även denpingsmodellens tillämpning i Lambohov. propositionen ser egna

samhällsplaneringen.viktigt medel iverksarnhetsplaneringen ettsom
iblandochplanering finns i litteraturen i olika betydelserBegreppet social

skalltillsammans med andra liknande begrepp. Jag gåmed ellersynonymt
betydelserna.de vanligasteigenom några av

planeringen.målsociala förhar ofta förknippat social planering medMan
planering, förbättratill hands. Sociala mål förligger ganskaDetta nära att

socialtjänst-introducerades medlevnadsvillkoren, dock knappast någotär som
fysisk planering har sedanSocialutredningen. minst svensklagen eller Inte

välkändainslag sociala mål, denefterkrigstiden haft betydande t.ex. gratin-av
ofta förbättraPlaneringens syfteskapsplaneringen. attyttersta anges vara

samhällsplaneringenkritiklevnadsvillkoren för medborgarna. Den somav
i planeringensociala mål inslagligger bakom introduktionen ett nyttsomav

förortsområdenaresultat, i dekritik planeringensbygger på storat.ex.en av
planeringensanalysunder miljonprograrnmet, påbyggdes än avsnarare ensom

intentioner.
7välfärdsplaneringi debattenbesläktat uttryck introduceradesEtt varsom .

tillstånd, socialavälfärdensIbland syftar detta framtagandet mått påpå av
för debatt ochrapportering, tänks ligga till grundindikatorer eller social som

beslut.politiska
utgångspunktkritik samhällsplaneringen från dennagrundläggandeEn avmer

målbestämningar hade ekonomiskafasta sinaden ytterstaatttog somsom
dennaplaneringen, förs framSociala mål förekonomisk tillväxt. motsom

förekonomisk tillväxt målmänniskors behov förebakgrund, blir sättaatt som
planeringen. plan-En social planleggningSaeterdalEller säger: er ensom

isociale förnyelsereproduksjonen denstyrker hensynet tillleggning ogsom

Magnusson 1991

5 Skantze-Carlsundsocial planering finns hosÖversikter begreppetAndra etav
fff, Rönnby 52ff, Saeterdal 1983 3 19921981, 19 s.s.s.

5 Skantze-Carlsund 1981Jfr Byggforskningen 1974, ett.ex.

7 Bjömberg Wolvén1977, 1990

s Johansson 1979

9 Bohm 1983, 27s.
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forhold til krav.produksjonens l denna betydelse blir social planering med
sociala mål utopisk i förhållande till de rådande samhällsförhållandena.nya

En sådan radikal innebörd i social planering inte realistiskär ha grundatt som
för revidering socialtjänstlagen. kanDen dock ha betydelse utopi ochen av som

teoretiskt begrepp i samhällskritiskett analys. dennal funktion har intesom en
social planering i radikal tolkning spelat sin roll.uten mer

Social planering bygger på kunskaper förhållandensociala ellersom om
levnadsvillkor vilar kritikenpå i den fysiska planeringen inte haftattav man
tillräckliga kunskaper sociala förhållanden. Detta är och uppmärk-ettom tungt

inslag i Socialtjänstutredningen. Socialsammat planering i denna mening hand-
lar förbättra kunskapsunderlaget införaatt än något elementmer om att nyttom
i planeringen. Redan den tidiga grannskapsplaneringen byggde dock i hög grad
på systematiserade föreställningar vad ansågs bra för människor.om som vara

Att social planering i första hand tillförasätt planeringense ett attsom mer
och bättre kunskap människors levnadsvillkor i allmänhetstörsta bortser frånom
planeringens begränsade styrmöjligheter och dess karaktär konfliktlösnings-av

mellan olika aktörer. Det först kunskapernaär när specifiktprocess rörmer
sambandet mellan problem och samhällsförhållanden, villkoren för olika grup-

eller har förankring hos medborgarna de blir intressanta förknip-per en attsom
med social planering verksamhet.pa typsom en ny av

Beteckningen samordnad eller integrerad planering har föranvänts att
betona behovet olika aspekter; sociala, ekonomiskaatt och fysiska, till-av se

i helhetsperspektiv. Det kan också iblandett syfta på börsammans att man
behandla planeringsfråga samlat berördaöver förvaltningsgränser. Enen poäng
med den första innebörden lyfterär fram också ekonomiska aspekter.att man
Ett problem i försökmånga och debatter har varit de ekonomiska aspekternaatt

undanskymda.varit Ekonomiska värderingsmetoder har inte varit särskilt
utvecklade eller flitigt i planering.använda kommunal

Den andra innebörden betonar kritiken den kommunala förvaltningensav
sektorisering. Människor berörs i sitt dagliga liv flera förvaltningar ochav om
dessa inte handlar samordnat lättuppstår suboptimeringar och irritationer.
Bägge dessa betydelser bör beaktas utformarnär förutsättningar för socialman
planering i framtiden.

En aktiv innebörd i social planering, inslag i denmer ett tungtsom var
diskussion föregick lagen, i lagen endast antyds, är medborgar-som men som

2° Saeterdal 1983, 9s.

2 Jfr Alvarsson 1974t.ex.

Åhrén22Jfr 1990t.ex.

23Lind 1980

1 13-1046
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vanligtplaneringplanering. änEnbrukarstyrd utrymmegermersom
politiskadetförsta handinte imedborgare,från berördapåverkan genom

planeringsprocessen. i dennaoch försökDebatterdirekt iutan omsystemet
fysiskadenminst inom70-talet, inteunderhel delgenomfördesriktning en

planeringen.
kalladehanplaneringsformen, mön-traditionellakritiker dentidigEn somav

föruttryckplaneringgenerativintroducerade begreppetsterplanering, ensom
planeringensunderifrån. generativauttrycker denBroxplanering växersom

ochslutligtfrån planera mönsterMan skall avståföljandeidé på sätt: ettatt
förplanerarmänniskorför deförutsättningar attförsöka skapai stället man

planeringsproblemfmsinaoch lösaformulerasjälva
roll. Brukarstyr-underordnadtänkande spelatsådantdocklagen harI ett en

politiskainflytande via detmedi konfliktvarande syste-iblandning somses
med-tillorsakernavill dettadefinns attkanaler. Detmets som en avsesom

planering-kommunalafart i denriktigt tagitaldrigsamhällsplaneringenverkan i
i formbrukarinflytande,inslagen. dock haplanering börsocial t.ex.En av

tordeför dettaFörutsättningarnafungera.tänkande förgenerativt attettav
besluts-överlåteroch kommunpolitiker imedi ochförbättras statatt mer av

organisationer.individer ochenskildatillfattandet
före-skallplaneringenintentioner ärsocialtjänstlagensuttryck förEtt att vara

intentioner.Socialutredningensiutmärkandedetbyggande. Detta är mest nya
italarplaneringen. Manmål ivälfärdshöjandefrån allmäntskillnadtillDetta
iutvecklassvårighetersocialaellerIndividerspropositionen att gruppersom

mellanväxelspelkompliceratde isällan uppstårmed miljön. Intesamspel ettett
möjlig-behov, intressenmänniskorsochsamhällsstruktureni samtförändringar

hoskunskaperfinns oftaförändringar. Detdessaklaraförmågaochheter att
derasochsociala problemanställdaochförtroendemänsocialtjänstens om

medarbeteKommunernasfaktorer. Samtbakomliggandesamband med att:
samhällsstruktu-påverkagällerdetgrundläggande närsamhällsplaneringen är att

24 1331989OlssonSe t.ex. s.

25 Olsson 1989Miller 1988,m.fl. 1982,Miller

7 1974Brox

27 233s.a.a.

28 Sundh 1992Henning 1991,Jfr t.ex.

5829 Skantze-Carlsund 1981ff,531981, etFog et s.s.

3° Lilja 1983 19Se även s.
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ren.°
Att förebygga uppkomsten sociala problem eller undanröja förhållandenattav

i samhället skapar sådana problem förefaller mig utredarnas huvud-som vara
sakliga syfte med den sociala planeringen. Detta naturligtivs förär uttryckett
det sociala ingenjörstänkandet präglade planeringssynen vid tiden försom
lagens tillkomst. Fråga det möjligtär urskilja sådanaärett attnummer om
samband mellan samhälleliga och fysiska förhållanden sidanå och socialaena
problem denå andra kan formulera klara direktiv i planeringen. helEnatt man
del social forskning har detta.ägnats

Fråga två, vi i fallär så har metoder för påverka de aktuellaattnummer om
förhållandena. Finns det tillräckligt precisa planerings- och styrmetoder Finns

Ävendet någon aktör har vilja och makt genomdriva lagens intentionerattsom
ingen dessa frågor besvaragår entydigt positivt och inteattom trotsav att man

kan bortse från riskerna socialingenjörskonstmed har jag svårt att attse man
skulle kunna från förebyggandeavstå inslag i framtida social planering.en

Den sista innebörden social planering jag tänker planeringärtaav som upp
eller andra grupper.åtgärder för stärka Detta uttryckstyper attav svaga
inte särskilt tydligt i propositionen, ligger underförstått i det förebyggandemen
arbetet. Om svagheten orsak tillär uppkomsten sociala problem så ären av
det naturligtvis direkt förebyggande kan stärka svagheten. Attom man genom
krav på planeringen skapa bättre tillgänglighet för med nedsatt rörelse-personer
förmåga synsätt.exempel dettaär på

Man brukar det gällernär komma problem följer socialt.ex. att som av
boendesegregation, framhålla utjämning alternativ tillär blandning,att ett
dvs. skapa bostadsområden.allsidigt Vissa sådanaatt kompensa-sammansatta
tioner förekommer redan, i regionalpolitik och inom kommunernat.ex. t.ex.

det gällernär resurfördelning till skolor.
kompliceratMer blir det syftar politiskpå svaghet. Att socialtjänstenom man

har i samhället företräda sina klienter naturlig uppfattning.äratt Under-en
förstått dessa inte kan företräda sig själva tillräckligtpå kraftfulltatt sätt.ett
Detta uppenbart detär gällernär senildementa åldringar, barnsmå ellert.ex.
psykiskt sjuka, det blir komplicerat tänker flyktingar,påmen mer om man
brottslingar, drogberoende eller fattiga människor.

En planeringsform med denna inriktning utvecklades i det amerikanskasom
kriget fattigdomen 60-taletpå advokatplaneringen. I denna formmot var

3 Prop. 197980:l 155 fs.

32Skantze-Carlsund 1981 22et s.

33Jfr Handikapputredningen, SOU 1992:52t.ex.

34Amell-Gustavsson Hjäme1983, 1991
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förmedarbetar professionella planerare för och ibland attresurssvaga grupper
mäkti-välorganiserade ochdriva myndigheter ochderas intressen gentemot mer

exploatörer. aldrig fått fästeAdvokatplanering har dock någotaktörer, oftaga
offent-deplaneringstradition. bidragande orsak till detta tordei svensk En vara

gradsvenska samhälletsliga sociala ambitioner och detplanerarnas större av
forskningenförhållningssätt inomjämlikhet integration. variant dettaoch En av

inedifrånperspektiv deltarvanligen iaktionsforskningen där forskarenär ett
till föremål församhällsförhållanden sedanaktioner för påverka görsatt som

forskningskaraktär.3°analys och slutsatser av
socialkopplingen mellanfinns också den starkasteJust inom detta område

justGrundläggande i samhällsarbetetplanering samhällsarbete. äroch att genom
tillvarata sinai ansträngningarsocial mobilisering stärka deras attsvaga grupper

intressen. från ochminskande åtagandenminst i dessa dagarInte statavegna
socialsärskilt viktigtjag detövergripandekommun, är attatttrortrots ansvar,

drabbadesärskilt elleruppmärksammandeplanering innehåller utsattaett av
i samhället.grupper

föränd-mål. för främjatillSocial planering förutsätter sociala Den är att en
miss-uppkomstensamhälleliga förhållandenring sådana antas avsom gynnaav

systematiserade kun-Planeringen baserasoch problem. måste påförhållanden
finns planerings-vidare detsamband. förutsättersådana Denskaper attom

politiskönskade förändringarför åstadkommastyrmetodereller samtatt en
eventuellt andragenomföra planeringsinsatserna,vilja och makt emotatt

intressen.organiserade

misslyckandeplaneringensocialaDen ett-
deltill vissambitionersocialtjänstlagens högaplaneringen enligtden socialaAtt

Samtidigtpraktiker ärforskare och överensmisslyckats tycks både om.vara
flestaikraftträdande, i deföresocialtjänsten, redan lagensöverens attomman

Vidareremissinstans.i planeringenregelmässigt kom deltakommuner att som
kommunerliksom enstakasocial planering påexempelfinns enstaka goda

planering. lolika former socialframgångsrikt drivittidunder längre avsom
Eskilstuna ochLinköping, Norrköping,kommuner,mellansvenskanågra t.ex.

Örebro konti-planeringsocialplaneringsformer med inslag prövatshar merav
nuerligt. .

Socialsty-i samhället heller.fungerat andra nivåerplanering inte påSocial har

35 1974Cloward Pivendetta.debatt i Amerika Sefinns betydandeDet t.ex. oomen

36 1970Löchen

37 1992Sundh Turuneno
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relsen har inte givit råd socialnågra planering, delävent.ex. ut om om en
gjorts. Verksamhet länsstyrelsenivånpå har, med undantag,någraansatser

Älvsborgsi län, lyst med sin frånvaro eller varit mycket blygsam.t.ex.
Om orsakerna till misslyckandet tycks det råda viss enighet. Det finns dock

olikamånga till förklaringar. skallJag dem här.ansatser summera
En första förklaringar gäller socialtjänstens inre organisation ochtyp av

verksamhetens karaktär. Socialtjänstens fältpersonal, vilka enligt propositio-
besitter kunskap de sociala problemens har inte haft eller givitsrötter,nen om -

erfarenheter.tid systematisera och föra fram sina Bidragande ocksåatt anses-
socialtjänstens organisering och den rådande kulturen med individ- och be-
handlingsinriktning viktigEn aspekt också det sociala fältarbetetsärvara.
motsägelsefulla karaktär med tvångkontroll och bidraghjälp också präglatsom

planeringen.arbetet fram kunskap och imedverka Detta har bidragit tillatt ta
ambivalent inställning till social planering, frånallt uppfatta sigatten som en

gisslan i spel inte kan påverka till inte sig ha möjligheterett att trosom man
någotbidra medatt

Socialtjänstens hittillsvarande karaktär byråkrati med styrning uppifrånstorav
bidrar till det i lagen inte finnsnär regler för hur det skall till ellergå näratt
politiska krav medverkanpå inte formulerats lokalt kommer aktivså med-en

stånd.verkan inte heller till Låg aktivitet eller låg prioritering aktivite-en av
förknippaskan med social planering tycks generellt. Aktivitets-ter som vara

nivån 90-talet.tycks ha minskat ökat under byråkratiskaän Densnarare
strukturen också kunskaperna från fältet,gör de systematiserasäven ochatt om
breddas, tenderar filtreras och på dem mindresätt göratt urvattnas ett som
användbara

Ett andra område för förklaring gäller karaktären socialtjänstenshos kun-
skaper. Socialtjänstens har traditionelltpersonal haft kunskaper människorom

de kommit i kontakt klientermed och söker fördem få hjälpattsom som som
och bistånd. Först med utbyggnaden handikappadebarn, ochav omsorgen om

33Socialstyrelsen 1987

39Bjömberg m.fl. 1982, 32, Olsson Höjer1989 199, 1991 230, Socialstyrel-s. s. s.
1992sen

40Lilja ff,1983 8 Lindholm 1983 17s. s.

4 Lindholm 1983 23s.

42Olsson 1991 s.23

43Denvall Salonen 741991o s.

44Skantze-Carlsund Bjömberg m.fl.1981, 1982 24et s.
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befolkningen i allmänhetkunskapernadärmedkontaktytorna ochäldre har om
människorsvanligakunskaperofta saknatSocialsekreterarna harbreddats. om

helhets-kan därför sällan någraområden ochinom sinalevnadsförhållanden ge
bostadsområden. utlokaliseringförst med denegentligenDet ärbilder t.ex.av

integreringoch denkommuneri delvilket skett störresocialtjänsten, avenav
hel-kommit till stånd,därmedförvaltningarmed andradenna som ensom

praktisk möjlig.hetssyn blivit
medovilja arbetavissochsocialtjänstenockså inomfinnsDet attovanaen

beskrivningar socialtjänstenshellerIntedemografiskastatistiska och egen
underlag föranvändbardenförsverksamhetsstatistik på sätt görett somsom

framplanering. främst vad gällermetoder,utveckladeBrist påsocial att ta
misslyckanden.förklaring tilloftakunskapsunderlaganvändbara enanges som

fastaför mycket påför ofta ochalltbeskrivningar ocksåGenomförda tar pro-
utsträckningtillräckligtinte iuppmärksammarbrister ochblem och stor resur-

åtgärder.positivatill grund förliggavilket skulle kunnamöjligheterochser
fysiskhurofta kunskapersaknaroch tjänstemänpolitikerSocialtjänstens om

i planering-för infeldärför oftatill och kommerplanering går sentt.ex. --
forskare. bådegällerKritikenen. fram mångalyftsBristande utbildning av

förblivit alltsocionomutbildningenplanering ochutbildning ibrist på att
förvaltningenbehandlingsrinriktad. kommunalainom denAndra yrkesgrupper

avseende.iförsummade dettaännuär mer
politiker och andratillrelationersocialtjänstensgällertredje områdeEtt

viktkommunledningenpolitikerna i störrefästertraditionförvaltningar. Av
ochfastighetsnämnderbyggnadsnänmder,förvaltningarnastekniskavid de

bedömningar. tycksSocialtjänstenochberäkningarnämndertekniskaandra
sig förpolitiker kan dranegativ klang attfall ha göri vissaockså attsomen

45 1992 167Salonen1989 202Olsson s.s.

46 1991 72Denvall Salonenm.fl.Bjömberg 1982, s.0

47 1983 30ff, Lindholm41Wennström 1991 s.s.

48 Wahlberg 1991 13Aronsson s.o

49 m.fl.Bjömberg 1982

5° 205Olsson 1989Höjer 1991, s.

5 63Olsson 1991Wahlberg 1991 26,Aronsson s.s.0

52 Uggla 1991 108Eriksson s.o

53 Höjer 1991125,Ronnby 1988 s.
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lyssna.5 finnsDet också misstänksamhet kvalitativa beskrivningarmoten som
Ävengrund för beslut fysiska eller ekonomiska åtgärder. fáltarbetare självaom

arbetat med kunskapssammanställningargöra osäkraär på värdetattsom av
material.sitt På grund olika kulturer, rationaliteter och språk intemötsav

de olika förvaltningarnas redovisningar på möjliggörsätt prioriteringarett som
sammanvägningar.och Att den fysiska planeringens språk abstrakt ochär

objektiverat undersökningar.har fastställts i flera
På tid bidrar också de krympande kommunala ekonomierna tillsenare att

möjligheterna vidta önskvärda liksomåtgärder genomföra inventeringaratt att
minskar.och kunskapsöversikter Att ledande politiker, oftast återfinnsmän,

i de tekniska förvaltningarna ioch kommunledningen också ha betydelseanses
för politiska prioriteringar.

Ett fjärde område den utformning lagstiftningen givit den socialaavser som
planeringen. Lagen för det första inte socialtjänsten monopol frampåger att ta
kunskap eller medverka i sarnhällsplaneringen. fårMan inte helleratt några

planeringsinstrument bortser från den verksamhetsplanering-egna om man egna
en. Man förväntas således tillsammans med andra berörda förvaltningar ta
fram kunskap människors levnadsförhållanden och deras samband meden om
samhällsförhållanden och med dessa underlag delta i planeringsom en som man
varken eller har redskap för.styr egna

förstaI hand förutsatte utredningen det i den kommunala fysiska plane-att var
ringen socialtjänsten skulle delta. Socialtjänsten blev alltså beroende hur denav
fysiska planeringen utvecklades i kommunen. Den kommunala förvaltningens

dessutomstarka sektorisering kom fungera hinder för samverkan-att ettsom en
planering.de social Som följd detta har vid flera tillfällen konstate-en av man

genomförda kunskapsinventeringar och områdesbeskrivningarrat haratt en
oklar planeringssystemetfrelation till Detta ledde också till socialarbetareatt
och andra arbetat med kunskapssammanställningar tappade denärsom sugen

54Ronnby f1988 114s.

55Bjömberg m.fl. 1982 16s.

56Westlund 1983 ff,21 Ronnby 1988 115 ff, Socialstyrelsen 1992 32s. s. s.

57Skantze-Carlsund 1981 67et s.

58Socialstyrelsen 1992 32s.

59Svensson 1981 5s.

°° Skantze-Carlsund 1981 32, Svensson 1981et s.

6 Skantze-Carlsund 57, Bjömberg1981 m.fl. 1982 ff19et s. s.
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arbete.resultat sittinte kunde några avse
på nivå, vilketmed politiska beslut lokaltänkt kompletterasAtt lagen attvar

område däromfattning, sjättei begränsad kansedan endast skedde ettses som
liksomkaraktär ramlag,till misslyckandet. Lagenssökt förklaringar avman

frånpreciseringar och prioriteringarförutsätterredovisade samverkanden ovan
social-inomsådana inte skapas osäkerhetkommunala ledningen. Närden görs

själv-liksom i samarbetet mellani erfarenhetertjänsten relevansen derasom
revirgränser. maktbalanspolitiskaförvaltningar med starka Denständiga

samhällspla-medverkan ikompromiss socialtjänstenssocialtjänstlagens omsom
nivåf förlättinte alltid kommunal Detuttryck för finns på ärneringen är

intressen i plane-välorganiseradepolitikerna prioritera starkare ochatt mer
ringskonflikterfs konsensuspräglade framställ-änstutredningenskan SocialtjHär

säkerhet Genomsocialtjänsten i falskbidragit invagganing ha attatt manen
lågtvilka dessutom ofta harmarginaliseradeföreträder svaga och ettgrupper,

förslag.bakom sinamobilisera politisk maktvaldeltagande, har svårt attman
förkla-sjundehandlingsutrymme kanbristandeKommunernas ettsomses
enkeltexploateringstryck heltsaknar i tider lågtringsområde. Kommunerna av

mil-den fysiskaoch andra exploatörermöjligheter påverka byggherraratt av
oftajön. ombyggnadssituationeribyggherrar ochLikaså har entreprenörer

omfattning ochpåverka ingreppensochbetydligt möjligheterstörre styraatt
nybyggnadssituationer.inriktning iän

Efter mil-åttonde område.planeringenFörändringar fysiska ärden ettav
praktiskt denupphördeavslutning vid mitten 70-taletjonprogrammets tagetav

i social-varit dominerandejungfrulig markstorskalig planering påtyp somav
period knappast plane-fanns under denna någonplaneringssyn.änstlagens Det

deltaSocialtjänstutredningen förutsatt Kommunensring det slag attsomav
förtätning iförtid med detaljplanersysslade under denna småplanerare centra-

möjliggöraplanändringar förfrimärksplaner ellers.k.la stadslägen, att om-

°2 Bjömberg m.fl. 181982 s.

63 fOlsson 207Westlund 81, 1989Denvall 1989 s. s.o

kring dennaallmäntFörDenvall Salonen 1991 74, ett pro--resonemangmer0 s.
byråkratier Ahrne 1989blematik tillämpad andrapå typer av se

5 WestlundDenvall 1989o

°° ff, Ronnby 1988 131Saeterdal 1983 15 s.s.

67Höjer 1991

68 HöjerFloderus 1981, 1991

a Jarlöv 1991Gunnemark m.fl. 1991,Bohm 1985, Olsson 1989,
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byggnader befintlig bebyggelse.av
förhandlingsplanering, utvecklats underformer planering,De t.ex. somavnya

ekonomikommunal har ocksåexploateringstryck försämradtider lågt ochav
kommunledning delta i plane-försvårat för exploatörer ochandra än attparter

gjordaförhandlingsöverenskommelsemade grundläggande ärringen. När väl
förändringar vadblir omöjligt få till stånd gårdet intillnäst emotatt somsom

avtalats.
påvisa påverkbara sambandsvårigheternaSlutligen vill jag föra fram att

förhållanden. Socialutredningensociala problem och strukturellamellan
missförhållanden tillbinda sociala problem ochöverskattade möjligheterna att

Forskning-planeringsåtgärder.samhällsförhållanden påverkbaraär genomsom
kopplingarna kom-betydelsefulla samband,visserligen visat ärhar menen

planeringsregler. uttryckeröversättningsbara i enkla Broxplicerade och sällan
viföljande Det måsteplanering, den generativa,sin vision social på sätt:av

skaparförstå därför först och främst deför kunna planera äratt somprocesser
hushållt.ex.Vi kunna de enheterdet vi vill ändra på. måste avgränsamönster

Mkonsekvenser vi kan observeramin fattar de beslutanm. somvarssom
devi kunna isoleranuvarandemiss-förhållanden, min anm. och måste para-

harförändringpåverkar dessa beslut. En mönstretochmetrar styr avsom
skål besluts-isolera deförklara och förutsägavi då möjlighet attatt genom
uppstår.måletfattarna sina beslut sådanthar för ändra på sätt attettatt

barnfamiljer ifinnasOm vi det bordeexempel.För ettattatt ta ett meranser
viäldre människordet huvudsakligen måstecentralt bostadsområde där bornu

Är det boende-barnfamiljer inte flyttar dit.in i vad det görsätta är attoss som
inte kunnarädslan förkostnaderna, bristen säkra lekplatser,trafiken, på att

far-främmande i och kanskei området, rädslan förrörelserövervaka barnens
inte flyttavi hittat kombinationen skälliga människor Först när attavm.m.

för-förväntaförhållande kan vitill påverka dessaområdet och kunnat oss en
ändring bosättningsmönstret.av

följandeuttrycker problemetSkantze-Carlsund på sätt:

material ...i ochuttrycka måttFör det första måste kunskapen gå att
beslutsformplaneringsform ellerfinnasFör det andra måste det någon

hanteras.förhållandenadär de mätbara och planeringsbara
ellerkonstateradeviljaDet också finnas någotmåste göraatten
ickeinte åtgärderna ha andra,fårförutsebara missförhållanden. Dessutom

tänktablir tveksamt dedetönskvärda, konsekvenser, såär attstora omsom

7° Olsson Olsson1989, 1991

7 Håkansson Nyström 1991Hjärne 1985,Svensson 1981 11, os.

72 235Brox 1974 s.



142 Bilaga 3

åtgärderna bör vidtas... För det hela skall fungera bra och smidigt,att
måste således sakergöra berör människormånga ochman en massa som

kräver många beslut. För vilja fatta alla dessa beslut, igångsättaattsom
denna måste ganska övertygad resultatenapparat, att motsva-man vara om

insatserna, människor faktiskt bättremår allt detta ochatt görsrar om
effekt inte går uppnå enklarepå och billigareatt sätt Menatt ettsamma

det räcker inte. Dessutom demåste skall genomföra besluten förstå ochsom
syftet med det skall Slutligengöras måste de planformertro ellersom

beslutsformer finnas det möjligt fattagör nödvändiga beslut såattsom att
samordnade.de faktiskt blir

Sammanfattningsvis tycks den sociala planeringen haft små möjligheter att
förverkligas i enlighet med lagstiftarnas ambitioner. Lagstiftarna för lätt påtog
de värderingskonflikter låg bakom sociala missförhållanden ochsom synen
problem i samhället. De byggde förenkladpå föråldradoch planeringssynen

förutsågoch inte förändringarna i den kommunala fysiska planeringen. Man
överskattade kommunalpolitikernas intresse och kompetens och itu medatt tase
problemen och underskattade samarbetssvårigheterna mellan olika förvalt-man
ningar. Kommunernas förmåga samhällsutvecklingen utformningenochatt styra

den byggda miljön överskattades. Socialtjänsten saknade tillräckligt bredaav
och systematiska kunskaper och hade svårigheter utveckla förmetoderatt att ta
fram dem. visadeDet sig svårare visa klaraän väntat på påverkbaraatt sam-
band mellan missförhållanden och sociala strukturer. kvalitativaDe metoder

socialtjänsten sökte arbeta med för nyanserade verklighetsbilder hadeattsom ge
blisvårt accepterade bland andra professionella i kommunerna.att grupper

Socialarbetarna behärskade inte och lyckades sällan utveckla kvantitativa meto-
der för beskriva levnadsförhållanden lokal nivå.på Man lyckades inte helleratt
mobilisera och berörda människor lokal nivå.på Intresset för socialengagera
planering förblev svalt och svalnade ytterligare efter misslyckade försök.

Ändrade samhällsförhållanden

Vi har redan berört förändringar i den fysiska planeringen, från nybyggnad till
ombyggnad, från storskalig rationalistisk planering till småskalig förhandlings-
planering, från renodlad fysisk till samordnad fysisk, ekonomisk och verksam-
hetsplanering. Till detta kan läggas i allt mindre utsträckning med-att staten
verkar till och finansiera förändringar den fysiska miljön. Främstatt styra av
gäller detta förhållanden lokal nivå.på De statliga satsningar föreslås gällersom
utbyggnaden infrastruktur på regional nivå. Man minskar kraftigt subventio-av

till bostadsbyggandet. Man avreglerar bostadsutformningen. De allmän-nerna

73Skantze-Carlsund 1981 30 fet s.
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marginalise-tidigare för omhändertagandenyttiga bostadsföretagen, stått avsom
tvingas imister sina förmåner ochrade bostadsmarknaden,på utgrupper

fastighetsägare.konkurrens med varandra och med privata
följd hårdarekostnader för byggande tillSamtidigt kan vi konstatera sänkta av

bostadsformer kan komma utveck-konkurrens. och billigare bygg- ochNya att
dagligen. Bostadsföretagens intresse för behållalas. redovisasNya exempel att

förvaltningskostnaderna Mansina hyresgäster ökar hållasättett att nere.som
den skötsamma hyres-kommer uppmärksamhet ochägna störreatt omsorg

förvalt-boendemedverkan i praktiskförvaltningsformer medNyagästen. större
uppgift förförsta viktigning utvecklas. Marknadsföring blir för gången en

Utförsäljning hyreslägenheter till bostadsrätterförvaltningsadministrationen. av
olika regeringsåtgärder.brukarinflytande underlättas Imed starkareett av

tillbyggföretag efter kunderDN ettsamma ovan annonserarnummer av som
månadsavgift till 1996.garanteradbostadsrättslägenheter i Stockholm med en

inflytandemyndigförklaras ochStarka bostadsmarknadenaktörer på störreges
myndigheterna kommerhur företagen ochsitt boende. Fråganöver är att

ryktet hoshantera kostnadskrävande och äventyrarsomgrupper som anses mer
segregationen och kategoriboendetbostadsområdena. den socialaKommer att

öka
Bjurframtidsstaden lyfter författarna HansfärskI alldeles rapport omen

det socialaangelägna frågor staden ochCarl-Johan framoch Engström tre om
livet:

funktionstadens form ochvardagslivets beroende av-
förändrings-ochberoende stadens struktursociala problem och hälsans av

hastighet
den fysiskagemenskap och social kontrollmöjligheterna skapaatt genom

utformning.miljöns

förflytta sigkunnaförsta särskilt behovetUnder den punkten de atttar avupp
bilberoendet.sammanhängandevardagslivet därmedför hålla ihop och detatt

människor med psykosocia-koncentrationenpunkten berörsUnder den andra av
den sistautformade bostadsområden. Underi dåligt fungerande ochproblem

miljö och socialsammankopplingar mellan fysiskför naivapunkten devarnar
samtidigt deekobyideologierhänvisning till delgemenskap med somen

vardagslivs-stadsutvecklingbärkraftig måstebetonar I diskussionenatt om en
få sitt självklarasocialt nätverkfrågorna, frågorna sociala problem samtom

7 DNartikel i DN Stockholm l7.6.93,Se t.ex.

75Bjur Engström 19930

76Jfr Andreassonäven 1993
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utrymme. De lyfter i boken fram vikten utveckling bärkraftigmotav en en
Stadsutveckling, vilket kan ytterligare grundläggande drag ideettses som nya
förutsättningarna också social planering har hantera.attsom en

Sören Olsson visar i samhällsarbetets förändrade förutsättningaruppsatsen om
långsiktigapå samhällsförändringar också påverkar den sociala planering-som

möjligheter.mål och Familjen och hushållet liksomhar och kommunens stat
expanderat sina revir fåttoch ökade funktioner. Samtidigt har förutrymmet
lokala aktiviteter krympt. Detta både förklaringär till delgemensamma en en

de problem människoruppstår inte kan klaranär sina problem medav som
hjälp bekantavärmer, och och fingervisning de svårigheterav grannar en om

social planering införstår det gällernär skapa bättret.ex. attsom en en gemen-
boendet.skap i Det kan denna bakgrund aktuellt för föresprå-ävenmot vara
förkarna social planering att idéngöra med den lokala gemenska-en upp om

°°pen.
Dessa slutsatser leder i riktningar. För det första gäller det före-tre att ge upp

ställningen planeringsåtgärder skapa heltgemenskap i bo-att ettom genom
stadsområde. I stället bör enligt Olsson på utveckla det lillasatsa attman
gannnskapet, den märmiskor i bostadsområde dagligenettgrupp av som man

kommer i kontakt med och har förutsättningar känna igenspontant attsom man
grannar.just kanDet dels gälla med fysiska åtgärder förbättra förut-attsom

sättningarna för igenkännande och det kännsmöten påträngan-spontana utan att
de eller upphov till onödiga konflikter. Dels det viktigt förvalt-är attger genom
ningsåtgärder, eventuellt i samarbete med socialtjänsten, minska spänningar och
störningar. Detta dockmåste med hänsyn till individensgöras integritet och

rättssäkerheten.den allmärma Samarbetet måste ske i medvetenhet attom
har olika roller i förhållande till den enskilde och intressena kanparterna att

motstridiga i vissa situationer.vara
För det andra viktigtdet samtidigtär stärka det offentliga livet förortsom-iatt

rådena, den offentligheten.lokala Att skapa förutsättningar för kravlösa

77Bjur Engström 53-561993o s.

7 Olsson 1992

79 HjåmeSe även 1985

s Olsson 1992 312s.

s 313a.a. s.

82Olsson 1991 223S.

83Jensfelt 1991, Sahlin 1993
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verksamheterochmöten
boen-mellanintressenbygga påtredje gäller detdetFör att gemensamma

harlnvandrargrupperde. mängd olika spontantsätt. ettkan ske påDetta en
gemensamhetsinriktadeumgås. andraKooperativa ochträffas ochbehov attav

föräldrakoope-service,konsumtion socialproduktion ochmodeller för t.ex.av
plane-bådestödjaskanförvaltningrativ barnomsorg, genomm.m.gemensam

verksamhetsplanering.iochringsåtgärder
värderingsförändringar-politiskadeeffektervidare tvåOlsson pekar på av

åtgandet förvälfärdsstatligadetförstaför dethävdarsamhället. Hani attna
minskar det andraFörvärldskrigets slutandraförsta sedangången menar

regleradfastfrånomvandlastjänsternautförandeochkontrollhan enatt av
utanför.liggadelvishelt ellertilloffentligainom detverksamhet attsystemet

förändringar:huvudtyperskerDet tre avgenomsenare

drivs påstiftelserellerprivata företagVerksamheter över somtas av
basis.kommersiell

konkurrensutsätts.verksamheterkommunalaStatliga och
brukarna.tilldelvishelt ellerförs överVerksamheter

näm-organisationsförändringar i kommunerna,viktigatvåpekar ocksåHan
ellerStadsdelsnämndenviaskettdecentraliseringsprocessligen: Den som

verk-kommunalmålstyrningutvecklandetkommundelsnämnder, samt avav
samhet.

förhållanden isocialaeffekter påsannoliktfårförändringDenna sam-stora
sininte klararvi får allt störreinnebäraDels kan dethället. att grupper som

uppföljning.°° behovetökar detDelsmarknaden..denförsörjning öppna av
dendelaspektverksamhet,finansieradoffentligtkvalitetskontrolloch avenav

försummad. bak-kanManganskahittills varit motplaneringensociala som
planeringensocialadenfråga sig hurunderlåtaknappastgrund detta attav

Finnsvälfärdsinsatseroch kommunernasi sett ut.förändringarnabakom statens

84 314Olsson 19931991 223,Olssonm.fl. 1991,Bergman s.s.

85 1993 314OlssonHjärne 1991, s.

8° Pripp 1991

87Olsson 1992 319s.

88 321s.a.a.

8° 322s.a.a.

°° 319a.a. s.

9 197980:1 159Prop. s.
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det några sociala konsekvensbeskrivningar bakom nedskärningar och organisa-
tionsförändringar

Några viktiga förändringar vad gäller sociala förhållanden behöver särskilt
uppmärksammas inför diskussion social planering i framtiden. Det gälleren om
för det första den kraftigt stigande arbetslösheten. Vi inte verkningarnaännuser
i form ökad fattigdom, utslagning, brottslighet Skyddsnäten fungerarav m.m.

till. Men det finns ingen på lika snabbett tag tillåtergång normalttrorsom en
låg arbetslöshet i mitten 80-talet. Vi kommer liksom i England och påsom av
kontinenten få betrakta arbetslöshet inslag iatt vissa regionerett permanentsom
och boendemiljöer. Det vill då till dessa fungerar socialt, detpåatt sättt.ex.

byar och samhällen i Sverige, hög arbetslöshetsom trots permanentnorra en
visserligenoch med del samhälleligt stöd, tycks ha lyckats Störstgöra. ären

riskerna för socialt sammanbrott i storstädernas förortsområden.ett
Den andra förändringen, också i första hand tycks drabba storstädernassom

förorter, invandringenär flyktingar. Trots hårdare gränsskydd kan vi säkertav
Östeuropa. Ävenförvänta fotsatt hög invandring, inte minst från häross en

gäller det till de miljöer dit flyktingarna hänvisasatt möjlighetattse attges
utvecklas fungerande samhällen. Det blir viktigtdå till invandrarnassom att se

i utsträckningstörre i dag.änresurser
Dessa förändringar i samhällsorganisation och befolkningsstruktur skapar de

viktigaste förutsättningarna för de former för social planering måstenya som
utvecklas.

Mot social planeringen ny

För det skall meningsfullt ha social planeringatt måste vissa förut-attvara en
sättningar Det finnasmåste politisk vilja förändra be-accepteras. att moten
stämda sociala mål. Behovet är tidigare.större än Det viktigt studeraär att
negativa konsekvenser och kommunnär minskar sina åtgandenstat gentemot
enskilda människor och hushåll. Det måste vidare finnas tillförlitliga kunskaper

hur sociala problem påverkas strukturella förhållanden eller alternativtom av
tilltro till människor med sociala problem med hjälp från självaatt samhälleten

kan sig sina svårigheter. Det ocksåmåste finnas tilltrota till möjlighetenur en
styrning och planering förändra dessa.förutsättningarna föratt Dockgenom

behöver inte förutsätta detta skall ske enligt traditionell rationalistiskattman en
modell.

Om vi dessa förutsättningar, hur skall då social planeringaccepterar en som
kan fungera i dagens samhälle utse

92Jfr Denvall Salonen 1991 ff83t.ex. o s.

93Westlund 1986, Olsson 1989
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politisktbör byggaplaneringsocialredovisattidigareredanJag har att en
männi-berördakunskapergrundasmål och börsocialaförankrade om

ekologiskaekonomiska,beaktandemedskebörlevnadsvillkor. Denskors av
ochförvaltningarberördamellani samverkanochförutsättningarfysiskaoch

arbetan-ideelltochbostadsföretagprivata,såvälorganisationer,andramed som
skälfleraplanering börSocialidrottsföreningar.ochhyresgäst- avde som

därigenombreddarDelsmedborgare.från berördamedverkanbygga på man
skaparDelsbestämningsfaktorer.derasochförhållandenlokalakunskaperna om

kanvilketförändringarkommandeimedverkanfor varaförutsättningar enman
medskevidarebörPlaneringenplanerade.detgenomföraförnödvändigt att

särskiltmedochproblemsocialaförebyggamöjligheternabeaktande attav
medborgarnamedkontaktenKontinuitet ihänsynstagande till utsatta grupper.

viktig.nivåerolika ärpå
misslyckandenplaneringenssocialatill denförklaringargällervadLiksom

bedrivs medskulle kunnaplaneringsocialhurskrivetmycketfinns det enom
redovisar.författarevadhärJagframgång. trestörre tar upp

iboktidigarefrånresultatartikel sina treisammanfattarOlssonSören enen
socialtjänsten:sammanfattningsvisHan attpunkter. menar

bättreplaneringenförståsigläramåste att
planeringsprocesseni helamed2. måste vara

planeringen.iaktörblimåste en
hanhävdarsin bokIkunskap.socialtjänstenshandlarpunktenförstaDen om
delslevnadsförhållandenmänniskorskunskaperhandlardelsdet omatt om

gärningdagligai sinfårSocialtjänstenkaraktär.planeringenskunskaper om
kunskapomfattandedjup ochhjälpbehovproblem ochmedmänniskormed en
kunskapförhållanden. Dennaindividuellaoch derasproblemindividersom
fungeraden kanplaneringsinsatser,förunderlagtill förinteräcker menatt ge

särskilda insatser,tillinitiativ sortsförochproblemvisa enför på att taatt
bo-organisationer,ochförvaltningar t.ex.andratillvarningssignalertidiga

begränsad. Somfragmentarisk ochförDen ärpå.stadsföretag, att reagera
till denkoppladekunskapersystematiskamåstetill dennakomplement mer

områdesbeskrivningarsocialakanfram. Härplaneringssituationenaktuella tas
föranvändbardirektärkunskapefterlyserhanMenväg. somenvara en

handlautsträckningibörkunskapenförändring. Den stor omochplanering
viktigenocksåliggerönskningar. dettaI attochuppfattningarberördasde
sådananvänds. Enkunskaperhur dessbevakasocialtjänsten äruppgift för att

mening,minenligtockså,kankunskapframtagen avsystematiskt varamer
åtgärder.planeradeinförkonsekvensbeskrivningarsocialakaraktären

arbetsfor-organisation ochsocialtjänstenshandlarpunktenandraDen om

94 19911989Olsson resp.
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mer. denI ofta oklara situation socialtjänsten befinner sig handlar detsom om
initiativatt ta än vänta direktiv uppifrån.egna att Detta förutsättersnarare

enligt Olsson att det måste finnas arbeta med planeringsfrågorutrymme att
de dykernär Socialtjänsten måste också ha bra kanaler till de planerandeupp.

förvaltningarna så på tidigt skede bliratt ett någotnär är på gång.man varse
Socialtjänstens möjligheter delta ökar arbetar i mindreatt skala därom man en
berörda tjänstemän eller fältarbetare har lokal kunskap och där det ofta finnsen
etablerade kontakter med företrädare för andra lokala förvaltningsföreträdare
och lokala organisationer. Detta förutsätter naturligtvis socialtjänsten äratt
lokalt organiserat, något hotas i den kommunalekonomiska bantningenssom
tider.

För det tredje handlar det socialtjänstens självuppfattning. Man måsteom
sig aktiva aktörer det gällernär planerade samhällsförändringar.se som Det

gäller också utveckla strategiskt och taktisktatt förhållningssätt.ett Det räcker
inte vad själv vill åstadkomma.att veta Man måste även tänka och analyse-man

i förhållande till andra aktörer. Man måste finna koalitionspartnersra och
upptäcka motintressenter. Här pekar Olsson bostadsföretagpå tänkbarasom
samarbetspartner detnär gäller sociala problem i bostadsområden. Inte minst
blir det viktigt i Lambohov, utnyttja sinaatt, ofta ganska isom stora resurser

bostadsområdes utveckling.t.ex. ett För aktivt delta i förhandlings-att en
planering krävs det självmedveten, flexibel och lättrörlig socialtjänsten mer

håller sig ajour med vad händer inom det lokalasom området,som egna som
snabbt kan omfördela arbetsinsatser och har beredskap för framattsom taen
kunskaper och mobilisera lokala och hushåll. Om kan skapagrupper man

och organisatoriska former förutrymme detta kan också få intressantareman en
och stimulerande arbetssituation än arbeta med problem och individuellmer att
hjälp.

Verner Denvall och Tapio Salonen sammanfattar sina erfarenheter av om-
fattande studier sociala områdesbeskrivningar på följande i korta rubri-sättav
ker: Klargör syftet Starta med det enkla Satsa Förankraprocessen- - -
politiskt Betona helheter Pröva olika Skrivsätt enkelt framTa det unika- - - -

Avgränsa datamängden Upprepa studien Undvik filtrering Planera- - - -
mottagandet

Lite provokativt avslutar de sin artikel med råd till socialarbetaren.mer Det
tycks mig överensstämma väl med Olssons ändra självupp-attresonemang om
fattning. Ta ställning Gå i koalitioner Skaffa stöd Ageraexternt- - -

ÖresjöS Jfr även 1993

96Olsson 1992 326s.

97Denvall Salonen 1991 73o s.
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först fråga sedan Låt dina idéer bli andras Gärna projekt Sägsom- - - -
inte allt du tänker göra Partstagande Var inte rädd för konflikter Förför- - -
kommunalrådet Våga förutsättningslöstprova-

Det låter lite Revolution tjänstetid förpå anspela titelnpå påattsom en av
samhällsarbete.de första böckerna kan ocksåDet råd till entre-om ses som en

och förhandlare.prenör Faktum det kontroversiella förvaltningsföretagetär att
Formator sökte medarbetare med huvudrubrik Kan duen annons vars var
förföra kommunalråd slipperFrågorna inte undan.ett man

Anne Saeterdals vision planeraren har mycket budskap. Kanav av samma
tänka sig planerare Kunskapsprøducerande, systemspioneran-man en som en:

de, budbärare integrerar profession och politik och ständigt sökersom som
översättningvägar minnya

Hon talar vidare social planering att utveckla strategier kring kun-om som
skapsproduktion och organisation i relation till planering det handlar om:
Kunskap forgrund kritisk analys...som en

kunskap förhållandet mellan de krafter samhällsutvecklingenstyrom som-
offentligaoch det

kunskap förhållandet mellan offentligadet och planeringen ettom som-
redskap för det offentliga
kunskaper °°planeringens konsekvenser for olika individer och grupperom-

och vidare Kunskap användas beslutsprocessen...iattom

behov och kravnya gruppers-
behov frånoch krav kändanya grupper-
kunskaper främja dessasätt påattnya om-

Positivt diskriminerande kunskap:

fokusering utanförpå produktionen därförstår och ärgrupper som som-
svaga
fokusering på särskilt försummade områden...-

Nya samband i kunskapen

kopplingar mellan olika professioner och sektorer för helhetsbildatt ge en-
problem eller områdeettav

kopplingen kvalitativa och kvantitativa metoder för insikt,bådeattav ge-
förstående och översikt och omfång

98Ahlberg m.fl. 1976

99Saeterdal 1983 38s.

°° 40a.a. s.
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praktisk erfarenhet för kunnakoppling teoretiska analyser och att geav-
realistiska handlingsalternativ

planeringsprocessen förkopplingar från olika stadiermellan kunskaper av-
från genomförandet...förbättra styrningen och få erfarenheteratt

förmedla kunskaper...Nya former för att

direktochförmedling pekar konkreta målgrupperuppsökande tarutsomen-
kontakt med dem

offentligainnanför utanför detflera kanaler både ochanvändaatt-
ömsesidigförmedlingdet sker ocharbeta sektorer såtvärs över attatt en-

inlärning under planeringen
direktaegna ögonanledning förhållanden medmotståndare attatt sege --

situation...upplevelser av en
beslutsfattare inteförmedlar sin situation tillberörda själva attatt grupper --

professionell mellanledsigpå ettta att som vara
°kommunikationbefintlig dialog ochanvända kunskapatt om-

samarbetsmodel-formför organisationsformer ipläderar slutligenHon nya av
ler mellan:

sociala målför få koppling mellanpolitiker och planerare, tätareatt en-
lösningar utvecklasoch de som

förfå möjliga kunskapsunderlagprofessioner, för bredastolika att pro--
möjligaalternativ och till ståndblemdeñnition och utveckling störstaav

i genomförandetspektrum åtgärderav
ömsesidig inlärning ochskall skebefolkning, för detochplanerare att en-

befolkningmellan planerare ochminskning avståndetav
skalldemokratiska stär-politiker befolkning, för deoch att processerna-

kas.°2

bordesamstämmighet hur gåuppenbarligen ganskaråderDet stor manom
i principvad gäller hurkunskapsproblemtillväga. Det knappastär ett man

misslyckandenplanering.åstadkomma social Deborde tillväga förgå att en
de godamöjligheterna tillämpaförekommit förmågan ochgäller attsnararesom

tilltromakt, vilja, mod,verklighet. handlarråden i krass Det resurser,omen
bordekunskaper huroch förmåga göra.än om manmer om

förmåga slåberedskap ochplanering för 90-talet bör bygga påEn social att
ochResurssvaga bostadsområdenproblem tenderar Öka.larm socialanär att

kunskap,bygga lokaluppmärksammas särskilt. Den måste påmåstegrupper
ochoffentligalokala bådeorganisering och samverkan mellanlokal organ

° 42-45a.a. s.

m 47a.a. s.
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privata mobiliseringoch på medborgarna. förutsätter aktiv med-Denen av en
verkan i hela planeringsprocessen och förmåga initiera planeringsinsatser.att
Vid insatser initierade från håll bör sociala konsekvensbeskrivningarstörre annat

obligatoriska. hantering kvalitati-Den kräver utbildning i planering ochvara av
följaoch kvantitativa data. lokalt och centralt förResurser måste avsättas attva

utvecklingen och snabbt kunna ingripa problem upptäcks. Den byggernär mer
beredskap och lokal överblick tillämpning färdiga modeller ochpå påän en av

metoder.
förutsätts allmän kunskap sociala och deras sambandFör detta problemen om

med samhällsförhållanden planeringsmetoder och påverkansmöjlig-samt om
heter. lokalt anpassade metoder för mobilisering medborgare, förDet krävs av
kunskapsinsamling och systematisering för planering och genomförandesamt

planer.av

Forskningsbehov

För förverkliga social planering och möjliggöra bättre utbildningatt en en av
fältarbetare forskning olika och olika nivåer. Forskningkrävs inom områden på

fortlöpandelevnadsförhållanden och planering allmänt skemåsteom om mer
inteoch finnas generell kunskapsbas i tillräcklig omfattning, stårsom en men

i fokus frågeställningarhär. Tyngdpunkten bör ligga riktadesnarare mer
kring hur specifika sociala problem sammanhänger med särskilda samhälls-dels
förhållanden, planeringsinsatser påverka sådana samhällsförhållan-dels hur kan

teoriutveckling kring sociala problems uppkomst ochden. För detta krävs även
kring möjligheterna samhällsförhållanden med planeringsinsatser.påverkaatt
Studier planering i praktisk tillämpning böroch utvärderingar hur social skerav

systematiska sammanställningarcentralt inslag. krävsHär ävenettvara av
fallstudier utvärderingar.och

särskilt angelägna forskningsområden. Hur påverkasNågra exempel gäng-på
kriminalitet boendemiljöers utformning ochbildning, vandalisering och av av

arbetsmarknaden etniskt segregeradeutslagningen från Vad sker i de starkt
kring städerna, speciellt vad gällerbostadsområden utvecklas de störresom

flyktinggrupperuppväxtförhållanden ungdomsproblem Vad sker medbarns och
aktiviteter för ochderas barn Vilka möjligheter tilloch gemensamma omsorg

rörlighetfinns i bostadsområden med heterogen befolkning med Hurstöd stor
ekonomiskafattigdomsbilden människor medpåverkas småatt resuserav

social och kommersiellhänvisas till boendemiljöer saknar arbetsplatser ochsom
samhälleligaservice nedskärningarHur påverkas avresurssvaga grupper av

offentlig service i närmiljön de minskadeinsatser och minskning Uppvägsav
från ideella eller andra lokaltoffentliga insatserna motsvarande insatserav

vilkaorganisationer, bostadsföretag Vilken beredskap ochverksamma t.ex.
för medverkaoch bostadsområdenfinns lokalt i olika samhällstyper attresurser
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i social planering Vilket intresse finns hos politiker och andra förvaltningar för
social planering praxis i i olikaHur dag kommuner vadut typeren ser av

gäller socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen
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