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Storstadskommittén

Många bostadsområden i främst storstadsregionerna kännetecknas in-attav
vånarna i hållhögre grad andra beroende samhällets stöd ochän är av
service. Det innebär betydande ekonomiska i form direktaatt resurser av
och indirekta tjänster ekonomiska transfereringar såsom arbetsmark-samt
nadsstöd, socialförsäkringsstöd och socialbidrag anspråki områ-i dessatas
den.

kraftigaDe nedskärningarna inom offentliga ekonomiska stödsystem och
offentlig service hårtdrabbar särskilt familjer, barn och ungdomar sådanai
områden. Situationen i förortsområdenvissa visar det finns anledningatt att

påfundera hur ska förbättra det sociala och ekonomiska läget.man
Riksrevisionsverket påhar Storstadskommitténs begäran analyserat möj-

ligheterna minska de sociala och ekonomiska såvälproblemen kortatt
lång sikt vårai storstäder, vilka förutsättningar måstesamtsom som vara

uppfyllda för skapa ökad effektivitet i välfärdspolitiken.att
Föreliggande innehåller inga ställningstaganden från kommitténsrapport

vårsida. förhoppningDet den ska bidraär till ökad kunskap och stimu-att
lera till debatt hur kan skapa möjligheter för de boendeom man att vara
delaktiga och sin egenmakt i denutöva välfärdsproduktionen.gemensamma

Rapporten bildar underlag för Storstadskommitténs fortsatta arbete.ett

Stockholm i februari 1997

Kerstin Alnebratt
Ordförande i Storstadskommittén



ltx§läiçä .éç
"W79.- Iyr,,.x.



EE RIKSREVISIONSVERKET
Damm RRV dnrAvdelningen för Effektivitetsrevision
1997-02-05 32-96-1999Em Ert datum Er beteckning

Storstadskommittén

fått Storstadskommittén be-i uppdragharRiksrevisionsverket RRV attav
Stockholm,välfardstjänster i de storstädernaoffentligautbudetskriva treav

finns mellan utbu-överensstämmelsevilkenoch MalmöGöteborg samt som
bostadsområden,efterfrågan välfärdstjänster. Sexboendesdet och de tre

låginkomstområden studerats. Resultatethöginkomstområden haroch tre av
bifogadredovisas istudien rapport.

arbets-står sidan den ordinariebefolkningen viddelalltEn större avav
låginkomstområdena. Samtidigt har den offent-studerademarknaden i de

efterfråganlyckats deninte fulltserviceproduktionenliga mötaut som
finnsnågra problemende centralaRRV visar ifinns. attrapporten somav

gemenskap.och socialstorstadsområdena bristande delaktigheti rör
Revisionsdirektörärende.beslutat i dettadirektör Noaksson harBitr Hans

Revisionsdirektör Christinaföredragande.har varitStaffan Ivarsson von
revisor Leif Borén harochavdelningsdirektör Charlotta PoratGreyerz, von

handläggningen.vid den slutligamedverkat

Staffan IvarssonHans Noaksson
ProjektledareBitr direktör





SOU 1997:24 Innehåll 7

Innehåll

Sammanfattning 9

Summary in English 13

1 Välfärd i verkligheten VIVE-projektet 17-
l.l Bakgrund syfteoch 17
1.2 Fyra enkla antaganden 18

Välfärdstjänster1.3 19
1.3.1 Verksamhetsnära välfärdstjänster 20
1.4 Tre svenska storstäder projektets bas 21—

bostadsområden1.4.1 Sex olika specialstuderas 22
1.5 VIVE-projektets genomförande 22

2. Pengar interäcker 25

2.1 områdenaUtbudet varierar mellan 25
överensstämmelse2.2 efterfråganmellan utbud och 29

2.3 Utanförståendeskap 35
Åtgärder2.4 behövs samhällsekonomisk och politisken-
utmaning 35

Göteborg 39

3.1 Sammanfattning Göteborg behöver 39änmer pengar-
ÄlvsborgTvå bostadsområden3.2 Bergsjön och 42-

3.3 Utbud välfärdstjänster kontanta ersättningar 45av -
3.4 Utbud välfärdstjänster service 51av -
3.4.1 Stadsdelsnämndemas verksamhet 51

ÄlvsborgPrimärvårdens3.4.2 insatser i Bergsjönstadsdelarna och 61
Älvsborg3.4.3 Statens insatser i stadsdelarna Bergsjön och 63

Efterfrågan3.5 välfärdstjänster 66av
överensstämmelse3.6 efterfråganmellan utbud och 73

3.7 Ett utveckla välfärdsproduktionen i Bergsjön ochsätt att
Älvsborg 75



Innehåll SOU 1997:248

Malmö 77

Sammanfattning Malmö behöver4.1 77än pengarmer-
Två bostadsområden Rosengård Limhamn/Bunkeflo 804.2 och—

4.3 Utbudet välfärdstjänster kontanta ersättningar 82av -
välfärdstjänster service 874.4 Utbud av -

4.4.1 Stadsdelsnämndernas verksamhet 87
Primärvårdens Rosengårdinsatser i stadsdelarna och4.4.2
Limhamn/Bunkeflo 96

Rosengård4.4.3 Statens insatser i stadsdelarna och
Limhamn/Bunkeflo 97
Efterfrågan4.5 välfärdstjänster 100av
överensstämmelse efterfrågan4.6 mellan utbud och 106

Rosengårdvälfärdsproduktionen i och4.7 Ett utvecklasätt att
Limhamn/Bunkeflo 108

Stockholm 111

5.1 Sammanfattning Stockholm behöver lllänmer pengar-
Ängby-BrommaTvå bostadsområden5.2 Husby och 113-

välfärdstjänster kontanta ersättningar 1145.3 Utbud av -
5.4 Utbud välfärdstjänster service 119av -
5.4.1 kommunala verksamheterna 119De

Ängby-BrommaPrimårvårdens insatser i Husby 1275.4.2 och
Ängby-Bromma 1285.4.3 Statens insatser i Husby och

Efterfrågan välfärdstjänster5.5 132
överensstämmelse efterfrågan5.6 mellan utbud och 137

Bilaga 1 141



9Sammanfattning1997:24SOU

Sammanfattning

Storstadskommittén studeratuppdragharRiksrevisionsverket RRV av
Göteborg ochstorstadsområden Stockholm,iolikavälfärdssituationen i sex

höginkomstområde valts Detlåg- ochstorstad harMalmö. varjeI ut.ett ett
ÄlvsborgÄngby-Bromma iBergsjön ochi Stockholm,Husby ochgäller

offentligaUtbudetRosengård i Malmö.och LimhamnGöteborg samt av
fältarbete. Dettaomfattandekartlagts RRVvälfärdstj har ettänster genomav

hushållstransfereringar k verk-kommunalastatliga ochbetyder samtatt s
ingår undersök-iServicetjänsterindividuellakollektiva ochsamhetsnära

efterfrågan studeratsdessa tjänsterboendesSamtidigt har deningen. ge-av
bostadsområdena.TEMO-undersökning i de sexnom en

in-dimensioneratolikaoch kommun sättkan konstateraRRV statatt
förhållan-socio-ekonomiskaolikaför demöta typerattsatser avresurserav

problem tilltarområdena. vissaMycket tyderråder olikai deden attsom
står sidanvidvisar andelenStatistikeni omfattning. att ompersoner som

låginkomstomrâden studerat.RRVkraftigt i deökararbetsmarknaden som
iarbetsmarknadenstår ordinariesidan denvidAntalet ompersoner som

år 1990 och 1994,mellanmed 100har ökatexempelvis Bergsjön procent
utveck-finns risker medfrån till l 200 Det600ökning enpersoner.ca caen

människor bliUtanförståendeskap för allt flerriskerarslag.ling dettaav
välfärdsstatproblem inågot skulle blislags ett stort somensomnorm,en

Sverige.
tillbåde transfereringarutbetalaskartläggning visar detRRVs att mer

låginkomst- jäm-Servicetjänster ioffentligahushållen och produceras mer
resursfördelningenhöginkomstområden. förefallerDetfört med som om

måttprövning därföremålområden för olikavaritflestade typer somav
ensamstående, andel förtids-andelandel invandrare,ohälsotal, arbetslöshet,

varit styrande.antal brottpensionärer, m m
uppdrag RRV, harTEMOutförd ABopinionsundersökning,I avaven

finns bety-detstorstadsregionernaboende iframkommit dedet attatt anser
inledningsvis kon-kan detförbättringar. Generelltfördande settutrymme

små gäller attitydema tillskillnader vadförhållandevisdet ärstateras att
låg- höginkomst-respektivebor ivälfärdstjänster mellan deutbudet somav

välfärdsfrå-gällervadattityder kanområden. likartadeDessa även noteras
allmänhet.igor

vissdetde boendegäller utbudetdet gärnaNär satsas extraattser
låginkomstområden vill exempel-bostadsområdet. Iservice i det manegna



10 Sammanfattning SOU 1997:24

vis det de arbetsmarknadspolitiskaatt insatsernasatsas ochmer resurser
ungdomsverksamheten, och i höginkomstområden önskar detatt satsasman

skolan och utbildningen, ungdomsverksamheten.extra ävenmen
Problembilden kan sammanfattas allt del befolk-störreattsom en av

ningen i vissa storstadsområden står vid sidan den ordinarie arbetsmark-av
naden samtidigt den offentliga serviceproduktionen inte fullt lyckassom ut

efterfråganden finns.möta som
Ett huvudresultat i undersökningen de området,annat bor iär att som

fritiden och ersättning, kan tänka sig delta i samhälletsutan produktionatt
barnomsorg, skola, ungdomsverksamhet, äldreomsorg De flestaav mm.

boende kan tänka sig delta i den produktionensom attgemensamma anger
de vill medverka i barn- och ungdomsverksamhet. Kvinnor generelltär sett

benägna delta detsammaän gällermän, ungdomar jämförtatt med äldremer
Kvinnor intresseradeär arbeta med barn, medanpersoner. att mänmer av

intresseradeär hjälpa till med idrotts- och ordningsverk-att sport-,mer av
samhet.

77 de låginkomstområden,bor i och 76procent deav procentsom av som
bor i höginkomstområden dessutom det bra de bor iattanser vore om som
det bostadsområdet också engagerade sig i vissa verksamheteregna mer

idag erbjuds samhället.som av
Opinionsundersökningen visar de boende önskar delaktighet iatt se mer

den produktionen. Man vill själv sig, och villgemensamma engagera man
sig. Samtidigt klaratt majoritet det ärse grannarna attengagerar anser en

önskvärt begära de exempelvis arbetslöshetsersättningaratt att mottarsom
och förtidspension förmågaefter bästa bör möjlighet utföra vissaattges
motprestationer kompensation för dessa ersättningar. Stödet försom en
motprestationer något högre blandär de bor i höginkomstområden änsom
bland de låginkomstområden.bor i frågatNär RRV de boende inomsom
vilka verksamhetsområden bidrag kunde medverka, dvsmottagaresom av

själva motprestationen kunde utföras, visar det sig insatservar som att
fritidsgård och inom ungdomsverksamhet, äldreomsorg, idrotts-ochsport-
anläggningar skötsel och underhåll bostadsområdet fårsamt det starkasteav
stödet. Därefter kommer skola och barnomsorg specialise-samt annan mer
rad verksamhet.

såledesDet tydligt deär boende delaktighet och motprestationer iatt ser
vissa sammanhang önskvärda inslag i den svenska välfärdsmodellen.som

RRV lät TEMO frågaAB de boendeäven vad de det bästaanser vara
hjälpa desättet arbetslösa. Sjuär alternativ frånatt där allt ökadesom gavs,

bidrag och fler arbetsförmedlare till motprestationer och subventionerade
arbeten svarsalternativ. låg-De boende i respektive högin-angavs som
komstområden uppvisade likartade attityder fråga.i denna Ungefär hälften

de ställning frågai denna ansåg det bästatog hjälpasättetattav som att en
arbetslös bidragär och krävaär motprestation. Den andra hälf-attsom ge en
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och föreningarstöd till företagansåg det bästa sättet att somten att gevar
arbeten.skapar

bostadsområdena bedömt detinteisituationenhar i analysenRRV av
effektivite-direktastudier denändamålsenligt detaljerade övergöraattvara
omdisposi-finna detvi söktresursanvändandet. Istället hariten om genom

offentligaeller begrepp i dennågot inslagtillföraellertioner att nyttgenom
områden.måluppfyllelsen olikaökamöjligtverksamheten är att

finna lösningarmedfortsatta arbetetdärför det i detRRV attattanser
möjligheterrimligti storstäderna övervägaproblemen att taatt varavore

deBildenför delaktighet.uttryckkan finnas i dessaden kraft attavsom
verk-inom degemenskapoch socialdelaktighetönskarboende se mer av

storstadsområdenastuderadei deförefaller finnas problemdär detsamheter
slående.är

verksamhetsområdentvå iförsta handdelaktighet itillföraGenom att
bostadsområdenaförhållandena iserviceproduktionen skulleden offentliga

förbättras.kunna
detoch ungdom. Närriktad till barnverksamhetförsta gäller detdetFör

kan det konstaterasfritidsgård ungdomsverksamhetövrigochgäller skola,
i verksamheten.för flerdet finnsatt utrymme vuxna

på planet. Detdet lokalaarbetsmarknadspolitikenandra gäller detFör det
arbetsmarknaden.ordinariestår vid sidan denaktivera degäller att omsom

motprestationer RRVmedinförinnebäraOm detta skall tarsystematt man
starktopinionsundersökningengenomfördaställning till. Deninte ettger

områden. RRVi dessade borlösningar blandstöd för denna typ somav
sådana fonnerlättförståeliga fördelar medtydliga ochdet finnsattanser

effekterbör följa dearbetsmarknadspolitiken,inom att man nogamen anser
dettapermanentades. Ytterstdetsådant skulle innebära ärett system enom

nivån.politiskafråga denbör lösassom
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Summary

Auditthe NationalMetropolitan Areasbehalf of CommissionOn the on
districts inresidentialwelfare situation in sixsocialOffice studied the

and Malmö. AGothenburgcities, i.e. Stockholm,Swedens three largest
cities:in each of thedistrict selectedhigh-incomelow-income and wasa

ÄlvsborgÄngby-Bromma in Goth-Bergsjön andin Stockholm,Husby and
social servicesRosengård The ofLimhanm in Malmö.andenburg and range

OfficeNational Audit byestablished by thedistrictsoffered in these was
benefitsand localfield studies. Both centralof extensive governmentmeans

personalservices involvingcollective and individualand contacts are
demand for thesethe residents’parallel study,included in the Insurvey. a

TEMO opinionconducted by ansubject ofservices the a surveywas
institute.research

inexistconcludes that problemsAudit OfficeThe National presentat
localthat central andlargest cities anddistricts in the three govem-some

in orderin variousallocation ofadjusted thehave toment waysresources
the vari-conditions prevailing inof socioeconomicdifferentthe typesmeet

of people whothe proportionstatistics indicate thatdistricts. The areous
low-incomein theincreasing rapidlyfrom the labour marketexcluded

thisfor example,Office. Bergsjön,the National Audit Indistricts studied by
1990 andbetween600 200, by 100increased from 1 cent,tocategory or per
affected,of thoseentails certain risks. Fordevelopment1994. Such manya

inmajor problemwhich could becomethealienation becomes aanorm,
Sweden.welfare suchstate as

benefits paidthat theAudit Office’s showsNationalThe out aresurvey
comprehens-householdsdeliveredand the public serviceslarger to moreare

woulddistricts.in high-incomedistricts than thoseive in low-income
based variousinallocation ofthat the most onareasresourcesappear

unemployment, theof sickness andindicators such the percentageratesas
households, theof single-personof immigrants, the percentagepercentage

the crimeof old-age pensioners, rate etc.
Audit OfficeNationalcarried by TEMO for theopinion pollAn out

consider that thereconcernedresidents of the citiesshowed that the
differences betweenwith, thefor improvement. Toconsiderable startroom

atti-high-income districts whenof low-income andresidents tocomes
This similarity ingenerally small.of public servicesthetudes to arerange

welfare issues in general.appliesattitudes also to
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As regards the services offered, the residents would like certainto see
services in their district upgraded. low-incomeIn districts the residentsown
would, for example, like be allocated labour marketto tomore resources

and youth activities, while residents of high-income districtsmeasures
would like be fordone schools and education, but also for youthtomore
activities.

The main problem that increasing proportion of the population inan
Swedens largest cities excluded from the regular labour market theat

time the provision of public services insufficient thesame as to meet
iresulting demand.

Another significant finding that residents willing, in their timeare spare
and without remuneration, contribute the provision of services in childto to

schools, youth activities, of the elderly Most residents whoetc.care, care
willing make such contribution preference for youth activ-to stateare a a

ities. Women generally keener than and the generationare men, younger
keener than the old. Women display willingness work with chil-greater to
dren, while interested in activities maintainingandsportsmen are more
order.

Furthermore, 77 of those who live in low-income districts andcentper
76 of those in high-income districts would like the residents ofcentper a
district show interest in of the public services offered today.to greater some

The opinion poll shows that residents would like participa-to see more
intion public service provision. They willing participate themselvestoare

and would like their neighbours participate At the time, clearto too. same a
majority think that should be possible for those who receive unemploy-

benefit other benefits do kind of work in for benefits.ment toor returnsome
Support for of work in for benefits somewhatsystem returna greater

residents of high-income districts than residents of low-incomeamong
districts. When the National Audit Office asked residents for ofexamples
services that could be done by recipients of benefits the mostareas
commonly mentioned youth recreation and other youth activ-centreswere
ities, of the elderly, grounds and and neighbourhoodsports centrescare
maintenance, followed by help in schools, of the elderly and othercare more
qualified kinds of work.

Clearly, therefore, residents regard participation inand, certain circum-
work in for benefits features that might well be incorpor-stances, return as

ated into the Swedish welfare model.
The National Audit Office also instructed TEMO ask residents aboutto

the best of helping the unemployed. They given alternativesway were seven
choose from, higher benefits and expanded employmentto services,e.g.

inwork for benefits and subsidized jobs. There differ-return greatwere no
in the attitudes this question residents of low-income andtoences among

high-income districts, respectively. About half of the respondents
considered the best of helping the unemployed give them bene-toway was



15SOU 1997:24

halffits service in The other thought that the bestand demand return.some
enterprises associations that created jobs.method andto supportwas

residential districts Nationalanalysis of the situation in varios theIn its
detail immedi-Office considered appropriate study in theAudit has not to

of in each district. Instead, haveeffectiveness of theate weuse resources
benefitestablish whether possible, byattempted reorganizingto systems

public service provision,by adding features to toconceptsor new or
inimprove the attainment of objectives various areas.

justifiable, inNational Audit Office therefore considers theThe
affecting Sweden’s threecontinued search for solutions the problemsto

of making of resid-cities, consider and the thelargest mostto ways means
for citizen participation. Thereents unambiguous support greater a

like parti-notable residents that they would toconsensus among see more
indicatescipation social cohesion regards the where the studyand as areas

that problems exist.
increasing participa-Conditions in these districts could be improved by

tion in particular of public service provision.two areas
for children adolescents. There clearlyThe first of these activities and

representation, infor personnel rather adultextra resources, orscope
recreation and other youth activities. The secondschools, youth centres

be taken activatelabour market policy the local level. Measures must toat
National Auditthose who excluded from the regular labour market. Theare

which theOffice definite opinion the merits of underhas to systemano as
certain kinds of work in for benefits. Accord-unemployed would do return

for such solutioning the opinion poll thereto strong support amonga
National Audit Officethe residents of the districts that surveyed. Thewere

obviousconsiders that such labour market have advantages,arrangements
basis shouldeffects of introducing suchbut that the system permanenton aa

carefully Ultimately, this question that be decidedbe monitored. musta
the political level.at
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l Välfärd i verkligheten VIVE-projektet-

1.1 Bakgrund syfteoch

Vid regeringssammanträde den 16 1995 ändrades inriktning och vissamars
förutsättningar för utredningen S 1994:03 storstadsområ-Levnadsvillkor i
den. Nya direktiv till utredningen. Kommittén arbetar med företrädaregavs
för storstadsområdena.de Uppgiften i dialog områ-med berörda iärtre att

föreslådena åtgärderoch initiera syftar till skapa bättre förutsätt-attsom
bostadsområdenaningar för i storstäderna tillvara de olikaatt ta resurser

och möjligheter finns och kan föranvändas positiv utveckling,som som en
särskilt vad beträffar svårabarn och ungdom uppväxtförhållanden.med
Kommittén förskall fullgöra sitt uppdrag blatt a

genomföra åtgärdsprogramkartläggning de och andra aktiviteter0 en av
inom framförallt social-, utbildnings- arbetsmarknadsområdenaoch som
kan ha betydelse för positiv utveckling i bostadsområdena,de aktuellaen
lämna förslag till riktlinjer hur bostadsområdena bättre för närvarande0 än
skall kunna till sina totala i form myndighetsinsatserta vara resurser, av
och ideella insatser, i samverkan och hinder traditionellautan av upp-
giftsgränser,

initiativ till och genomföra konkreta projekt med den angivna inrikt-O ta
ningen,
föreslå behövliga förändringar lagteknisk, finansiell och organisato-O av
risk för bättre samordning och samverkan mellan olika myndig-natur att
heter och samhällssektorer uppnås.skall kunna

Den 3 juli 1996 gjorde Storstadskommittén anbudsförfrågan olikadären
myndigheter ombads inkomma med förslag hur arbete skulle kunnaett
dimensioneras i syfte hur de offentliga för lokal-att ge svar resurserna
samhällets behov kan samordnas och bättre användas. Riksrevisionsverket
RRV lämnade in den 26 augusti får1996, Hur vi välfärd förett svar mer
pengama. dettaI belysa situationen i storstadsområ-sätt vissaett attanges

såden analys kan genomföras och förslag till förbättringsåtgärderatt ges.
RRV sade i sitt att utgå fråndet naturligt välfärdsstatensär att attsvar ser-
vice bestårtill individen direkta och indirekta tjänster ekonomiskasamtav
transfereringar. Eventuella förslag till förändringar kommer beröra dessaatt
tjänster och transfereringar. Av denna anledning bör kartläggningsarbetet

på sådantformas kommittén kan klar bildsätt hurett att ges en av resurserna



1997:24VIVE-projektet SOU18 Välfärd verkligheteni -

bostadsområden. bildOm detta arbete kan totaltill olikastyrs typer ge enav
områdena också statsmakternatill olika kommerhur attstyrsresursernaav

inom givnaställning till eventuella omfördelningar dekunna hur syste-ta
skall dimensioneras.men

1996 i uppdragStorstadskommittén den 6 november RRV göraatt engav
efterfrågan välfärdstjänster ivissakartläggning utbud och sammanta-av

ingårbostadsområden i storstadsregionema. I uppdragetolika de treget sex
bedömning ef-för produktionenskatta kostnaderna görasamt attatt en av

åtagandet.offentliga Projektarbetet avslutades inom RRVfektiviteten i det
genomförande.februari 1997. kapitel 1.5 beskrivs projektetsden 5 I

Välfärd i verkligheten VIVE.Projektet har antagit namnet

antaganden1.2 Fyra enkla

Bakom projektet finns fyra enkla antaganden.
ambition förverkliga för-första innebär välfärdsstaten harDet attatt en

för för-till det skapasdelningspolitiska strävanden att att systemgenom se
betyder kom-delning dit behoven Dettastörst. att stat,anses varaav resurser

områden där de sociala och eko-landsting söka tilloch kan antas attsemun
också fårmindre goda stöd ochnomiska omständigheterna är resursermer

boende, dels i form personalre-i form kontanta ersättningar till dedels avav
surser.

vissavälfärdsstaten dimensionerarandra antagandetDet är att typer av
beskrivna k verksamhetsnära, ipersonalresurser, i detta projekt pro-som s

respektivefinns i deportion med socio-ekonomiska omständigheterde som
offentlig verksamhet iverksamheter bedrivs. betyderDetta ettatt om-som

ensamståenderåde många och äldreexempelvis invandrare, arbetslösa,med
också får kan arbetafler verksamhetsnära personalresurser. Dessak soms
förskollärare, lärare i skola, socialsekreterare mm.

ekonomiskade sociala och problementredje antagandet innebärDet att
bostadsområden låga genomsnittliga inkomsteri med mycket änär större

områden genomsnittliga inkomster.fallet i med mycket högavad ärsom
bostadsområ-i vissai vissa projekt tidigare erfarit situationenRRV har att

stårdelvisutbreder sig kulturden försämras successivt, och detatt en som
SOUvidare Bidrag arbetevid sidan legala sede systemen genomom

områden utbredd, därdär arbetslösheten1996: 151. Mycket tyder äratt
genomsnittliga inkomsternaandelen förtidspensionerade hög, där de ärär

låga, där kriminaliteten höginvandrare och flyktingar hög,där andelen ärär
finns risk förförevisas k ohälsotal detoch där det i allmänhet höga attens

kultur skall utbreda sig.hopplöshetensen
befolkningen ställs vidallt delfjärde antagandetDet störreär att avom en

växandefinns allvarlig risk förproduktion och delaktighet detsidan enav
både dimensioner.sociala och samhällsekonomiskaproblem harsom

områdetgranskningar det välfärdspolitiskahar i omfattandeRRV sett
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hur olika fungerar i praktiken, verket har tidigare inte haft möj-system men
lighet studera de offentliga satsningarna riktade till välatt summan av av-

områden.gränsade geografiska Det bakgrund RRVs redovi-är mot av ovan
sade sk enkla antaganden Storstadskommitténs uppdrag centraltsamt att
kartlägga de riktas låginkomst-till höginkomstområden.ochresurser som

dessutomDet avgörande betydelse vilkenär struktur stödet har iattav se
områdena,de olika och den k verksamhetsnära personalen dimensio-om s

volymmässigt i proportion med de socio-ekonomiska omständigheternerats
råder i områdena.de olika Möjligheterna förbättra samhälletsattsom ser-

vice inom givna ekonomiska och personella huvudintresse.är ettramar

1.3 Välfärdstjänster

I avtal mellan ochRRV Storstadskommittén beskrivs hur uppdrag rö-ett
efterfråganrande utbud och välfärdstjänster skall genomföras. Ett bä-av

rande inslag i projektarbetet spegla hur de k välfärdstj produ-är änstemaatt s
områdena.i de olika Välfärdstjänster definieras kontanta transfe-ceras som

hushållenreringar till tillhandahållna tjänster måttinnebär visstsamt ettsom
mänsklig kontakt mellan den offentliga befattningshavaren och denav en-

skilde såledesindividen. inteDet samtliga offentliga tjänster speglas.är som
Det hade varken varit görligt ändamålsenligt.eller Anledningen RRVär att
har antagit se avsnitt 1.2 det finnsovan samband mellan hur omfat-att ett
tande personalresurser samhället i de mjukak sektorerna ochsatsarsom s

förhållandenade allmänna i område.respektive förefallerDet rimligt att
det har positiv någrabetydelse kommunen har socialsekrete-anta att en om

kan hjälpa familj svårighetermed jämfört med den hypotetiskarare som en
situationen där kommunen Påinte har dessa motsvarande före-sättresurser.
faller rimligtdet det, inom någonvissa finns posi-gränser,att anta att typ av
tivt samband mellan välfärdssituationen områdei och volymenett av
mänskliga stödresurser ställs till förfogande. dessa stödresurserDet ärsom

kartläggas i denna sådanaExempel välfärdstjänstersom rapport.avses
alltså har särskild relevans i denna studie förskol-grundskollärare,ärsom en

lärare, distriktssköterska, hemtjänstpersonal fritidsledare.och tjäns-Dessa
skall beskrivas och kvantifieras. Eftersom det sig tjänster därrörter om per-

isonalen olika hög grad har kontakt med de boende kommer RRV be-att
döma årsarbetskrafterantalet producerade område invånare.samtper per

Kontanta välfärdstjänster olika former såvälbidrag, skatte-utgörs av av
pliktiga skattefria. Nedan listas de 33 olika bidrag kartlagts:som som

Skattepliktiga ersättningar

frånErsättning försäkringskassa inkomst anställningutgörsom av
frånErsättning arbetslöshetskassa vid arbetslöshet
frånErsättning arbetslöshetskassa vid arbetslivsutveckling ALU
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Utbildningsbidrag för doktorander
från vuxenutbildningsnämndErsättning

KFÖDagpenning vid frivillig eller särskild övning
arbetsmarknadsstödKontant

Delpension
Vårdbidrag
Arbetsskadelivränta
Ersättning inkomst anställning AGS, TFAutgör avsom

från försäkringskassa, förvärvsarbeteErsättning annat

Skattefria ersättningar

Vårdnadsbidrag
Skattefri barnpensiondel av
Skattefri del livräntaav
Handikappersättning
Särskilt pensionstillägg
Kommunalt bostadstillägg

bostadstilläggSärskilt kommunalt
för barnfamiljer flBostadsbidrag m

Studiebidrag och tilläggextra
Ãterbetalningspliktiga studielån

lånarbetsmarknadsutbildning,Utbildningsbidrag vid
Skattefri sjukpension
Skattefri frivillig pension
Dagersättning och utryckningsbidrag för värnpliktiga

familjebidrag för värnpliktigaBostadsbidrag och
erhålletBidragsförskott, belopp

förlängt barnbidragAllmänt och
Flerbarnstillägg
Socialbidrag
Introduktionsersättning för flyktingar
Ensamförälderbidrag

såvälkvantifiera antalet kontanta ersättnings-RRV har detta kunnatsätt
invånare invånare.välfärdstjänsterkronor antalet produceradeper som per

bostadsområde.Allt redovisat per

välfärdstjänster1.3.1 Verksamhetsnéira

koncentrerar redovisningen i det följande de personalresurserRRV som
k verksamhetsnära, allt i enlighet med de redovisadeär ovan resone-s

ocksåsyftar till bildmänsklig kontakt Projektet attmangen om m m. ge en
medelstilldelningen i form personal och tillskjutna kronor. Iden totalaav av

bostadsområdenabeskriver i olikavarje delkapitel verksamheten desom sex
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kommer och analys i huvudsak gälla dessa verksamhetsnära väl-text att
färdstjänster. Bakgrunden antagandet lokala offentliga verksamheterär att
ökar just dessa förhållandenade socio-ekonomiska försämras inärresurser

område. Något förenklat uttryckt RRV enheterna för individ-ett antar att
och familjeomsorg låg-i höginkomstområdenrespektive har klart olika be-
hov personalbemanning vad gäller socialsekreterare, behovetattav men av
administrativ personal endast i ringa områdena.omfattning varierar mellan

För tydliggöra resursdimensioneringen bryts därför den k verksam-att s
hetsnära personalen i vissa de jämförelser och allmänna redovisningarut av

nedan.som ges

1.4 Tre svenska projektetsstorstäder bas-
VIVE-projektet bygger förhållandenstudier i Sveriges största stä-treav
der. Det gäller Stockholm, Göteborg och Malmö. Städerna har vissa likheter

sammanhänger med faktumdet påantal människor boratt ett stort ettsom
begränsat område.geografiskt Skillnaderna emellertid inte oväsentliga.är
Städerna har olika skäl inte likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Göte-av
borg har årexempelvis under effektiviserat offentligaden verksam-senare
heten i betydande utsträckning. Malmö har geografiska orsaker kommitav

få något påverkatantal flyktingar, stadens utgifteratt ta emot ett stort som
för bl socialbidrag.a

När storstadsproblem analyseras utvecklingen i själva storstadsregio-är
intresse. Vid betraktelse de storstadsregionerna Stor-Stock-trenen av en av

holm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö kan det konstateras befolkningsut-att
åt.vecklingen skiljer sig

Befolkningen i Stor-Stockholm invånarehar ökat med 130 000 mellan
1985 invånare1 578 300 invånare,och 1994 708 5001 vilket motsvarar

påökning 8 Stor-Malmö har under period ökat med 4,6procent.en samma
fråneller invånare.476 000 till 498 300 Befolkningen i Stor-Göte-procent,
frånborg har någotökat 677 264 till 726 489, 7,3motsvarar procentsom

under den 10-årsperioden.aktuella
Befolkningspyramiden påtagligtskiljer sig inte mellan de regio-tre

21-22 år,mellan 0 och 17 9-10är mellan 18 och 24procent procentnema.
år, 52-54 år,mellan 25 och 64 13-15 årmellan 65-84procent procent samt,
slutligen, 2 års ålder.85 Andelen invandrare utrikes föddaöverprocentca
skiljer sig däremot kraftigt mellan städerna. Andelen högst i Stockholmär
l6,5 främst frånprocent. Det andelen medborgare nordiska ochär utom-
europeiska länder Stor-Stockholm avviker positivt i dettagör attsom av-
seende.

småhusAndelen tvålägre i Stor-Stockholm i de andra regionerna,är än
27 35 Samtidigt kan det konstateras befintligt beståndmot procent. attca ca
flerbostadshus någotförädlats under olika tidsperioder områdena.i de treav

Ungefär fjärdedel flerbostadshusen har uppförts under perioden 1966en av
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åren á husen.1976 1980 uppfördes 2 3till 1975. Mellan och procent av
nybyggna-åren 1990, det observerasDärefter, eller mellan 1980 och bör att
från tvåskiljer sig deflerbostadshus i Stor-Stockholm markanttionen av

beståndet uppfördes under 1980-talet,övriga regionerna. Hela 9 procent av
6,0och Stor-Malmöandelar för Stor-Göteborgmedan motsvarande är re-

spektive 6,7 procent.
i analysi beaktande denskillnader mellan städerna kommerDessa att tas
bidragandenågra skillnaderfall kan dessaföljer i denna Irapport. varasom

områden specialstu-problembildema skiljer sig för deorsaker till att som
deras.

bostadsområden specialstuderasolika1.4.1 Sex

två områ-storstadsregioner. Istället harVIVE-projektet fokuserar inte hela
låg- höginkomsttagar-gäller ochden i respektive storstad valts Detut. ett ett

områdesindel-område avsnitt beskrivs korti varje storstadsregion. dettaI
förhållandena respektiveioch redovisas deningen. I kapitel 4 5 närmare

område.ochstad
lågin-för studien representativtHusby valtsI Stockholm har ut ettsom

område,låg dockkomstområde. i dettaGenomsnittsinkomsten mycketär
låg. hög.Andelen invandrare Norrainte Arbetslösheten hög. ärärextremt

Ängby, områdefått bildaoch Kyrka harEneby Bromma utgör ettett som
höginkomstområde. Området konsekvent irepresentativt benämns rappor-

Ängby-Bromma. området,hög iGenomsnittsinkomsten mycketärten som
låg.låg. Andelen invandraredock inte hög. Arbetslösheten ärärextremt

för studienBergsjön valtsGöteborg har StadsdelsnämndenI ut ettsom
låglåginkomstområde. iGenomsnittsinkomsten mycketrepresentativt är

område, låg. hö Andelen invand-inte Arbetslöshetendetta dock ärextremt
Älvsborg fått områdeStadsdelsnämnden har bildahög. utgörär ett somrare

höginkomstområde. Genomsnittsinkomsten mycket högrepresentativt ärett
låg.området, invandrareArbetslösheten Andeleni dock inte hög. ärextremt

låg.är
Rosengård studienvalts förMalmö har stadsdelsnämndenI ut ettsom

låg ilåginkomstområde. mycketGenomsnittsinkomstenrepresentativt är
låg. invand-område, Arbetslösheten hög. Andelendock intedetta ärextremt

områdefått bildaStadsdelsnämnden Limhamn harhög. utgörär ett somrare
höginkomstområde. mycket högGenomsnittsinkomstenrepresentativt ärett

låg.området, Andelen invandraredock inte hög. Arbetslösheteni ärextremt
låg.är

VIVE-projektets genomförande1.5

Storstadskommittén och Socialdepartementethar uppdragRRV ge-av
kalendermånader, från 1996den 6 novembernomfört 3uppdraget nästan

till den 5 februari 1997.
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Studien bygger information efterfrå-och data beskriver utbud ochsom
välfärdstjänster i bostadsområden i olika storstäder. harDettatregan av sex

påverkat arbetssättet. Huvuddelen utredningsinsatsema har gjortsav genom
besök och observationer områdenai intervjuer med boende ochsamt genom
anställd personal.

Fyra huvudsakliga delar kan identifieras. Det gäller arbetet med kart-att
lägga den socio-ekonomiska bilden områdena,i de arbetet med kart-attsex
lägga utbudet transfereringar hushållen,till arbetet med kartläggaatt ut-av
budet offentlig service hushållentill arbetet med kartlägga hus-samt attav
hållens efterfrågan välfärdstjänster.av

En förutsättning för projektets genomförande har varit väl avgränsadeatt
geografiska bostadsområdenstorheter Områdesin-har kunnat identifieras.
delningen sådanthar gjorts de olika statistikbearbetningamasättett att

datainsamlingen fältet intervjuer påhar kunnat genomförasmsamt m
enhetligt svårasteDetta har varit frågorna såväldesätt. lösaett atten av

innan under projektets genomförande.som
Kartläggningen de boendes attityder i vissa för utredningen relevantaav

frågor efterfrågande boendes genuina välfärdstjänster bygger delssamt av
omfattande opinionsundersökning pågjorts TEMO delsAB,en som av

undersökningar gjorts de olika statliga och kommunala myndighetersom av
RRV samarbetet med.som

Kartläggningen den socio-ekonomiska bilden områ-i de respektiveav
Örebrodena bygger huvudsakligen frånstatistiskt material SCBett samt

statistiska frånredovisningar de kommunernas statistikkontor.tre
Kartläggningen utbudet välfärdstjänster i form ekonomiskaav av av

hushållentransfereringar till har gjorts bearbetningar den k IoF-genom av s
databasen hos SCB. IoF-databasen förhållandenspeglar samtliga rörsom
inkomst och förmögenhet hushåll. Materialet kan brytas nedper geogra-

områdenfiska med precision. hushållDatabasen identifierar varjestor som
områdenbor inom de geografiska aktuella. Härigenom har kun-RRVärsom

kartlägga hur inkomsterna områdenai de olika hursättsnat storsamman,
hushållstypersandel olika inkomster olika skattepliktigautgörsav som av

respektive icke skattepliktiga bidrag och försäkringsersättningar från stat
och fåkommun. För uppfattning utvecklingen tidenöveratt görsen om en

inkomstförhållandenakartläggning åren 1990 1994. uppgifteroch Deav
frånhämtas databaser har formen statistiska sammanställningar.som av

Uppgifter enskilda hushålleller inte tillgängliga iär änannatom personer
form statistiska sammanställningar.av

Kartläggningen utbudet välfärdstjänster service harutgörsav av som av
påbedrivits fältet". Projektet har definierat tjänster se avsnitt 1.2 och 1.3

sådan service måttinnebär visst personlig kontakt. Definitio-ettsom som av
har delvis tillkommit utredningstekniska någotskäl se avsnitt 1.3,nen av
fått vissa arbetsmässiga och tekniska konsekvenser. För spegla dessaattsom

tjänster har det varit nödvändigt bedriva omfattande, koncentrerat ochatt ett
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djuplodande utredningsarbete i kommunala, landstingskommunalade olika
tillhandahålleroch för-statliga myndigheter dessa tjänster. Arbetet harsom

fått tillgång fram-RRV till register, databaser, redovisningarutsatt att men
förallt möjlighet intervjua för de olika personalkate-getts representanteratt
gorier för de tjänster relevanta i denna studie.ärsom svarar som

Fältarbetet har bedrivits under november och december 1996 i de sex om-
rådena. inneburit intervjuat offentliganställdArbetet har RRVs revisoreratt

områdetpersonal och boende i deltagit i kommunal och statlig verk-samt
områdena.samhet i olika i syfte bild produktionende Allt inhämtaatt aven

områdena.i olikade
BorénCharlotta har genomfört Malmöstudien och Leif Stock-Poratvon

holmsstudien. Projektledaren, Staffan Göteborgs-Ivarsson, har producerat
studien.
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kartläggnings-resultatsammanfattanderedovisas RRVskapitelI detta ettav
bostadsområden i devälfärdstjänsteriefterfråganutbud ocharbete sexavav

mellanöverensstämmelsenbehandlarKapitletstorstadsregionema. äventre
dediskussioninnehåller avsnitt medefterfråganutbud och ettsamt omen

för-förförslagStorstadskommittén lämnafrågor därstrategiska attavser
storstadsornrådena.förhållanden ivissabättra

områdenavarierar mellan2.1 Utbudet

hushål-tillekonomiskaomfattandefördelarsektornoffentligaDen resurser
försäkringser-ochbestår bidraghuvudsak kontantaår. ivarje Dessalen av

serviceriktadeindirekthushållen direkt ochdentillsättningar samt som
ingårtillhandahåller. studienI även när-landstingochframförallt kommun

transfere-Summanarbetsförmedlingen.ochförsäkringskassanpolisen, av
verksamhetsnära utgördefinierasoch de tjänsterringarna somsom av oss

föremål studiesför dennautbuddetvälfärdstjänster ärde utgör somsom
uppmärksamhet.

försäkringsersätt-ochbidragkontantafördelas detGenerellt sett mer
låginkomstområden vadtillservicepersonal änoffentligningar somsamt

likartat i dehöginkomstområden. iMönstrettill är tre stor-fördelas settstort
på-låginkomstområdena storstädernaiförhållandena mellanstäderna, dvs

högin-mellanfinns likheterdetvarandra,minner sätt somsammaom
komstområdena emellan.storstäderna

låg- högin-respektivemellansocio-ekonomiska skillnadernaDe är stora
Genomgående exempelvisstorstad.komstområden varje studerad ärinom

höginkomstområ-låginkomstområdena medjämförtiohälsotalen högre
socialbi-arbetslösa,andelen invandrare,dena. Dessutom mottagareär av

med hög-låginkomstområdena jämförthögre iboende i hyreshusdrag samt
transfere-omfattningen defår förinkomstområdena. konsekvenserDetta av

områden.fördelar till dessaoffentliga sektorndenringar som
mellanmotsvarandeförsäkringsersättningarochutbetalades bidragTotalt

låginkomstområdena år 1994,invånare i29 000 och 34 000 kronor me-per
till 16 000 kronor.höginkomstområdena 12 000motsvarande tal fördan var

ihögståren och 19941990mellanökningstaktengenomsnittligaDen var
låginkomstområdena.

områdenaför de olikaberäkningarnamed iskattekraftenOm även tas
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framgår utbetalda bidrag och ersättningar reduceradeatt med direkta skatter
leder till något annorlunda bild de områdenaolikaatt fram. Omväxeren av
utvecklingen i de olika bostadsområdena hade varit likartad, dvs för-om
värvsfrekvensen, andelen arbetslösa, löneökningstakten, andelen flyktingar

hade utvecklats likartat så skulle isätt principett mellan bi-m rn nettot
drag och skatter påutvecklats utbetalningarnasätt bidrag ochsamma som av
försäkringsersättningar. Materialet visar emellertid ökningstaktenatt var ca
90 i Rosengård, 180 i Bergsjön ochprocent 340 iprocentca procentca
Husby. I höginkomstområdena förändrades detta högst marginelltnetto un-

Ängby-Bromma Älvsborgder perioden 1990 och 1994. I och minskade net-
med l0 under perioden,tot medan det ökadeprocent med 5 ica procent

Limhamn. Det beror successiv förändring den genomsnitt-senare en av
liga sociala området.profilen i Andelen ensamstående ökade exempelvis
kraftigt mellan 1990 och 1994.

Strukturen och omfattningen utbetalningar socialbidrag förut-av av
förhållandevissätts god bild den socio-ekonomiska situationen ige en av

bostadsområde. Anledningen dessaett bidragär utbetalas individenatt när
redan försökt skaffa inkomster antingensätt, arbete ellerannat genom

andra generella bidrag och försäkringsersättningar. Socialbidragetgenom
brukar det sista skyddsnätet i välfärdssystemet.anges som

Det utbetalas betydligt socialbidrag låginkomst-i jämfört med högin-mer
Älvsborgkomstområden. I exempelvis betalades det 228 kronor invå-ut per

i årsocialbidrag 1994, medan motsvarande siffra i Bergsjön 10 000nare var
kronor. Generellt gäller det betalas väsentligtsett högre beloppatt tillut
gifta/sambo-hushåll till ensamförälderhushåll.än

I genomsnitt utbetalades det 60000 kronor till de gifta/sambo-hushåll
socialbidrag i Husby, 70 000 till hushålldessamottog i Rosengård ochsom

80000 kronor för dessa hushåll i Bergsjön. Limhamn/BunkefloI och
Ängby-Bromma utbetalades i genomsnitt l0 000-15 000 kronor till de hus-

Älvsborghåll socialbidrag. Imottog motsvarande siffra 37 000 kro-som var
det bör hushållandelennämnas erhöll socialbidragattnor, men som var

betydligt lägre i denna stadsdel vadän fallet i tvåde andra högin-som var
komstornrådena.

Göteborg uppvisar lägre andelar socialbidrag de andramottagare änav
två städerna. I Bergsjön 30 dessa hushålltog socialbidrag,procent emotav

Älvsborgi andelen 0,3 Rosengård/Limhamn/BunkefloIprocent.var var
Husby/Ängby-Brommamotsvarande tal 43 respektive 0,5 och i 33procent,

respektive 0,5 procent.
När det gäller ensamhushållen hushåll med med elleren vuxen person,

barn kan det sägasutan mönstret likartatär mellanatt stadsdelarna,mer
vilket betyder situationen i de låg-olika respektiveatt höginkomstområdena

likartade. Detär genomsnittliga hushållet socialbidrag lågin-itog emotsom
komstområdena fick 40 000 kronor år, medan det genomsnittligaca mot-per
tagarhushållet i höginkomstområdet erhöll 20 000 kronor. Andelenca en-
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lågin-iår 301994 tilluppgicksamhushåll socialbidragerhöll procentsom
höginkomstområdena.ioch 5komst- procentca

låg- ochskillnaden mellanSammanfattningsvis kan det konstateras att
finns detSamtidigt1990 till 1994.periodenhöginkomstområden underökat

låginkomstområdena respektive de olikaolikamellan delikheterbetydande
Ökningstakten totaltvad gällerhöginkomstområdena avseenden.i dessa ut-

snab-exempelvissocialbidragandelenbidragbetalda mottagaresamt varav
år 1994.höginkomstområden 1990 ochmellanlåginkomst- ibare i än

hushållochbidragsberoendehur andelenstuderatRRV har även personer
definitionerflertalharVerketolika stadsdelarna. använti deförändrats ett

det förstaolika. Förtillbegränsasredovisningeni analysarbetet, tremen
andra hardetstuderats. Försocialbidraghushållandelenhar emottarsom

består76till minsthushåll inkomstdisponiblaandelen procent av sum-vars
beräk-socialbidragförtidspensionarbetslöshetsersättningar, samtman av

dvsdaglediga,beskriver i ärdefinitionDenna stort sett somnats. personer
arbetsfönnåga. detFörvarierandemedförvärvsarbete ochutan enpersoner

be-minst 76tillhushåll disponibla inkomstandelen procenttredje har vars
försäkringsersätt-bidrag ochskattepliktigaochstår skattefriasamtligaav

redovisastabell 2.1avsnitt 1.3. Ibeskrivs iDefinitionendefinierats.ningar
område.fördeladeandelardessa per

Årbostadsområden. AAndel hus-1994.olikaBidragsberoendet i 6Tabell 2.1
hushåll disponibla in-BAndelhåll socialbidrag,erhöll varssom

for arbetslöshet,ersättningarbestodtill minst 76komst procent av
hushåll disponiblaCAndelsocialbidrag,förtidspension och vars

skattepliktigaskattefria ochbestod76till minstinkomst procent av
Procent.ersättningar.bidrag och

CBA

27,48,928,2gifta/samboBergsjön,
37,216,033,7ensamståendeBergsjön,
47,012,843,2Rosengård,gifta/sambo
41,317,429,1ensamståendeRosengård,
27,55,432,8gifta/samboHusby,
30,31,728,5 1ensamståendeHusby,

Älvsborg, 0,80,20,3gifta/sambo
Älvsborg, 13,91,63,5ensamstående

0,90,30,5gifta/samboLimhamn,
12,92,65,8ensamståendeLimhamn,

Ängby-Bromma, 0,50,00,5gifta/sambo
Ängby-Bromina, 12,61,85,3ensamstående

olika bostads-i debefolkningenandelredovisas hurtabell 2.1I stor sexav
redovis-definitioner, Avolikabidragsberoende enligtområdena ärsom

låg- och höginkomst-mellanskillnadframgår mycketdetningen är storatt
låg exempel-socialbidragsmottagareområden avseenden. Andeleni dessa

låginkomstområdena,inivåer 30 till 40motsvarandeårvis 1994 procent
höginkomstonirå-gifta/sambo-hushållen iblandandelenmedan mottagare
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dena endast uppgick till 0,5 När det gäller ensamhushållenprocent.ca var
dock andelen i dessa områden något högre, eller 5 hus-senare procentca av
hållen.

hushållAv de i de låginkomstområdenastuderade bidragsbero-som var
ende enligt definition årB fick 1994 mellan 5 och 17 sin huvudsak-procent
liga försörjning via arbetslöshetsstöd, förtidspension och socialbidrag. I
höginkomstområdena dessa hushåll mycket sällsynta. När det däremotvar
gällde hushållde hade sin huvudsakliga försörjning via enstaka, ellersom
kombinationer, samtliga förekommande bidrags- försäkringsslagochav
ökade andelen bidragsberoende något i höginkomstområdena. Detta be-
rodde barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning,att sjukpenning m m
ingick i detta mått bidragsberoende.senare

Den intressanta skillnaden mellan Definition B och Definition C se tabell
2.1 ovan den förstnämndaär definitionen beståratt iärav personer som

ålderarbetsför samtidigt mångadet i fall finns viss restarbetsför-som en
måga, medan Definition C inbegriperäven med huvudsakligpersoner en
förankring på den ordinarie arbetsmarknaden. Exempelvis kan det i Defini-

ingåtion C antal uppbärett föräldrapenning.stort personer som
När det gäller utbudet service i de olika områdena kan det konstaterasav
det finns rad olika modeller föratt resursfördelning i de olika städerna.en

I Malmö finns resursfördelningsmodell för de kommunala verksamhe-en ny
och i Göteborg finns årterna sedan flera prövad modell för stadsdels-en

nämnderna samtidigt håller förädla modellen primärvår-förattsom man
dens fördelning Stockholm införde 1 januari 1997 stadsdelsför-av resurser.
valtningar och i samband med detta resursfördelningsmodell. Eftersomen
denna studie inleddes i slutet år 1996 och RRV naturliga skäl hänvisasav av
till post-statistik sker beskrivningen förhållandena i utifrånStockholmex av
den tidigare gällande strukturen.

RRV har i de utförda kartläggningarnatre utbudet Servicetjänsterav av
riktade till de boende i respektive område funnit det i samtliga städeratt tre
fördelas till områden där det förefaller finnas behovmer störstresurser av
dessa Det betyder exempelvis skolorna i områden med fler in-resurser. att
vandrarbarn har fler lärare elev, något gäller i barnomsorgen.ävenper som
Dessutom kan socialtjänsten, äldreomsorgen, sjukvården,att poli-man se

försäkringskassan och arbetsförmedlingen arbetar med fler sksen, verk-
samhetsnära personalresurser invånare låginkomstområdenai vadänper

fallet i höginkomstområdena.ärsom
förefallerDet således resursfördelningen de flesta områdensom om

föremålvarit för olika fördelningsprinciper måttdärtyper ohälsotal,av som
arbetslöshet, andel invandrare, andel ensamstående, andel förtidspensionä-

antal brott varit styrande. RRV har inte i denna studie för avsiktrer, m m att
söka bedöma i månvad olika fördelningsnycklar ändamålsenliga. Verketär
genomför istället analys i flera där det första frågangällersteg,en steget

det sker ungefärlig anpassning utbudet efter de socio-ekonomiskaom en av



29räckerPengar inteSOU 1997:24

områdena.i olikaförutsättningar aktuella deärsom
områden där be-till devisar det fördelasKartläggningen att resursermer

förefallerhoven störst.vara

överensstämmelse efterfråganutbud ochmellan2.2

kartläggalåtit opinionsundersökningar, TEMO AB,förhar institutRRV ett
attitydervilkaefterfrågan gäller välfärdstjänsterfinns vadvilken samtsom

frågeställningar i storstads-relevantaboende ifinns bland de ärsomsom
sammanhang.

hushåll iutvalda de000 slumpmässigtUndersökningen bygger 1ca
Hushållenhushåll deltagit.områdeområdena. har 166 eller 167varjeIsex

frågor,på dock19deintervjuats telefon. Sammanlagt har ärhar svaratper
ingåttmånga svarsalternativ har i defrågeställningarna olikakomplexa och

frågorna.olika
låg- respektive höginkomstom-ide boendeInledningsvis kan nämnas att

såväl utbudets kvalitettillråden ha liknande attitydergenerellt tyckssett
välfärdsfrågortill i allmänhet.som

i Sverigevälfärdssituationenallmänna bildendet gäller denNär anserav
åren.10minskat under deboende välfärden70 de senasteattprocent avca

låg- höginkomst-fråga ochmycket mellanSamstämmigheten i dennaär stor
områden.

samhället vissadet prioriterarfrågan hur viktigtNär det gäller är attom
höginkomstområdena.låg- Barn,likartade i ochuppfattningarnaärgrupper

invand-yrkesverksamma,första medanoch sjuka iungdomar sätts rummet
hårt. barnfa-Arbetslösa,prioriteras likainte behövaoch ensamma ansesrare

mitt emellan hög-i mellangrupp,och utslagna placerasmiljer, äldre re-en
Även densammalågprioriterade prioritetsordningenspektive äromgrupper.

låginkoms-ihöginkomstområdenlåg- kan detmellan och noteras att man
till blandsatsningar riktadetområden vikt vidfäster relativt störresetten

höginkomstområden föror-ioch barnfamiljer medanarbetslösaannat man
ungdomsverk-prioritering bam- ochmarginellt högre relativdar sett aven

samhet.
generelltsamhällets insatserde boendes betygssättningNär det gäller av

områdenaframgår finns. Manlikheter mellanför olika att storasett grupper
därefter placerarfungerar bäst,för yrkesverksammasatsningarnaattanger

prioritetsordning sedanfallandesatsningarna för invandrare. I nämnsman
därefter, dvs sjätte tillbarnfamiljer och sjuka. Förstsatsningarna barn,

påtagliga mellanskillnaderrangordningen, uppkommerplaceringen itionde
låginkomst-boende ihöginkomstområdena. delåg- kanoch Här attman se

fungerarpå ochområdena ungdomar, äldresatsningarnaatt ensammaanser
höginkomstområdena. gäller satsningarnaNär detibättre vadän man anger

höginkomstom-boende idet dvs deför hjälpa arbetslösa gäller motsatta,att
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råden positivt dessa låginkomstområ-satsningar vad iän görser mer man
dena.

När det gäller de boendes attityder till samhällets verksamheter där man
framgårbor höginkomstområdende boende i något positiva tillatt är mer

utbudet låginkomstområdena.vad i Generelltän gällerär de boendeattman
mycket nöjda med kommunens skötsel områdeär det i vilket bor. Iav man

låginkomstområdena förhållandevisdet fler nöjda med detär lokalaärsom
utbudet ungdomsverksamhet och socialtjänst vad fallet i högin-än ärav som
komstområdena. förhållandenOmvända gäller och idrottsanlägg-sport-
ningar, skola och utbildning, bamomsorg, sjukvården,polisen och dvs när
det gäller dessa verksamhetsområden lågin-nöjd i hög- iär änman mer
komstområden.

Vid betygssättning frånskala framkommerl-5 det främst äratten en
arbetsmarknadsåtgärder, fritidsgård och ungdomsverksamhet kulturli-samt

i det lokala området lägst såväl låg-genomsnittsbetyg ivet som ges som
höginkomstområdena. I tabell 2.2 speglas de boendes genomsnittliga betyg

låg-verksamheten i respektive höginkomstområdena. Statistik dettaav
slag skall hanteras försiktigt, genomsnitt motsvarande 3,0 tillettmen ca ca
3,3 brukar enligt TEMO kunnaAB betraktas det "bra detärattsom som

79ar .

Tabell 2.2 De boendes kvalitetsomdöme lågin-samhällets utbud service iom av
komst- höginkomstområdenrespektive i de svenska storstä-tre
derna. December 1996. Genomsnitt. Skala 1-5.

Lé’1gink.omr. Högink.omr.

Barnomsorg 3,3 3,4
Skola och utbildning 3,1 3,3
Fritidsgård och ungdomsverksamhet 2,8 2,8
Sjukvård 3,1 3,2
Socialtjänst socialvårdoch 2,8 2,9
Arbetsmarknadsåtgärder 2,2 2,4
Äldreomsorg åldringsvårdoch 2,9 3,0
Kulturlivet 2,9 2,9
Spon- och idrottsanläggningar 3,2 3,4
Polis- och ordningsverksamhet 3,2 3,3
Skötsel underhålloch bostadsområdet 3,6 3,6av

frågandetNär gäller samhället tillräckligt med olikasatsarom resurser
områden där bor framkommer de flesta det lagom.att att satsasman anser
Bland de fråganställning till det finns eventuellt under- ellertar ettsom om
överutbud områdena såi de olika finns det kraftig övervikt för negativaen
svarsangivelser. frågorDet bör understrykas Vill Du haatt typenav mer
eller mindre något tenderar leda till volymmaximerandeattav svars-

Materialet förbehålldettamönster. antydan det kan fin-trotsger en om var
påtagliga brister i utbudet. tabell 2.3 visasI hur övervikten förnas mer nega-

tiva svarsangivelser fördelar såvälsig i materialet. låg-I höginkomst-som
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Tabell 2.3 De boendes bedömning huruvida samhällets utbud serviceav om av
låginkomst- höginkomstområden förrespektive för litet elleri är

frånför litet för stort. Resultat TEMO-undersökning, de-stort -
1996.cember

HöginkområdeLåginkområde

32 3Barnomsorg 31 3- - 2Skola och utbildning 41 3 44- -Fritidsgård och ungdomsverksamhet 44 3 45 3- -Sjukvård 43 241 l- -socialvård 26Socialtjänstoch 32 3 4- -Arbetsmarknadsåtgärder 57 l 46 2- -Äldreomsorg åldringsvårdoch 45 2 44 2— —
Kulturlivet 38 4 37 5— —
Sport- idrottsanläggningar 30 8 24 9och - -
Polis- ordningsverksamhet 39 4 37 4och - -underhåll bostadsområdetSkötseloch 25 3 22 4av - -

arbetsmarknadsåtgärder,områden det för liteatt satsas menanser man
ungdomsverksam-det för lite äldreomsorg barn- ochäven att satsas samt

het.
områdesyfte utkristallisera det enskilda inom vilket de boendeI att anser

ytterligare insatser i den offentliga produktio-det finns skälstörst göraatt att
fråga:välfärdstjänster ställdes följande Om samhället skulle satsanen av

dåområdeenda de jag vilket skulle det varalästeextra ett av nyss upp,
Frågan sådant framgårtydligt satsningställd detär sättett att att extraen

exempel-exempelvis skola innebär det inte kommer satsas extraatt att
påminns intervjuarenvis äldreomsorgen. de boende deInnan svarar av om

framgårde endast skall det finns skillna-Avett att storaatt ange svar. svaren
låginkomstområdenlåg- höginkomstområden. finns tyd-der mellan och I en

arbetsmarknadsåtgärderna skall prioriteras,lig önskan det ärattom som
det gällerdärefter prioriteras ungdomsverksamhet och äldreomsorgen. När

höginkomstområdena utbildningdet mycket tydligt det skola ochärär att
viktigast vid prioritering insatser, därefter kom-extrasom anses vara en av

sjukvården.mer
fråganNär det gäller de boende önskar ökat inflytande hurom resur-

bostadsområdetfördelas och används i det visar intervjumateria-serna egna
låg-någoninte skillnad mellan bor i respektivelet det deär störreatt som

höginkomstområden, inflytande. finns2 3 vill ha Däremotstörreettca av
det vissa regionala avvikelser inom materialet. Stockholm skillnadernaI är

två bostadsområdena förhållandevis i detta avseende, 56mellan de stora
låginkomstområde tillde bor i Husby vill ha sägaattprocent av som mer

Ängby-medan andel 69 bland de bor imotsvarande är procentom, som
höginkomstområde.Bromma

det gäller vilken verksamhet de boende vill ha ökat inflytandeNär som
låg- höginkomstområden.finns dock vissa skillnader mellan och Förstöver

likartatkan det konstateras i prioriterar sitt intresse ettatt stort settman
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bådadvs i områdenkategorierna fåsätt, intresseradär mest attman av av
ökat inflytande gällande verksamheter riktade till barn- och ungdomarett

sjuka och äldre. låginkomst-Man kan dock konstatera de bor isamt att som
områden påtagligt fåmycket intresserade ökat inflytandeär att ettmer av

arbetsmarknadsåtgärdema höginkomstområdena,vad inomöver än ärman
områdeni fådessa klan angelägen ökatärsamt att att ettman senare mer

inflytande sjukvård.skola och utbildningöver samt
frågan låtaNär det gäller skall andra frivilligaoch k organisa-om man s

tioner, exempelvis kyrkan, Grannsamverkan brott och Farsor ochmotsom
hjälpa till med den del det tidigaresamhället heltstan,morsor av som

hand flesta, låg-de eller 88 i och 93 i högin-tog procent procentom anser
komstområden, det bra dessa kompletterande institutioneräratt att typer av

områdenbidrar inom de där den offentliga sektorn producerar tjänster. Sex
dock detta inte bra. intresseLägst för dessa komplette-ärprocent attanser

Ängby-Bromma.Rosengård,rande insatser finns i kontrollfrågahögst i En
visar klar majoritet de boende, 80 detäven att ärprocent, atten av ca anser
bra samhället bidrag till denna bådaorganisationer. Svarenatt typger av

frågordessa indikation det socio-ekonomiska bak-att oavsettger en
grundsvariabler finns intresse för fler aktörer det välfärdspolitiskaett om-
rådet. Svaren någon frågandock inte stöd för tolkning huruvidager av om

lågdetta beror kvaliteten skulle i befintligt utbud eller detatt vara om
helt enkelt bara uttryck för önskar verksamhet.är ett att typman annan av

påtagligtboende visarDe intresse för fritiden, och ersätt-ett att utan
ning, sig i vissa verksamheter idag utförs isamhället detengagera som av

bostadsområdet. låg-63 höginkomstområ-i och 71 iprocent procentegna
på frågandena de kan tänka sig sig. Generelltattsvarar om engagera

gäller finnsdet intresse bland bland de äldrestörre än åratt ett unga som
sig i verksamheterna. finnsDet generellt intresseatt sett ett stortengagera

för insatser och inom verksamheter gäller barn,egna engagemang som ung-
domar, äldreomsorg, och idrott. Den populära verksamheten isport mest

fritidsgården områdetdetta sammanhang tveklöst i ungdoms-är samt annan
såväl låg-verksamhet. Detta gälleri höginkomstområden. Stort intressesom

såledesföreligger för de verksamheter insatserdär kan vid sidangörasegna
ordinarie arbete. bekräftas områdenDetta det i med hög för-ett attom av

värvsfrekvens fritidsgårdenjust aktuell.är ärsom
det gällerNär de insatserna finns det tydliga skillnader mellanettegna par

låg- höginkomstområdena.och förraI de relativt intresseradär settman mer
sig i arbetsmarknadsåtgärderna, medan i de ärattav engagera man senare

relativt intresserade insatser i skola och ungdomsverksamhet.sett mer av
Resultaten kan sannolikt bero de socio-ekonomiska skillnader finnssom

områdena.mellan Arbetslösheten låg-helt enkelt problem i iär större änett
höginkomstområden. sådanaAv denna anledning intresseradär man mer av

låginkomstområdena.insatser i olikade
Undersökningen tydligt de boende önskar delaktiga,attanger vara men
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Tabell 2.4 De boendes attityder till motprestationer for vissa bi-mottagare av
mångadrag och Forsäkringsersättningar. I tabellen huranges som

på fråga:följande Man kan tänka sig exempelvissvarat att ar-
betslösa och förtidspensionärer kompensation for sina bidragsom

ersättningaroch i vissa lokala verksamheter idag ut-engageras som
förs samhället. Kan du tänka dig vissa bidragstagargrupperattav

förmågaska ha skyldighet efter bästa göra insats inom..."att en

Låginkomstomr. Höginkomstomr.

Barnomsorg 68 73
Skola och utbildning 63 69
Fritidsgård och ungdomsverksamhet 76 81
Sjukvård 63 65
Socialtjänst, socialvård 61 65
Arbetsmarknadsåtgärder 65 69
Äldreomsorg åldringsvårdoch 71 79
Kulturlivet 70 72
Sport- och idrottsanläggningar 72 80
Polis- och ordningsverksamhet 48 45

underhåll områdetSkötseloch 72 79av

intervjuundersökningen visar de boende det braäven att attanser vore om
de övriga i bostadsområdetdet medverkade i denäven egna gemensamma

tvåproduktionen. Samstämmigheten bostadsområdena påfallande.i de är
låginkomstområden77 de bor i 76och deprocent procentav som av som

höginkomstomrâdenbor i det bra de boende i detattanser vore om egna
bostadsområdet engagerade sig i vissa verksamheter idag erbjudsmer som

samhället.av
såledesIntervjumaterialet visar bådede boende själva vill delta i denatt

produktionen önskar i det bostads-samt attgemensamma se grannama egna
området sådandeltar i verksamhet samhället idag producerar.som

Aktivitet, deltagande delaktighetoch bör enligt de boende gällaäven
inom delar arbetsmarknadspolitiken. majoritetEn de boende istorav av
såväl låg- höginkomstområden rimligtdet begäraäratt att attsom anser en
del de idag uppbär förtidspension och arbetslöshetsersättning skaav som
ha skyldighet förmågaefter bästa insats inom vissa offentligagöraatt en
verksamheter. tabell 2.4 många låg-I visas hur de bor iprocent av som
respektive höginkomstområden pådet bra kravatt mot-som anser vore om
prestationer införs erhållerför vissa de bidrags- och försäkringser-av som
sättningar.

såledesDet tycks finnas starkt för idénstöd införa motprestationerett att
för vissa bidrags- och försäkringsersättningar. Imottagaregrupper av av
höginkomstområdena stödet endast marginellt Det skiljer endastär större.
några enstaka procentenheter mellan stadsdelarna. I mellanstort sett anser
60 och 80 motprestationer kan förbra idagprocent att vara personer som
erhåller områdekontanta stöd. det gällerNär skolans 65 procentanser ca

låtadet möjligt exempelvis förtidspensionärer och arbetslösaäratt att att
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hjälpa2.5 boendes uppfattning vilket är det bästa sättetTabell De attom som
Låg- höginkomstområden. Resultatde är arbetslösa. och avsom

1996.TEMO-undersökning. December

Lågink.omr. Högink.omr.
bidrag l lGe ipengar

36 47Ge bidrag kräva motprestationmen en
lånåterbetalningspliktigt 2Ge bidrag 4ettsom

hjälpa 6 3Anställa fler tjänstemän kan densom
utbildningarbetslöse sökaarbeteelleratt

företag 5Ge bidrag för 10att startaeget
föreningar 33 36Ge stöd till företag och kansom

skapaarbeten
Ordna gratis fritidsaktiviteter 1 1

5ej/Ej 9Vet svar
100100

förmåga kompensation för del sinefter viss insatsbästa göra som en aven
ekonomiska ersättning.

proble-bakgrund arbetslösheten betraktas deMot störstaatt ettsom avav
bästaför närvarande fick de boende vilket det sättetange som voremen

intervjuade fick välja sju olika Ihjälpa arbetslösa De ettatt av svar.
2.5 redovisas resultatet.tabell

förbild boendes uppfattningar vad braMaterialet de ärom somger en av
Två svarsalternativ framträder tydligt i materialet.den arbetslös.ärsom

införa motprestation för detförsta gäller förslaget skallDet att man en
de låg-iekonomiska stöd 36 boende och 47 procentprocent av avsom ges.

höginkomstområden enskilt bästai detta skulle detde boende att varaanger
innebärarbetslös. andra gäller förslagethjälpa den Detsättet äratt somsom

föreningar skapar arbeten bidrag. Ca 35företag och procentatt ges avsom
såväl låg- höginkomstområdena, företags-dessade boende, i attansersom

hjälpa de arbetslösa.och föreningsstöd skulle det bästa sättet äratt somvara
aktivitet, delta-Materialet tydlig bild de boende attatt anserger en av

i lokala arbets-motprestation komponenter viktiga degande och ärär som
marknadspolitiska satsningarna.

framgår det finnsopinionsundersökningen de boendeAv att ut-att anser
enskiltför förbättringar. förefaller inte i första handDet ettvararymme

verksamhetsområde fel helt istället handlar dethelt ellerär rätt, attomsom
skulle kunnainslag, eller fenomen, saknas. tycks dettaDetettett som om

servicepro-inslag delaktighet i den offentligaolikautgöras typerav av av
uttryck för de själva, lik-duktionen. boende har mycket tydligtDe attgett

ii allmänhet, i ökad utsträckning skulle kunnade boende engagerassom
offentliga Servicetjänster idag utförs offentligaden produktion avav som

attitydinstitutioner. Delvis uttryck för uppfattning ochett samma ansersom
införa motprestationer i vissa kontantstöds-de boende det finns skälatt att

modeller riktas till exempelvis arbetslösa.som
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Utanförståendeskap2.3

kanRRV konstatera det för närvarande finns problem i vissa storstads-att
områden och påoch kommun olika dimensionerat insatsersättatt stat av

för de olika förhållandensocio-ekonomiskamötaatt typerresurser av som
råder områdena.i de olika påMycket tyder vissa problem tilltar i omfatt-att
ning. Statistiken visar andelen står vid sidan arbets-att personer som om

låginkomstområdenmarknaden kraftigtökar i de RRV studerat. Antaletsom
daglediga se definition i avsnitt 1.3 i Bergsjön har exempelvis ökat med

år100 mellan 1990 och 1994, frånökning 600 till 200lprocent en ca ca
finnsDet risker med utveckling detta slag. Blandpersoner. en av grupper

utanförståendeskaparbetslösa kan riskera någotbli slagsettav en norm,
skulle bli problem i välfärdsstat Sverige.ett stortsom en som

Åtgärder2.4 behövs samhällsekonomisk och politisken-
utmaning

förhållandenMot bakgrund råderde storstadsområdeni vissa finnsav som
såväldet samhällsekonomiska åtgärderpolitiska skäl diskutera iattsom

syfte komma tillrätta med problemen.att
bestårProblemen sammanfattningsvis allt befolk-delstörreattav en av
storstadsområdenningen i vissa står vid sidan ordinarieden arbetsmark-av

naden samtidigt den offentliga serviceproduktionen inte fullt lyckasutsom
efterfråganden finns.möta som

RRV har funnit olika offentliga producenter service, det kan gällaatt av
sjukvårdbarnomsorg, eller polisens arbete, försöker dimensionera insat-

utifrån de behov finns. Verket har inte ambitionen betygsättaattserna som
den dimensioneringen eller det exakta utförandetnärmare dessa tjänster.av
Istället verket det sin uppgift underlag för Storstadskom-att ettser som ge
mittén områden där lösningar gårproblemen finna.samt attange

tvåDet finns verksamhetsområden enligt verkets bedömning är sär-som
skilt relevanta bådei arbete långkort och sikt välfärdssituatio-rörett som

storstadsområden.i Det verksamhet riktad till barn- och ungdomarärnen
verksamhet riktas till de arbetslösa.samt ärsom som

När det gäller barn- och ungdomsverksamhet visar undersökningen att
det i vissa stadsdelar finns brister vad gäller utbudet vissa verksamheter.av

ÄlvsborgI exempelvis Bergsjön och finnas efterfrågantorde det för vidgade
öppethållandetider. Dessutom situationen i antal studerade skolor otill-är ett

dåfredsställande såvälviss bland elever personal kan Detnoteras.oro som
någratycks särskilt låginkomstområdenaskolor i de studerade sak-som om

tillräckligt med vuxenrepresentanter.nar
När det gäller de arbetslösa kan det konstaterasär i vissaattsom man

kommuner vid sidan de ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamhe-om
inlett försöksverksamheter för skapa lokal sysselsättning. Iterna att exem-

pelvis Malmö och Göteborg vissa riskerar hamna iger man personer som
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långtidsarbetslöshet sysselsättning inom viss projektverksamhet. Bakom
aktivitet skall hjälpadessa verksamheter finns delvis tanken att man genom

råkatden arbetslös. aktivera den för arbetslöshetAttär ut antassom som
frågabidra till minskar risken komma vid sidan detiatt att avpersonen

självasociala liv och den gemenskap arbete normalt innebär. Justettsom
såledesaktiviteten värde för effektiviteten i den lokala arbets-antas vara av

brittisk forskning.marknadspolitiska satsningen. Dessa tankar styrks Iav
unemployment Individual risk factors OutcomesLong-termrapporten -

Policy vilken central roll social kon-Studies Institute, London, 1996 visas
försöka till-takt spelar för den enskilde individen denne skall kommanär

fåbaka in visar hur sannolikhetenarbetsmarknaden. Rapporten att ett
Mångasocialtarbete ökar i takt med individen deltar i sammanhang.att ett

olika exempel detta visas, bl visas folk ofta deltar i gemenska-att soma
påtillbaka arbetsmarknaden.de lokala pubarna lättare tycks kommapen

Forskarna pekar betydelsen sociala kontakter.av
förSamtidigt enlighet finnsdet i med vad sagts utrymmeovansom som

ytterligare riktad till barn- och ungdo-förbättringar vad gäller verksamhet
påminnade arbetslösa finns det skäl i detta sammanhangärsamt attmar som

inflytande och delaktighetde tydliga uttryck för önskan insyn, somom om
för i opinionsundersökningde boende i dessa stadsdelar uttryck dengett

områden. områden ansåglåtit samtligaRRV TEMO i dessa IAB görasom
klar majoritet de fritiden och ersättning kundede boende utanatten av

i produktion offentliga service-tänka sig hjälpa till, eller delta, denatt av
tillhandahåller. det just verksamhet rik-tjänster samhället idag Härsom var

arbetsmarknadsåtgärder detad till barn och ungdomar samt som angavs av
boende. det i det fortsatta arbetet med finna lösningarRRV att attanser
problemen rimligt möjligheteri storstäderna övervägaatt att ta varavore

för delaktighet.den kraft kan finnas i dessa uttrycksom
finns tydliga de boende önskar delaktighet,Det teckenäven ävenatt att

bör gälla i allmänhet. RRVsoch till aktivitet och medverkan,strävan även
medverkar i denmaterial visar de boende även gärnaatt attser grannarna

produktion välfärdstjänster samhället normalt producerar. Dettaav m m som
arbetsmarknadsåtgärderna.uttryck folks uppfattning Mangäller även om

hjälpa deni opinionsundersökningen det bästa ärsättet attatt somsvarar
arbetslös bidrag till försörjning samtidigt den arbetslösaär att som perso-ge

någotpåaktiveras antingen i arbete eller Bilden desätt.ett annat attavnen
delaktighet social gemenskap inom de verk-boende önskar ochse mer av

storstadsområdenasamheter där det förefaller finnas problem i de studerade
slående.är

Storstadskommitténrimligt iMot denna bakgrund förefaller det attvara
åtgärdsförslag för-sitt fortsatta söka finna syftar tillarbete med attatt som
låginkomstområden bör fokusera debättra situationen i bla storstädernas

frågor delaktighet, finna former inom arbetsmarknads-rör även attsom men
står vid sidan ordinarie arbetsmark-politiken för aktivera de denatt som om
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naden. Om detta skall innebära inför med motprestationeratt systemman
verket inte ställning till. finns folkligt förDet stöd denna lös-tar ett typ av

ningar enligt TEMO:s opinionsundersökning RRV beställt. finnsDetsom
lättförståeliga sådanatydliga och fördelar med former inom arbetsmark-

nadspolitiken, RRV bör studera vilka eventuellaattmen anser man noga
sådantnegativa effekter skulle medföra det permanentades.ett system om

Sammanfattningsvis detRRV troligt arbetet med finnaäratt att attanser
lösningar på några de storstadsområdencentrala problem visar sig iav som
bör sökas frågor delaktighet. gäller såväl de boende generellti Detrörsom

de kommit stå utanför arbetsmarknaden.attsom som
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3 Göteborg

VälfärdStudien i verkligheten bygger information rörande svenskatre
storstäder. Göteborg, Stockholm. redovi-Dessa Malmö och I detta kapitelär

förhållandena i Göteborg.sas
År 1990 genomfördes reforrnering kommunala verksamhetendenen av

i Göteborg. administrativaDen organisationen slopades och 21 stadsdels-
infördes.nämnder Konkret innebar detta äldreomsorg, barnomsorg,att

skola, fritid och kultur, handikappomsorg individ- familjeomsorgochsamt
i enhetligasamlades administrativa former.

årVarje stadsdelsnämnd tilldelas varje viss i enligheten summa pengar
med resursfördelningsmodell. bidraDenna tänkt till den ekono-är atten

så områdenmiska fördelningen med andel resurskrävande verksam-att stor
het kompenseras för detta. En andel arbetslösa, invandrare, handikap-stor
pade och äldre i konsekvens tilldelningmed detta ökadger en av resurser

utgår år fråntill den kommunala verksamheten. Göteborgs kommun varje
de finns tvåmedel fördela. indelas i delar dels grundresurs,Dessaattsom en
dels tilläggsresurs. Grundresursen 47 tillgängligamotsvarar procenten av
medel, tilläggsresursen 53 procent.

således tvåArbetet med fördela delas in i Grundresur-att steg.resurserna
utifrånberäknas befolkningsstatistiska uppgifter. Varje stadsdelsnämndsen

åldersstrukturentilldelas området.medel i Tilläggsresursenmotsom svarar
avsedd kompensera för de resurskrävande verksamheter föl-är att extra som

utgårjer befolkningen visst iDessa medelär sätt.att sammansatt ettav
huvudsak för de delar befolkningen barn med endastutgörsav som av en
hemmavarande förälder, arbetslösa, utländska medborgare, förtidspensionä-

ålderspensionärer.samtrer
Inför 1997 fördelas sammanlagt miljarder till7,5 kronor de 21 stadsdels-

nämnderna. Av dessa medel grundresursen 4 miljarder kronor och till-utgör
läggsresursen 3,5 miljarder kronor.

3.1 Sammanfattning Göteborg behöver änmer pengar-

så-RRV har inom för VIVE-projektet samlat in information röranderamen
efterfrågan tvåväl utbud välfärdstjänster i Göteborgs stadsdelar,som av av

Älvsborg.Bergsjön och syften finns förstaTre med arbetet. För det kart-att
efterfråganlägga utbud och välfärdstjänster. det andra detFör attav se om

någrafinns tydliga tecken tyder bristande överensstämmelse mel-som en



40 Göteborg SOU 1997:24

efterfrågan.lan utbud och För det tredje söka peka eller fleraatt ut ett en-
områden,skilda fenomen frågoreller skulle kunna centrala i Stor-som vara

stadskommitténs fortsatta arbete med finnasöka eller förslagvägaratt som
kan bidra till förbättra situationen och de allmänna förutsättningarna iatt
storstadsområden med hög andel socio-ekonomiska problem.en

såvälRRV har funnit Göteborgs kommun statliga myndigheteratt som
Älvsborg,fördelat till stadsdelen Bergsjön till stadsdelenänmer resurser

något påtagligamotiverat bakgrund de socio-ekono-motsom synes av mer
rådermiska problem i Bergsjön. Den aktuella fördelningsprofilen gäl-som

ler i samtliga k välfärdstjänster verket studerat. Tjänsternastort sett s som
består personal och utbetalningar kontanta bidrag och försäkringser-av av
sättningar.

de flestaI verksamheter har de offentliga institutionerna flerengagerat
Älvsborg.invånarebefattningshavare i Bergsjön vad fallet iän ärper som

små,I vissa verksamheter skillnaderna medan det i andra sammanhangär
områdeskillnader. där skillnadernaDet stadsdelsnämn-är större är störst är

dernas enheter för individ- familjeomsorg.och Bergsjön harI avsattman
gånger15 fler socialsekreterare, k verksamhetsnära personal,samt annan s

Älvsborg.jämfört med vad fallet i När det gäller barnomsorg ochärsom
Älvs-någotskola personaltätheten högre i Bergsjön iär vad gällerän som

borg. förhållanden. stårInom äldreomsorgen gäller likartade Anledningen
finna områdena.i de socio-ekonomiska skillnader finns mellan Gö-att som

teborgs kommunala resursfördelningsmodeller årstyrde 1995 31600ca
Älvsborginvånare,kronor i kommunbidrag medan förmotsvarande talper

12 600 kronor.var
detNär gäller utbetalningar bidrag försäkringsersättningaroch till deav

två områdenaboende i förhållandevisde skillnaderna boende iDeär stora.
erhåller årligenBergsjön såi genomsnitt drygt dubbelt mycket bidrag per

Älvsborg.invånare i olika ersättningar jämfört med vad gäller i siffrorIsom
Älvsborgsbornabetyder detta 34 270 skall jämföras med 14 302 kronor.att

såtjänar ungefär dubbelt mycket lönearbete jämfört demedpengar av
Älvs-boende i Bergsjön. följerAv detta skatteinbetalningarna iär störreatt

Gifta årborg. och sambeskattade med barn betalade exempelvis 1994 iett
hushållgenomsnitt 198 100 kronor i skatt medan motsvarande i Bergsjön

betalade 58 000 kronor. årTotalt betalade den offentliga 1994sektornsett
437 miljoner kronor i bidrag och försäkringsersättningar till de boende iut

Älvsborgsborna.Bergsjön och 262 miljoner till Stat och kommun fick
år tillbaka 255 frånmiljoner i direkta skatteinbetalningar Bergsjö-samma

Älvsborg.boma frånoch 1 044 miljoner kronor de boende i betyderDetta
årde boende i Bergsjön 1994 invånareerhöll nettobidragatt ett mot-per

Älvsborgsvarande 28314 kronor medan de boende i fick nettobetala
invånare.42 644 kronor per

Sammantaget kan det konstateras fördelaroch kommunatt stat ut mer
där det förefaller finnas behov stöd. offentliga sektornDenstörstresurser av
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så många personal-dubbeltersättningar ochså mycket kontantadubbeltstyr
Älvsborg.invånare Bergsjön tilltill somperresurser

efterfrågan desökt skattaTEMO AB,anlitandeharRRV avgenom
serviceoffentligt utbudattityder tillvälfärdstjänster bjuds ut samt avsom

det finnsboendevisar deInsamlat materialolika slag. ut-attatt anserav
ocksåhuvudresultatenutbudet. Ettvad gäller ärför förbättringar avrymme

välfärdsfrågor intei allmänhetspecifika utbudettill detattitydema samtatt
områdena fallet. Folk harvadmellan äruppvisar skillnader änstörre som

frågor, exempel-i dessasåledes påfallande likartade attityder även om man
hårdare Bergsjön iiarbetsmarknadsåtgärder prioriteras änvis kan attse

ÄlvsborgÄlvsborg i Bergsjön. Dethårdareskolfrågor iprioriteras änoch
stödsysteminom olikamotprestationerstöd förfinns dessutom störreett

Älvsborgs- Bergsjöboma.bland än
Älvsborgsborna vadnågot nöjda med utbudet ängenerelltär sett mer

arbetsmarknadsåtgär-nöjd medminstBergsjönBergsjöboma I ärär. man
kulturlivet ochfritidsgårdama, ungdomsverksamheten,dema, ävenmen

Älvsborg minst nöjdfår låga boende.de Ibetyg äräldreomsorgen manav
fårstadsdeloch i dennafritidsgård ungdomsverksamhet,med och även ar-

låga berorlåga betygenbetsmarknadsåtgärder betyg. Deoch äldreomsorg
verksamheter,lite dessafördetde boendesannolikt satsasattatt anser

Älvsborg utbu-ide boendeutbildningskola ochdet gäller attnär ansermen
verksamhe-för litedetfår samtidigt dedet godkänt satsasattansersom

ten.
högst.ungdomsverksamhetochgenerellt barn-prioriterarDe boende

arbetsmarknadsåtgärder Iäldreomsorg.sjukvård,prioriterasDärefter samt
få inflytandeökatintresseradrelativtBergsjön ettär attsett avmerman

Älvsborg. 66området fallet ivadfördelas i är procenthur än somresurserna
Älvsborg.iBergsjön och 58inflytande ide önskar procentatt mersvarar

deungdomsverksamhetskolafrämst inom barnomsorg,Det är samt som
ocksåboendeönskar deinflytande. Generelltboende önskar mersese mer

dels villaktivera sig,område vill de självabor delsi där dedetengagemang
boende kande70-75sittökarde procentatt avengagemang.grannarnase

välfärdstjänster, ochproduktionensig delta i dentänka att avgemensamma
Älvsborgide boendeersättning. 77fritidendetta procentsamt utan av

bradeti Bergsjönde boendeoch 76 attprocent om grannarnavoreanserav
välfärdsproduktionen.deltog aktivt i den gemensammamer

vissaönskvärtdetboende även2/3 och 3/4 deMellan att omvoreanserav
produktioneniförsäkringsersättningar engageradesbidrag ochmottagare av

handlari principför detta,servicen. Stödetoffentligaden mot-omsomav
Älvsborg båda stadsde-Bergsjön. Iiimarginellt änprestationer, störreär

områden bästfritidsgård ungdomsverksamhet ärochlarna somvaraanses
och för-från exempelvis arbetslösamed insatserkompletteraslämpade att

Även idrottsanlägg-ochäldreomsorg,barnomsorg,tidspensionärer. sport-
bostadsområdetunderhåll verksamheterskötsel och ärningar samt somav
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Älvsborgde boende såväli Bergsjön lämpliga i dettaangettsom som sam-
manhang. Det stödet för motprestationer kan möjligen förklarasstora attav
de boende detta det enskilt bästaär hjälpa deatt sättet ärattanser som ar-
betslösa. Ungefär hälften de boende frågaställning i dennatarav som anser

bidrag till arbetslösa med kravatt motprestation det effektivasteär sättet.
Den andra hälften det bästa hjälpa de arbetslösasättetatt ärattanser att ge
bidrag till företag och föreningar skapar arbete.som

Vi har funnit resursfördelning områdesanpassadochatt man genom pro-
duktion sökt efterfrågan,möta det särskilt finns två områden därattmen
överensstämmelsen mellan utbud efterfråganoch kan förbättras. gällerDet
verksamhet riktad till bam och ungdom arbetsmarknadsåtgärderna. Isamt
intervjuer vid besök skolor framkom såvälsamt personal eleveratt som
tydligt uttryck för behovet personalresurser, eller egentligenextrager av

i verksamheten. I skolan detvuxenrepresentanter exempelvis detattangavs
behövs fler sk skolvärdar. I vissa skolmiljöer råder oroliga förhållanden,
något riskerar hämma effektiviteten i undervisningen. Fler isom vuxna
olika verksamheter detta slag skulle kunna bidra till förbättra kvalite-attav

i den totala verksamheten.ten
När det gäller de arbetslösa har erfaritRRV den försöksverksamhetatt

med k Wesstidsarbetare lyckad. De riskerar utförsäkras ochs attanses som
tvingas leva socialbidrag aktiveras olika arbeten inomtypergenom av
den kommunala förvaltningen. Verksamheten bedrivs i begränsad omfatt-
ning.

Man kan materialet tydligt de boende önskar den offentligaattav attse se
verksamheten i det bostadsområdet i ökad utsträckning involverar deegna
boende. finns,Det enligt RRVs bedömning, starkt såväl låg-stöd iett som
höginkomstornråden för ökat inflytande och delaktighet i Göte-ett mer av
borg. såvälDetta gäller verksamheter riktade till de boende generellt som
till de arbetslösa områdena.iärsom

ÄlvsborgTvå3.2 bostadsområden Bergsjön och-
Projektet Välfärd i verkligheten VIVE syftar till såvälspegla utbudatt som
efterfrågan välfärdstjänster i svenska storstäder. Med syftet skapatreav att
jämförbara storheter väljs låginkomstområdehög- och i varje stad.ett ett ut

ÄlvsborgI Göteborg har stadsdelarna Bergsjön och valts stadsdelarnaut.
områdedels med lågmycket genomsnittligrepresenterar inkomst,ett dels

område med mycket hög genomsnittlig inkomst.ett Ingen stadsdelarnaav
kännetecknas förhållanden, skillnadernaävenextrema stads-ärav storaom
delarna emellan. Genomsnittlig inkomst såledeshar varit det främsta krite-
riet bestämt vilka stadsdelar skulle grunden för utredning-utgörasom som

Göteborgsmaterial.ens
Bergsjön förhållandevisär modernt förortsområde i Göteborgsett nord-

Områdetdel. byggdesöstra 1960-talet i skogsområdeoch 5ett natur- ca



43Göteborg1997:24SOU

klassiska, ochprecis intill denfrån belägetstadens ochkilometer centrum
Kortedala.arbetarstadsdelen1940-talet uppförda,

med inslagkuperadkännetecknasStadsdelen Bergsjön terräng avav
utsikt kringlig-området vackerisjöar överbergsformationer. Ett samt enpar

Om-området naturskönt.kategoriserastill kanarealer bidrargande att som
ochde bostäderstadsplanering. Runtrådet aktivdirekt produktär av enen

området går minskarringledegentligadetarbetsplatser utgör somensom
inramartrafik. Ringledenområdet förbiledertrafiken inom samt annan

utifrånAvgränsningentydligtBergsjön görstadsdelen sätt. attett en
Bergsjöns fy-uppfattningbilda sigsnabbt kankommande betraktare omen

struktur.siska
arbetsgivareövrigt saknasIarbetsgivaren kommunen.Den är storastörsta

1960-talethuvudsak byggdaiområdesgränsema. Bostädernainom är
några ochområdet avskiljda radhus-finnsflerfamiljstyp. Inomoch är av

hälftenochHälftenvillaområden. 12 800Bergsjön bor är mänI personer.ca
Älderspyramiden förhållandevis ung.stadsdelenvisarkvinnor. ärär att

Älvsborg bostadsområde be-gammaltutsträckningiStadsdelen är ettstor
Områdetcentrala delar.några Göteborgs utgörssydvästkilometerläget om

OmrådetLångedrag, Grimmered.ochdelornrådena Fiskebäck, Hagenav
inåt land stadsdelarnavid kusten ochnaturskönt belägetligger avgränsas av

Frölunda och Tynnered.Majorna,
Älvsborg Områ-Bergsjön.geografisktlika tydligtinte avgränsatär som

inte likanågot stadsplaneringensuccessivt, ärvuxit framdet har gör attsom
någraochavgränsningtydligi Bergsjön. Havet västeruttydlig utgör ensom

ochavgränsningungefärlig, österut.viss, ochmotorleder utgör norr-en
antalbostadsområde, finnsdetOmrådet betraktaskan även ettett omsom

området. i huvud-Bostädernaiarbetsgivare med lokaler utgörsmedelstora
området.i Iflerfamiljshus finnsantalvillor. mindresak radhus och Ettav

Älvsborg kvinnor.hälftenHälften och500 ärbor 18 är mänpersoner.ca
Älderspyramiden förhållandevis "ung".stadsdelenvisar äratt

framgår befolkningende två stadsdelarnajämförelse mellanVid atten
Ök-Älvsborg, Bergsjön.minskat inågot medan deniunder 1990-talet ökat

Älvsborg sker.viss förtätninghuvudsakligeni förklarasningen att enav
år.också stadsdel underdennaökat iflerfamiljshus harAndelen senare

gjortsedan kommunenDettaökat äldreboendekanDessutom noteras.ett
avsnitt 3.4.nedan undervissa satsningar se

Älvsborg 20småhus itill 3med 1lägenheter eller ärAndelen pro-rum
Älvsborg småhus80 IBergsjön motsvarande tal utgörI är procent.cent.

småhus. Andelenochlägenheterantalet5 eller fler 55med procent avrum
Älvsborg ochbestår ensamstående 90 i 17hushåll FOBär procentavsom

ihushållet medlemmarhar flergenomsnittligai Bergsjön 44 Detprocent.
Älvsborg i Bergsjön.än

varit konstant1990-talet hatycks underutländska medborgareAndelen
Älvsborg, Bergsjönandelen ibefolkningen, medanknappt 3i procent av



44 Göteborg SOU 1997:24

från årökat 26,7 1991 till år31,4 1995. Till detta kom-procent procent
Ärandelen före detta utländska medborgare.är 1995mer personer som

Älvsborgutgjorde denna 8 de boende i och 23 iprocent procentgrupp av
Bergsjön. Summan utländska medborgare och före detta utländskaav
medborgare brukar i befolkningssammanhang benämnas med ut-personer

Älvsborgländsk anknytning. I denna 8 de boende.utgör procentgrupp av
I Bergsjön med utländskutgör anknytning 54 procentgruppen personer av
det totala antalet boende.

ÄlvsborgDen genomsnittliga inkomsten högre i i Bergsjön. Medel-är än
inkomsten har minskat i Bergsjön såvälbland kvinnor under 1990-mänsom

År Älvsborg,talet. 1993 genomsnittsinkomsten bland 232 000 imänvar
medan den 110 000 i Bergsjön. För kvinnor siffrormotsvarandevar var
133 000 kronor 86 000 kronor. Medelinkomsten såvälhar ökat för kvin-mot

Älvsborg.imännor som
ÄlvsborgAntalet arbetstillfällen inom åruppgick 1994 till 345,4 i Berg-

sjön de l 552. I Bergsjön offentligasvarade arbetsgivare för 77var ca pro-
arbetstillfällena, medan den privata sektorn bidrog med 23,1cent av pro-

Av de l 193 offentliga arbetstillfällena stod kommunen för l 152.cent. An-
Älvs-talet arbetstillfällen har minskat med 24 under l990-talet. Iprocent

borg de privata arbetsgivarna för 62 arbetstillfällena,procentsvarar av me-
dan de offentliga försvarade 38 Antalet arbetstillfällen har minskatprocent.

21med under 1990-talet.procent
Förvärvsfrekvensen minskade under 1990-talet i frånBergsjön 72 till 40

Förvärvsintensiteten bland utländska områdetmedborgare boende iprocent.
Älvsborgför närvarande 20är I har den totala förvärvsintensite-procent.ca

områdeti frånsjunkit 86 till 79 under period. Observa-ten procent samma
tionsperioden kännetecknas såväldet högkonjunktur i börjanattav var som
slutet perioden. Det bör förvärvsfrekvensen i uppåtgåendedennoteras attav

Älvsborg.konjunkturen årunder visat tecken stiga i I Bergsjönattsenare
har istället förvärvsfrekvensen fortsatt årminska t 1994.att o m

När det gäller uppgifter arbetslöshet och sysselsatta i arbets-om personer
åtgärdermarknadspolitiska förhållandevisläget allvarligt i Bergsjön,är men

låterdet sig inte speglas med de vanliga arbetslöshetstalen. Anledningen är
antal utförsäkrats a-kassan. Av denna anledningatt ett stort ärpersoner ur

ändamålsenligtdet fokusera andelen arbetslösa och förtidspensionä-attmer
det k ohälsotalet område.i respektive BergsjönI har andelen för-samtrer s

tidspensionärer ökat frånunder 1990-talet år11,3 1989 till 14,3 procent
Älvsborgår 1993 befolkningen. frånMotsvarande uppgifter 3,7 ochärav

4,3. I Bergsjön årär 51% mellan 60än och 64 förtids-mer varannan person
Älvsborgpensionerad, i motsvarande uppgift 21är procent.

Ohälsotalet tvåhar ökat i områdenade under 1990-talet och 99,3 er-var
Älvsborg.årdagar, RFV 1994 i Bergsjön, endast 25,5 isatta Personermen

åldrarna åri 55 till 64 i princip helt vid sidan ordinärt yrkesliv,är ohälso-om
talet här i genomsnitt år.219,3är ersätta dagar per
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hushållSammanfattningsvis Bergsjön stadsdel med andelär störreen en
påtagligalågamed inkomster och sociala problem vad falletän ärsommer

Älvsborg. områdenasocio-ekonomiska skillnadeni stadsdelen Den mellan
åren 1990 1994.har ökat mellan och

3.3 Utbud välfárdstjänster kontanta ersättningarav -

årligenSveriges och kommuner utbetalar antal olika bidrag ochstat ett stort
hushållen. såvälförsäkringsersättningar till de svenska gäller generellaDet

specialdestinerade behovsprövade bidrag ersättningar.och ochsom
detta avsnitt redovisas kartläggning de kontant utbetalda bidrags-I en av

Älvsborg.hushållenförsäkringsersättningarna till i Bergsjön och Redo-och
årenvisningen 1990 1994.gäller och De ekonomiska ersättningarna utgörs

skattepliktiga respektive icke skattepliktiga bidrag och ersättningar. Ne-av
specificerasdan de delarna inom respektive kategori:största

skattepliktiga Icke skattepliktigaersättningar ersättningar
Förtidspension Bostadsbidrag/KBT
sjukpenning Barnbidrag
Föräldrapenning KAS
Arbetsmarknadsstöd Socialbidrag

Datafångsten har skett bearbetning SCBs forskningsdatabas, IoF-genom av
Örebro. hushållensbasen i denna finns samtliga uppgifter inkomsterI om

förmögenheter. faktorinkomster, bidrag ersättningaroch Alla och utbe-som
Älvsborgi stadsdelarna Bergsjön har struktureratstalats till de boende och

analysändamål. hushållensför Förutom inkomsterna redovisas inbetal-även
återgesningar direkta skatter. I Bilaga det tabellmateriall utgörsomav

grund för framställningen i detta avsnitt.

Älvs-hushållstranfereringar hushållenTabell 3.1 Offentliga till i Bergsjön och
ÄrGöteborgs 1990 1994. Kronor. Procentuellborg. kommun. och

utveckling.

År ÅrOmråde 1990 1994 Förändring

000Bergsjön, 390455 436746000 11,9%tot. +
28 108 21,9capita 34270 %+per

n 000Alvsborg, 213 174 262237000 23,0%tot. +
capita 12234 14302 16,9%+per

framgår Bergsjön väsentligtI tabell 3.1 det totala stödet till de boende i äratt
Älvsborg.hushållen såvälomfattande stödet till i gäller i abso-Detänmer

invånare invå-fördelat capita. Till Bergsjöns 12 744luta tal persom per
årbetalades 1994 436,7 miljoner kronor, vilket 11,9ärut procentnare mer

Älvsborgår hushållenutbetalades 1990. Till i utbetalades 262,2vadän som
år på år.miljoner 1994, ökning fyrakronor motsvarande 23 Enprocenten
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befolkningökad i denna stadsdel bidrar till förklara denna utveckling.att
ÅrerhållsNär hänsyn till antalet boende andra utvecklingstal. 1994 utbe-tas

talades 34 000 kronor boende i Bergsjön, ökning med 22ca per en ca pro-
Älvsborgsedan 1990. Motsvarande tal för 14 300 kronor och 16,9ärcent

procent.
Redovisningen förhållandevisi Tabell 3.1 översiktlig. Den visar denär att

offentliga såsektorn utbetalar dubbelt invånaremycketänmer resurser per
Älvsborg.i Bergsjön vad utbetalas till de bor i Utbetalningarnaän som som

bådaiökar stadsdelarna, ökningstakten högre i Bergsjön.ärmen
Vi har studerat hur del de utbetalda bidragen försäkrings-ochäven stor av

ersättningama inbetalda skatter direkta skatter. Fördel-motsvarassom av
ningspolitiken i Sverige syftar till omfördela välstånd frånekonomisktatt

låginkomsttagare.höginkomsttagare till Nedanstående redovisning illustre-
låg-det bidrags- och försäkringsersättningar till till hög-att änstyrsrar mer

inkomstområden.
årdirektaDe skatterna uppgick 1994 till 1,044 miljarder kronor i stadsde-

Älvsborg,len och 0,255 miljarder ikronor Bergsjön. Detta 56 937motsvarar
Älvsborgcapita/årkronor i och 20 000 kronor i Bergsjön.per

I tabell 3.2 har de belopp redovisats i tabell 3.1 minskats med desom
hushållendirekta skatter inbetalar till och kommun. Arbetsgivarav-statsom

ingårgifter, företagsskatter och mervärdesskatt inte i materialet.

hushållstranfereringar.minusTabell 3.2 Offentliga Hushål-inbetalade skatter.
len i stadsdelarna Bergsjön Alvsborg. Göteborgsoch kommun. Ar
1990 och 1994. Kronor. Procentuell utveckling.

År ÅrOmråde 1990 1994 Förändring

Bergsjön, 24371 182017 155,5%tot. +
capita 5 129 28314 178,5%per +

HÄlvsborg, 657 114000 781926000 19,0%tot. - - -percapita -37713 -42644 -13,1%

Älvsborgframgår hushållentabell 3.2I i betalar in 782 miljoner kro-att ca
fåri skatt de tillbaka i bidrag och försäkringsersättningar. Iännor mer

erhåller hushållenBergsjön i genomsnitt positiva nettoersättningar, dvs
erhållerde fråni bidrag och försäkringsersättningar och kommunstatmer
de erlägger i direkta skatter. De totala nettotransfereringarna tillän stadsde-

årlen Bergsjön uppgick 1994 till 182 miljoner kronor.
hushållenVarken tabell 3.1 eller tabell 3.2 visar hur sina in-genererar

komster dessa för hushållensräcker täcka utgifter för livsnöd-samt attom
vändig konsumtion hyra, dvs tillräckliga hålla hushål-de förärsamt attom
len ovanför socialbidragsnonnen. Eftersom utgifterna för socialbidrag är
omfattande ökar, hushållsärskilt i Bergsjön, bör andelen liggersamt som

låg.under systemtekniska orsaker Anledningen ärrent attnormen av vara
såsocialbidrag hushåll hushålletutbetalas kan troligt integörasnart ett att
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sambohushållTabell 3.3a Socialbidrag till gifta eller sambeskattade i stads-
ÅrÄlvsborgdelarna Bergsjön och i Göteborgs kommun. 1994. För

varje hushåll erhållersocio-ekonomisk andelengrupp anges som
socialbidrag A, genomsnittligt utbetalt belopp B andelensamt
hushåll nårinte socialbidragsnormen C. Kronor. Procent. Usom
b betyder barn, 1 b betyder barnutan ett etc.

ÄlvsborgBergsjön
Gifta/sambo A B C A B C

18-24 b 67,7 90061 13,3u - - -18-24 l b 72,2 82 900 11,1 - - -18-24 2 b+ 62,5 76 300 25,0 — — —
25-44 b 45,4 62 700 5,9 1,2 78 200 1,9u
25-44 1b 48,0 69 300 8,1 0,3 50019 0,7
25-44 2 b+ 43,6 90082 4,1 0,4 13 800 0,9
45-64 b 9,5 70073 2,3 0,1 2 400 0,6u
45-64 1b 12,5 20073 4,5 0,7 19 800 1,6
45-64 2 b+ 36,2 40097 3,4 2,2 200111 1,9
65- b 8,3 83 000 1,9 0,3 51 700u —65- 1b — — — — — —65- 2 b+

Totalt 28,2 78 000 4,1 0,3 37 300 0,8

inkomster tillräckliga för utgifterdeär mötaattgenererar som som samman-
konstituerar socialbidragsnormen. Det kan konstateras utgifternataget att

för socialbidrag ökat väsentligt Hushållenunder perioden 1990-1994. i
ÅrårBergsjön erhöll 1990 43,7 miljoner kronor. 1994 utbetalades 119,5

miljoner kronor, vilket ökning på år.173 fyra Denmotsvarar procenten om
försämrade hushållskategorierekonomiska situationen imärks samtliga

åldersgrupperi ensamståendealla i stadsdelen. Antalet 25-44samt män
år barn erhöll socialbidrag frånökade exempelvis 301 till 558utan som
under perioden, och det år,genomsnittligt utbetalade belopp till dessaper

frånökade 26 800 kronor till 45 900 kronor.män,
hushållensFör nyanserad bild ekonomiska situation haratt en mer av

några olika redovisningsgrunder För det första har andelen social-använts.
bidragstagare, genomsnittligt belopp andelen når tillintesamt som upp so-
cialbidragsnormen hushållstyp åldersgrupp.och redo-Dettagenererats per
visas hushålli tabell 3.3. det andra harFör andelen till delviss ärsom en
beroende bidrag och olika försäkringsersättningar redovisats separat.av

redovisasDetta i tabell 3.4.
Socialbidrag hushållutbetalas till enskilda först sedan socialtjänsten i

kommunen, eller stårStadsdelsnämnden, funnit finansiering inteatt annan
finna. Socialbidragen allmänt individens sista skyddsnät.att anses vara

Ett väl strukturerat material rörande utbetalningar socialbidrag där-utgörav
för intressant analysunderlag det socio-ekonomiska läget i bo-närett ett
stadsområde skall såvälanalyseras. I tabell 3.3 redovisas andel som genom-

hushållstyp.snittligt belopp per
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Älvs-Ensamhushållens3.3b socialbidrag i stadsdelarna Bergsjön ochTabell
Göteborgs Ar 1994. För varje socioekonomiskborg i kommun.

erhållerhushållandelen socialbidrag A,grupp anges som ge-
hushåll nårnomsnittligt B andelen inteutbetalt belopp samt som

socialbidragsnormen C. Kronor. Procent. U b betyder barn,utan
1 b betyder barnett etc.

ÄlvsborgBergsjön
B C A B CEnsamst. A

18-24 b 44,7 35 600 29,4 4,8 13 300 43,7u
18-24 b 63,6 45 300 21,21 - - -
18-24 2 b+ 69,2 45 400 11,5 — — —
25-44 b 40,5 43 500 11,3 5,0 33 100 12,1u

9,925-44 b 47,5 42 700 15,2 3,3 164001
25-44 2 b+ 51,1 45 200 8,7 8,8 40 900 8,0
45-64 b 20,8 37 900 5,6 2,2 28 900 3,8u
45-64 b 27,8 42 400 3,3 1,3 21 600 1,31
45-64 2 b+ 50,0 80 800 3,7 - - -
65 b 10,7 35 300 3,0 0,3 27 500 0,7u-
65- b1 — — — — — —
65- 2 b+ — — — —- -
Totalt 33,7 40 800 12,2 3,5 24 100 17,7

tvåRedovisningen i visar i princip mycket olika socio-eko-tabell 3.3 upp
hushåll socialbidragnomiska miljöer. Bergsjön andelenI är tar emotsom

Älvsborghushållskategorihög. gäller vilken studeras. IDetta oavsett som
förhållandevis få hushåll socialbidrag. Egentligen detdet ärär emottarsom

Älvs-ensamstående tvåföräldrar fler barn sig iendast med utmärkerän som
hushåll någotborgsmaterialet. 8,8 socialbidrag,dessa tar emotprocent av

hushålluppenbarligen inte räcker, eftersom 8 dessa räknatprocentsom av
årsbasis erhållitoch sedan de socialbidrag hamnar under socialbidrags-

uppgår årtillDet genomsnittliga beloppet, 40 900 kronornormen. som per
hushåll, ensamstå-till dessa visar det kan besvärligt för vissaävenatt vara

höginkomstområde. fåföräldrar i perspektiv uppgif-ende detta För att ett
Älvsborgfrån kan hälften Bergsjönsdet nämnas änattterna ensam-mer av

stående två socialbidrag.föräldrar, med eller fler barn, uppbär I klartext be-
Älvsborgdetta 8 i skall jämföras med 50 ityder Berg-att procent procent

sjön.
framgår hushålls-inte olikadet redovisade statistiska materialet deI ovan

kategoriemas grad bidragsberoende, bara de belopp utbetalats samtsomav
många nårinte socialbidragsgränsen. informationhur till Denna ärsom upp

socialförvaltning,strategisk utbetalare, dvs kommunens skallnär man som
sig uppfattning vidden de socio-ekonomiska problemen.skapa en om av

ovanstående finnskan i uppställningar det problem i Berg-Man att storase
Ovanståendesjön och det sig familjer med barn. informationröratt om unga

mångadock ingenting hur sysselsatta med arbete underärsäger om som
hushållet. På svåradagtid för intj ekonomiska till grund deänaatt avresurser
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Tabell 3.4a hushållAndel och antal gifta/sambo disponibla inkomstervars
till minst består76 antingen förtidspension,procent ersätt-av
ningar arbetslöshet, socialbidrag eller kombinationerp g a av
dessa ersättningsslag Definition Hushåll1. i stadsdelarna Bergs-

Älvsborg.jön och Göteborgs kommun. Ar 1994. För varje socio-
ekonomisk hushållandelen till minst 76 procentgrupp anges som

bidragsberoendeär enligt Definition 1 antalovan, personer som
är bidragsberoende enligt årDefinition 1 1994 antalsamt perso-

är bidragsberoende årenligt Definition 1 1990 inomner som pa-
rentes. U b betyder barn, 1 b betyderutan barnett etc.

ÄlvsborgBergsjön
Gifta/sambo Andel % Antal 94 Antal 90 Andel % Antal 94 Antal 90
18-24 b 20,0 3 - -u - -18-24 l b 38,9 7 2 -- -18-24 2 b+ - -- - - -
25-44 b 14,3 17 6 -u - -
25-44 1 b 13,1 26 4 -- -25-44 2 b+ 4,9 24 8 -- -
45-64 b 12,3 53 30 0,4 6 9u
45-64 1b 8,0 9 2 0,2 l l
45-64 2 b+ 3,4 4 2 —- -
65- b 6,1 19 19 0,2 2 -u
65- 1b -- - - - -65- 2 b+ -- - - - -
Totalt 8,9 162 73 0,2 9 10

förhållanden råder på arbetsmarknaden och utformningen flertaletsom av
de stödformer skyddsnätet för hushållutgör drabbade svårtdetärav som
utläsa hur antal både områdetbor iatt stort och dess-vuxna personer som

vistas i området dagtid. Vi de förhållandenasocialautom iantar att ett om-
råde till viss del beroende hurär andel befolkningenstor utgörsav av som

dagbefolkning i område.ettav vuxen
fåFör uppfattning hur del de boende iatt respektive områdestoren om av

i sett har sin försörjning tryggad bidragstort och försäkrings-som genom
ersättningar har vi hushållstuderat de disponibla inkomst till minst 76vars

76 100% ersättningar frånärprocent AMS, socialbidragsammansatt av-
och förtidspension, eller kombinationer dessa ersättningar. Denna indel-av
ning, eller gruppering, kallas i det följande för Definition Personer som
uppbär dessa ersättningsslag, eller kombinationerett dessa, inteav antasav

någotutföra arbete motprestation för den tid aktuell. Deärsom personer
till minst 76 sin disponiblasätter inkomst medprocent dessasom samman

Ävenersättningsslag betraktas i denna utredning i huvudsak daglediga.som
del förtidspensionärema ofta har kraftigt förmåganedsattom en av atten

arbeta, och därmed förhindrade mångautföraär traditionella eller ordi-att
arbetsuppgifter,nära räknar vi inte automatiskt samtliga dessa tillpersoner

sjuka.gruppen
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ensamhushåll till minstdisponibla inkomster3.4b Andel och antalTabell vars
består ersättningarförtidspension,antingen76 procent pgaav

ersätt-kombinationer dessaellersocialbidragarbetslöshet, av
Älvs-Hushåll Bergsjön ochi stadsdelarnaDefinition 1.ningsslag

socio-ekonomisk1994. För varjeArGöteborgs kommun.borg.
hushåll bidragsberoendetill minst ärandelen en-somgrupp anges

bidragsberoendeantal ärDefinition 1ligt en-sompersonerovan,
år bidragsbero-antal är1 1994ligt Definition samt sompersoner

år betyderinom parentes. U b1990 utanenligt Definition 1ende
barn1 b betyderbam, etc.ett

ÄlvsborgBergsjön
Antal 90Andel Antal 94Antal 90 %Antal 94Andel %Ensamst.

40,9 123718917,118-24 bu
—46,1 418-24 1 b —— —12 b+18-24 ————

1624142 2,520,6 36225-44 bu
-66,1 1625-44 1 b -- -5 41,625-44 2 b+ --

2832236 4,123,6 29645-64 bu
24 44,445-64 1b —— —2311,145-64 2 b+ -—

l 119 0,15,3 4665- bu
165- 1 b --- -2 b+65- ---

69 5 l1,6926 45616,0Totalt

hushåll bidragsberoende i vidarestuderat andelenVi har äräven me-som
tillgäller dels deDetTvå definitioner harning. ytterligare använts. som

förtidspen-inkomstdisponiblasin76minst sätterprocent genomsamman
något skattefriaflera deellerarbetsmarknadsstödsjukpenning,sion, samt av

76till minstDefinition dels de sätterfinns 2,bidrag procent sam-somsom
skattepliktiga ochlel-flera deellerdisponibla inkomstsin ett avgenomman

dessa databear-3. ResultatetDefinitionskattefria bidrag finnsler avsom
redovisas i Bilagabetningar

bearbet-emellertid statistiskaframställningen byggerfortsattaDen
Definition 1.dagledigadefinitionenenligt denningar snävare av

ökning iframgår väsentligskettdetoch tabell 3.4btabell 3.4aI att en
förtidspen-får försörjninghushåll sinutsträckningiantal stor genomsom

kon-kombinationer dessaellersocialbidragarbetsmarknadsstöd,sion, av
årårfrån 1990 till l 088hushåll 529ökatBergsjön har dessastöd. Itanta

ÄlvsborgiSituationenmotsvarande 106 är väsent-ökning1994, procent.en
År århushåll 1994 tilltill 71,påfallande. 1990 uppgick dessaligt mindre

Ökningen iförändringarhänsyn tillOm776 stycken. procent.motsvarar
framträdande.så stadsdelarnaskillnaden mellanblirfolkmängden tas mer

Älvsborg 2106, och iistället för115Bergsjön ökningenI procent, pro-var
befolk-förändringar iförsiffrorna justeratsistället för 7 närprocent,cent,

ningen.
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En konsekvens detta hushållantaletär där den disponibla inkoms-attav
till minst 76 konstitueras de nämnda ekonomiskaten procent treav ovan

Älvsborgstöden har fördubblats i påBergsjön l990-talet. I ökningenär en-
dast marginell under period, det sig några fåendaströr procent-samma om
enheter.

hushållsuppgiftemaOm räknas till antal bildom vuxna personer ges en
mångahur dagtid vistas området.i Det bör dock understry-av personer som

kas uppgifterna förhållandenspeglar från år 1994 beräkningaratt samt att
detta slag alltid förutsätter visst inslag schabloner. SCB-statistikenettav av

årvisar det 1994 fanns 250l daglediga områ-iatt vuxna personer som var
Älvsborgdet. I antalet dagledigaär mindre i Bergsjön. Endastänpersoner

87 årdaglediga 1994. Annorlunda uttryckt betyder dettapersoner attvar
13,3 den befolkningen i Bergsjön respektive 0,6procent av procentvuxna

Älvsborgden befolkningen i daglediga. ingårI dessa talärav vuxna perso-
års ålder, något65över bidrar till andelen daglediga kan före-attner som

lågfalla i Bergsjön, särskilt bakgrund den råderarbetslöshetmotvar av som
området.i

Om motsvarande beräkning ålderspensionärerdärgörs exkluderas, och
där den vidaste de beskrivna definitionema bidragsberoendeöverav ovan
används Definition 3 finner vi andelen daglediga ökar kraftigt i främstatt

ÄlvsborgBergsjön. Andelen åruppgick 1994 till 33 och i tillprocent,ca ca
5 procent.

Sammanfattningsvis kan det konstateras den socio-ekonomiska situa-att
tionen i väsentlig utsträckning skiljer tvåsig mellan de olika bostadsom-
rådena. hushållAndelen beroende bidragär väsentligt högre iärsom av

Älvsborg.Bergsjön jämfört med Samtidigt konstaterar RRV andelenatt per-
daglediga i sitt bostadsområde ocksåär väsentligt högreäregetsoner som

Älvsborg.i Bergsjön iän

3.4 Utbud välfärdstjänster serviceav -
Stadsdelsnämnden kommunen tillhandahåller det huvudsakliga utbudet av
välfärdstjänster bestående personlig service området.till de boende i Denav

leverantören offentlignäst största service primärvårdsorganisationen.ärav
Därefter kommer decentraliserade verksamhet. När det gällerstatens staten

det sig i polisverksamhet,rör arbetsförmedling försäk-ochstort sett om
ringskassans verksamhet.

3.4.1 Stadsdelsnämndernas verksamhet

Stadsdelsnämndema producerar offentliga tjänster inom huvudsakligen sex
verksamhetsområden. Dessa är

Barnomsorg
Grundskola
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Äldreomsorg
familjeomsorgIndivid- och

Funktionshinder
Fritid och kultur

Älvsborg årerhåller varjeBergsjön ochStadsdelsnämndema SDN i en
från Fördelningen sker i enlighet medkommunen. resurs-ensumma pengar

Nedanstående redovisningavsnitt 3.1.fördelningsmodell, avserse ovan
tvåtill de stads-budgetåret redovisas resurstilldelningen1995. tabell 3.5I

delsnämnderna.

ÅrÄlvsborg SDN. 1995.Bergsjön SDN ochBokslutsuppgifter förTabell 3.5
Tusen kronor.

ÄlvsborgBergsjön

455404 554 233Kommunbidrag
909 5 85438statsbidrag

21 51230 015Avgifter
608 291 464514Summaintäkter
638 293 735516Summakostnader

2 2712 030Resultat --
12,631,6Kommunbidrag/inv.
0,3statsbidrag/invånare 3,0
1,2Avgifter/invånare 2,3

destatsbidrag speglagäller kommun- ochResurstilldelningen vad avses
förut-råder två Syftet skapaförhållanden stadsdelarna.i deolika är attsom

tjänsteproduktion. Förvaltningamaför offentligsättningar god även uttar
verksamhetenkostnaderavgifter för täcka deatt genererar.som

Bergsjönframgår till boende ikommunbidraget detabell 3.5 är vä-I att
Älvsborg, 600i 31 kro-bidrag till de boendesentligt motsvarandestörre än

Uppskattningsvis 2 000 kronorår jämföra med 12 600 kronor.att avnor per
vårdåtagit producera vissBergsjön sigdifferens förklarasdenna attattav

Göteborgsområdet. EnBergsjöhöjds äldreomsorg.Det gäller vä-för hela
invånare, ochkommunbidragen räknatskillnaden isentligt delstörre perav

Bergsjönsocialbidrag. Iår, skillnader i volymer utbetaldaförklaras avav
år i1995, medani socialbidrag129 miljoner kronorutbetalades manca

Älvsborg socialbidra-betyderutbetalade 4 miljoner kronor. Dettaendast att
invånare år i Bergsjön, medanochför 10 000 kronor mot-ca pergen svarar

Älvsborg år.invånare ochtill 230 kronorkostnad i uppgicksvarande perca
utgifterutgifter och de särskildakommunbidraget reduceras med dessaOm

något mel-mindre skillnadåtgår framkommerför Bergsjöhöjd storensom
uppgår år till 20 000kommunbidraget 1995"rensade"lan stadsdelarna. Det

Älvsborg.invånare iBergsjön och till 12 400 kronorikronor per
respektivetjänsteproduktionen i Bergsjön SDNföljande beskrivsdetI

Älvsborg funktionshin-gällerfokuserar inte verksamhetenSDN. RRV som
välfärdstjänster.avsnitt 1.4.1 Verksamhetsnärader, se
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Personal

I december 1995 hade Bergsjön SDN 1 084 anställda, minsk-personer en
ning jämfört år dåmed 1993 1 102 anställda. Vid omräkningpersoner var en
till heltidstjänster framkommer antalet någottjänster ökat årenmellanatt
1993 och från1995, 921 till 924. årsarbetareNär det gäller arbetad tid
redovisas frånökning 931 till 951. Om hänsyn till förändradeen tarman
förhållanden vad gäller huvudmannaskap har personalen istället minskat
med 30 under perioden. Bergsjöhöjds äldreboende har tillkommit, vilket

50 heltidstjänster.motsvarar ca
ÄlvsborgI december 1995 hade SDN 876 anställda, ökningpersoner en

Ävenjämfört årmed då1993 749 anställda. efter omräkningpersoner var en
till heltidstjänster visas ökning antalet tjänster två åren,mellan de frånen av
616 till 687. årsarbetareNär det gäller arbetad tid redovisas ökning frånen
655 till 701.

ÄlvsborgBåde Bergsjön och har ökat sina insatser årsarbetareräknat i
under perioden 1993 till 1995. Områdena skiljer åt,sig vilket bidrar till att
nivåerna något Älvs-olika. I Bergsjönär bodde 1995 12 800 ica personer,
borg 18 500. Om personalinsatserna årför 1995 relateras till folkmäng-ca
den år framkommer den kommunala servicen riktad till Bergsjönattsamma
producerades 74 invånare,1 000 medan motsvarande förtalav personer per
Älvsborg 38var personer.

förvaltningamasAv redovisning framgår således den kommunalaatt
verksamheten i Bergsjön produceras ungefär sådubbelt många årsarbets-av

Älvsborg.krafter jämfört med vad fallet i det följandeär I redovisassom en
bild den verksamhet bedrivs uppdelat Verksamhetsgren. RRVav som per

ianvänder det följande konsekvent begreppet helårsarbetskrafter, dvs antal
anställda omräknade till heltider.

Barnomsorg

Barnomsorg produceras såvälför förskolebarn skolbarn. I stort settsom pro-
duceras barnomsorgen på liknande tvåi de områdena.sätt Det finns emeller-
tid vissa skillnader vad gäller resurstilldelning, nyttjandegrad m m.

Barnomsorg Förskolebarn-
I Bergsjön 1 235 barn årmellan och 61 folkbokförda år 1995. Av dessavar

732 barn, motsvarande 59 placerade någoni förskola ivar procent, typ av
Göteborg årunder 1995. 694 dessa 732 barn placerades i kommunalav
förskola i den stadsdelen, 8 barn placerades i SDNs barnomsorgegna annan
och 30 placerades i bidragsñnansierad barnomsorg. 25 dessa 30 barnav
placerades i bidragsfinansierad inom Bergsjöns stadsdelsområde.omsorg

ÄlvsborgI 1 624 barn mellan år1 och 6 folkbokförda år 1995. Avvar
dessa 0321 barn, motsvarande 64 placerade någoni för-procent,var typ av
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placerades i kom-032 barnår dessa l1995. 816underskola i Göteborg av
SDNsplacerades ibarnstadsdelen, 51imunal förskola den annanegna

109bidragsfinansierad barnomsorg.i161 placeradesochbarnomsorg av
Älvsborgsinombidragsfinansieradplacerades ibarn161dessa omsorg

stadsdelsområde.
respek-tillbringar liteandel barnenredovisas hurtabell 3.6I stor somav

speglar delvis deMaterialetverksamhet.förskolansveckotid itive mycket
bådaområdena. stadsde-Ifinns mellanskillnadersocio-ekonomiska som
i timmarår begränsning utrycktnågra införtsdet sedanlarna har peren

ökasnabbare kunnatHärigenom har kommunentill arbetslösa.för barndag
Älvsborg Bergsjön.iförvärvsfrekvensen högre änbehovstäckningen. I är

finnsintekombination med detilägre. DettadessutomArbetslösheten attär
många till-barnbidrar tilltill arbetslösanågon begränsning för barn att

för-verksamhet. 37förskolansvecka itidbringar längre procent avperen
Älvsborg förskolan.vecka i35 timmartillbringarskolebamen i än permer

29,2BergsjönMotsvarande tal i är procent.

35 respektivemindre änmindre 25,tillbringar änAndel barnTabell 3.6 som År 1995. Pro-verksamhet.i förskolans35 timmar veckaän permer
cent.

ÄlvsborgBergsjön

37,029,235 timmarMer än
45,053,4Mindre 35 timmarän
18,017,4timmarMindre 25än

Älvs-iandel barnenhögreSammanfattningsvis kan det konstateras att aven
från Bergsjönjämfört med barnendei förskola,placeradeborg är attmen

stadsdelen.förskola i deninågot utsträckning placerasmindrei egnaen
Älvs-iförskoleplatserbristdetdelvis medsammanhänger ärDetta att

frånbarnen79regi platserproducerar iborg. Kommunen procent avegen
Älvsborg i bidrags-placeradeibarnenstadsdelen. 16 ärden procent avegna

placerad i kom-barnenBergsjön 95Ifinansierad barnomsorg. är procent av
pla-barnen4stadsdelen. ärförskoleverksamhet i denmunal procent avegna

bidragsfinansierad barnomsorg.cerad i

SkolbarnBarnomsorg -
riktas tilldeldvs denbarnomsorgen,andra delengäller denNär det somav

förhållande-verksamhetdenna ärkan det konstaterasskolbamen, typatt av
Älvsborg. Antalet platserBergsjön iförekommande ivanligt änvis mindre
många Bergsjön iså ihälftenknapptbarnomsorgi denna ärtyp somav

Älvsborg. åldrarna 50 till 60endastaktuellabarn i de ärEftersom antalet
Älvsborg Bergsjöbarnenandelmindreinnebär detfler i attprocent aven

verksamhet.tid i dennatillbringar typ av
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Personal

För producera den kommunala barnomsorgen använde Bergsjönsatt SDN
Älvsborgårsarbetskrafter,243 medan årsarbetskrafter.använde 269 Det är

svårt exakt tvåjämföra de förvaltningarnas produktion då förhållandenaatt
olika i flera avseenden. I Tabellär 3.7 redovisas hur mycket personal som

stadsdelsförvaltningarna till barnomsorgen.styr

ÄlvsborgTabell 3.7 Personal inom barnomsorgen i Bergsjön SDN och SDN.
Ar 1995. Antal helårstjänster.anställda omräknade till

ÄlvsborgBergsjön

Adm. personal 7,0 10,8
Barnomsorgspersonal 208,8 234,1
Ovr. omsorgspersonal 2,5 -Kök, städ,vaktm. 25,1 23,7m m
Totalt 243,4 268,6

"Verksamhetsnära" personal

VIVE-proj ektet fokuserar i första hand de tjänster innebär måttvisstettsom
mänsklig kontakt mellan personal och klient. dennaI verksamhet detärav

bamomsorgspersonalen k övrig socialvårdsperso-omsorgspersonalsamt s
nal m k verksamhetsnära. kanär Det konstateras barnomsor-m som atts

årolika delar 1995 mellan 25 och 100 omfattande iprocentgens var mer
Älvsborg, de endast hade 10 fler anställda bamom-att procentmen som
sorgspersonal verksamhetsnära personal.

Sammanfattningsvis betyder detta Bergsjön SDN personalre-att styr mer
Älvsborgtill barnen inom den barnomsorgen vad SDNänsurser styregna

till sin barnomsorg.

Grundskola

ÄlvsborgInstitutionellt produktionsmodellemaär i Bergsjön förhållan-och
devis lika. Vardera stadsdel har vad gäller antal elever dominerandeett par

Årnågraskolor mindre enheter. 1995 gick 1404 elever i grundskolansamt
Älvsborgi Bergsjön. Motsvarande antal för 2 267 elever.var

förhållandenVissa skiljer sig områdena.dock mellan 96 procent av
eleverna i Bergsjön går i grundskola i den stadsdelen, går3 procentegna ca

Älvs-i grundskola i den intilliggande stadsdelen Kortedala. När det gäller
gårborg 92 i grundskola i den stadsdelen, medan iprocent stort settegna

eleverna går i skola i den intilliggande stadsdelenresten Majorna. Tillav
dessa tal skall föras de elever gåvalt i friskola. dettaI avseendeatt ärsom
förhållandena mycket lika mellan stadsdelarna, 6 det totalaprocentca av
antalet barn går i grundskola utnyttjar denna möjlighet.som

Älvsborg.I Bergsjön andelen invandrare väsentligtär i Stadsde-större än
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år. har innebu-flyktingar under Dettatagit antallen har emot ett stort senare
verksamheten förskolledningen i olika grundskolornarit de attstyrtatt upp

ordnahandlarelevunderlaget ställer. Detde krav detmöta attomsom nya
svenskundervisning Ande-hemspråkslärare, tilltolkar, stödlärarefler m m.

århemspråksundervisning 1995 69berättigade tilleleverlen är cavarsom
Älvsborg andel 6,4motsvarande964 elever. Ieleverna, ellerprocent varav

andel dessa barndock146 elever. Bergsjöneller I störretogprocent, en av
århemspråk, 1995 till 57andelen uppgickpå isin undervisasrätt attvara

Älvsborg andelstaluppgift för 45 DessaMotsvarande procent.procent. var
hemspråksundervisning, uppgiftdeltog i Bergsjönsbetyder 546 barnatt en

Älvsborgs relativt högre be-65 elever. Enbart denställasskall settmotsom
hemspråksundervisning eleverna i Berg-blandkonsumeranägenheten att

karaktä-Till detta kommerundervisning l 16 elever.sjön motsvarar extra
efterfrågashemspråksundervisning. Bergsjön under-på efterfrågan Iavren

Älvsborg språk.efterfrågas Till dettaspråk. 33 olikaolikavisning i 53 I
Älvsborg språkhemspråkefterfrågan i gäller26kommer att procent av

förhållandevis behöriga lärare.lätt hittatyska där detengelska och är att
i Bergsjön försumbar.Motsvarande andel är

efterfrågesidan ställer i Bergsjönde speciella krav ärEtt resultat somav
Älvsborg. Vidpersonalintensiv motsvarande iblirverksamheten änatt mer

Älvsborgframgår3.8personalredovisningen i Tabellbetraktelse attaven
50eleversamtidigt antalethar 5 fler lärare, är änendast procent mersom

något Bergsjöns skolor. Anta-mindre iKlassemas storlek ärstörre.procent
år.båda stadsdelarna undersuccessivt ökat iklass harlet elever senareper

frånlärare i Bergsjön1995-1996 ökade antalet eleverperiodenUnder per
Älvsborg från 16,0.tilllika 0,3, 15,7till 12,6. ökningen12,3 I storvar

ÄrÄlvsborg SDN.i Bergsjön SDN ochPersonal inom grundskolanTabell 3.8
helårstjänster.tillanställda omräknade1995. Antal

ÄlvsborgBergsjön

13,69,5Adm. personal
176,1168,7Lärare

Övr. 16,3barnomsorgspersonal m 12,7m
Övrig 19,11,2personal

225,1192,1Totalt

Verksamhetsnära personal

Äldreomsorg

Äldreomsorgen olikahemtjänstbestår olikai huvudsak samttyper avav
ålderdoms-det sigför äldre. det gäller boendetboende När rörtyper omav

sjukhem.servicehus, gruppboende ochhem,
inledningsvis antaletbör detdet gäller äldreomsorgenNär nämnas att per-

årområdebåde och äldre 75folkbokförda i respektive änärärsoner som
Älvsborg 989. Nedanåt. och iBergsjön antalet 590skiljer sig I är personer
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boen-såväl hemtjänsten antaletframgår antal timmar i den öppnaatt som
Älvsborg.Bergsjön ii absoluta ideplatser för äldre högre änär termer

Älvsborg, medan Bergsjöni kommunal regi iHemtjänsten bedrivs helt
del produktionen. Trots Bergs-anlita förSDN valt entreprenörer attatt en av

Älvsborg ärenden i den hem-antaletfärre äldre öppnajön har äränpersoner
skillnader vad gäller detberofler i Bergsjön. Skillnadentjänsten anges

område. Andelen ochi respektiveallmänna hälsoläget tunga, extra tunga
Älvsborg.Bergsjön ivårdärenden väsentligt högre imycket änärtunga

timmar i denväsentligt antaltill det producerasleder störreDetta ettatt
ÅrÄlvsborg. 1995 produceradeBergsjön jämfört medhemtjänsten iöppna

Älvsborgmånad, tal imedan motsvarandeSDN 8 600 timmarBergsjön per
700 timmar.uppgick till 3

i Bergsjöni k äldreboende högreAndelen äldre bor änärpersoner som s
Älvsborg. i respektivebefolkningen3.9 redovisas hur deni I tabell egna

faktiska boende detvisar de boendesstadsdel bor. Statistiken äroavsett om
folkbokförd.utanför stadsdel i vilkenförlagt i eller dengeografiskt ärman

Älvsborgsåledes bor, inte vadde äldre i Bergsjön ochSiffrorna visar hur
andelenstadsdelsförvaltning producerar. Det kan konstaterasrespektive att

någonår iutsträckning placeradeäldre 75 i högre ärär änpersoner som
fallet iBergsjön vadoffentligñnansierat äldreboende iform ärän somav

ÄlvsborgÄlvsborg. och 95 i109 i Bergsjöntabell 3.9 visasI att personer
9,618,5 i Bergsjön ochäldreboende, vilketbor i procentprocentmotsvarar

Älvsborg.i

på boendeformer. An-äldreboende, fördelat olika3.9 befolkning iTabell Egen
1995.tal. Ar

ÄlvsborgBergsjön
Ålderdomshem 276

050Servicehus
18Gruppboende 12
50Sjukhem 41
95109Totalt

äldreboendei Bergsjön bor ivisas hälften de äldretabell 3.9I att somav
Älvsborg ålderdomshemandelborhar valt bo i servicehus. I störreatt en

och VIVE-projektets fältarbeteverifiera undersjukhem. Statistiken tycks en
Älvsborg ii bor kvar hemmauppfattning de äldrevanligt framförd attom

områ-andra geografiskavad normalt i vissasina bostäder längre än ärsom
iden Göteborg.

äldreboende. ekono-producerar visst DeStadsdelsnämnderna ersätts
för äldre bosätterköp/sälj-system, demiskt, via inom-kommunaltett som

tillhandahåller.stadsdelsförvaltningarnaanläggningarsig i de somegna
Även producerades det 182förekommer. Bergsjönentreprenadverksamhet I

Övrigservicehus.fanns ikommunal regi. 144 dessaplatser i pro-avegen
Älvsborg16 i sjukhem. Ii gruppboende ochduktion bestod 22 platserav
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årproducerades 60 platser, ålderdomshem48 i och 12 isamma grupp-
boende.

tvåI tabell 3.10 visas hur de stadsdelsnämnderna dimensionerat sin per-
sonal för producera den äldreomsorgen. Den skillnaden iatt stora anta-egna
let anställda i de förvaltningarnarespektive speglar delvis det faktum att
Bergsjön har fler k ärenden inom hemtjänsten, dels ungefär hälf-tunga atts

Bergsjöns produktion äldreplatsema gäller kommerten av av personer som
från intilliggande stadsdelar.

ÄlvsborgTabell 3.10 Personal inom äldreomsorgen i Bergsjön SDN och SDN.
Ar 1995. Antal helårstjänster.anställda omräknade till

ÄlvsborgBergsjön

Adm. personal 12,0 4,0
Hemservice/omsorgspersonal 201,5 91,6
Sjuksköterskor/socialvårdspers. 4,6 -Övrig personal 3,7 —Totalt 221,8 95,6

Verksamhetsn‘2ira personal

Bergsjön SDN satsade sammanlagt 222 heltidstjänster för producera äld-att
i bostadsområdet år 1995. Av dessa 206 k verksamhetsnärareomsorg var s

Älvsborgtjänster. SDN producerade färre vårdplatser och färre timmar
Älvsborginom hemtjänsten. SDN satsade sammanlagt 103,5 heltidstjänster

år 1995. Av dessa 98,5 k verksamhetsnära personal. Detta betyder attvar s
förvaltningarna riktade 93-95 personalresursema till den verk-procent av
samhetsnära produktionen, dvs till det arbete utförs blsom av a omsorgsper-
sonal.

Vi har inte funnit ändamålsenligtdet varit i denna utredning relateraatt att
antalet k verksamhetsnära personal till antalet klienter inom äldreomsor-s

olika delar. Personalredovisningen speglar därför i första hand degens ovan
respektive stadsdelarnas relativa inriktning produktionen.av

detNär gäller äldreomsorgen tvåi de stadsdelarna kan det konstateras
Älvsborg.vårdbehovet vad gäller hemtjänsten iär Bergsjön iatt tyngre än

Dessutom det högre andel de årär äldre 75är änen av personer som som
någonplacerade i form offentligfinansieratär boende i Bergsjön jämförtav

Älvsborg.med vad fallet iärsom
socio-ekonomiskaDen situationen innebär sammanfattningsvis äld-att

kräver invånare i Bergsjön vad falletän ärreomsorgen mer resurser per som
Älvsborg.i

Individ- familjeomsorgoch

Individ- familjeomsorgenoch kommunal verksamhet därrepresenterar en
Älvsborgskillnaderna mellan stadsdelarna Bergsjön och mycket Iär stor.
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visas ande-ersättningarvälfärdstjänster kontanta3.3 Utbudavsnitt attav -
tvåvarierade kraftigt mellan dehushåll år socialbidrag1995 erhölllen som

Älvsborg hushållför de därandelen till 0,3uppgickstadsdelarna. I procent
hushållför deoch 3,5två med eller barn,fannsdet procentutanvuxna

motsvarandeBergsjönbam. Imed ellerbestod utan varvuxenav ensom
från stadskansli har andelen hus-GöteborgsEnligt uppgift28,2 och 33,7.tal

år överstiga 501996 kommithåll undersocialbidrag attemottar pro-som
åt. representativtkraftigtskiljer sig EttbeloppenTill detta kommer attcent.

beloppsmässiga skillnaderexempel dessa stö-illustrerande utgörsoch av
erhöll dessa bi-Bergsjönmed bam. Isammanboende föräldrartilldet ett

Älvsborgår 19 500 kronor.dragshushåll 1995, igenomsnitt 69 300 kronori

i Bergsjön SDN ochfamiljeomsorgenIndivid- och3.11 Ifersonal inomTabell
helårs-tillanställda omräknade1995. AntalSDN. ArAlvsborg

tjänster.

ÄlvsborgBergsjön

1,57,0personalAdm.
3,753,8Socialvårdspersonal
5,260,8Totalt

Verksamhetsnära personal

verklighetannorlundaheltBergsjön SDN hanterar änIoF-enheten inom en
Älvsborg första antaletdetpersonalen i Förmotsvarande ärvad den möter.

utbetalas detför det andrai Bergsjön, vä-väsentligt mycketärenden större
månad tredjehushåll och för detoch ärsentligt mycket ar-pengar permer

Älvsborg.fallet iBergsjön vadväsentligt bredare ibetsfältet ärän som
olika klientprob-Bergsjön fleribetyder IoFDetta möter typeratt avsenare

IoF-enheten dimen-i Bergsjön haromfattande arbetetklara detlem. För att
Älvsborg. tabellfallet i Ianställda vadbetydligt flersionerats med ärän som

verksamhet,till dennaheltidstj riktadeBergsjön har 60,83.1 1 visas änsteratt
Älvsborg arbetsuppgifter. Förtjänster för dessahar 5,2medan SDN i avsatt

heltidstjänsterkan dessagäller resursbehovtydliggöra olikheten vadatt re-
4,8 IoF-tjäns-relationstaletBergsjöntill befolkningens storlek.lateras var

Älvsborg.år 0,3 för Iinvånare Motsvarande tal1996.1 000ter varper
gånger personalresurser inomsåledes flerungefär 15Bergsjön detsatsas
Älvsborg. sammanhangetbör ifallet i Detverksamhet vaddenna ärän som

personal-andel sinaframhållas ungefär likaförvaltningarna satsat storatt av
tjäns-personal, eller 80verksamhetsnärainom IoF procentca avresurser

terna.
Älvsborg vadstabil isocio-ekonomiska situationen änDen är sommer

bidragsberoende harhushåll kommit bliBergsjön. Andelenfallet i attär som
tilltagande socialakombination med andraikraftigt i Bergsjön. Dettaökat

kommunalautformningen dentekniskasjälva denproblem samt resurs-av
på-kommitvissa omständigheterfördelningsmodellen har lett till attsom
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verka den kommunala tjänsteproduktionen. Vid flertal intervjuer såvälett av
chefs- verksamhetsnära personal har framkommit tilldelningensom att av
medel till de olika kommunala verksamhetsgrenama inte upplevs ske ett
i alla lägen tillfredsställande De framförda skälen försätt. detta konstate-
rande den stelhet resursfördelningsmodellenär i Göteborg kan innebärasom
i vissa lägen. Modellen fördelar kommunens skattemedel utifrån vissa scha-
bloner. någotDessa leder, förenklat, till stadsdelar med hus-att resurssvaga
håll tilldelas hushåll med hushåll.än resursstarka Problemetmer resurser

denna modell inte för vissa förändringar.attanses vara typeranpassas av
Eftersom tilldelningen påse,sker i dvs klumpsumma utbetalas fören

år,varje kommer stadsdelsförvaltningarna tvingas omprioritera inomatt
verksamheten oförutsedda kostnader för vissa ändamålextraordinäraom
uppkommer. oftaEtt framfört exempel gäller konsekvenser följersom av
kraftigt uppkomna variationer i den vårdenköpta för missbrukare eller ut-
gifter för placering vissa ungdomar. Det gäller utgifter och uppkomnaav
situationer inte i särskilt utsträckning påverkasupplevs kunnastorsom av
stadsdelsförvaltningens personal. Resultatet fåtalblir redan fleratt ett om-
händertaganden, eller ärenden där köp missbrukarvård blir aktuell, lederav
till kraftiga ökningar utgifterna för förvaltningen. måsteDessa utgifterav
dock klaras inom för den tilldelning resursfördelningsmodellenramen som

Något förenklat uttryckt leder oväntad ökninggett. antalet missbruks-en av
ärenden inom Individ- familjeomsorgenoch till avdelning för-att en en
skola kan riskera behöva måstePengarna sådantistängas. läge framett tas
inom stadsdelsförvaltningens Vi har inte haft anledning bedömaattramar.

måni vad dessa framförda synpunkter negativt eller påverkatpositivt pro-
duktionen, begränsar till fördelningssystemetutan i vissaatt notera attoss
lägen kraftigt påverkakan planeringsförutsättningarna för del verksam-en
heter.

Fritid och kultur

detNär gäller fritids- och kulturverksamheten tvåi de stadsdelarna kan det
konstateras Bergsjön capita i denna verksamhet.att satsar mer resurser per
De skillnaderna består i Bergsjön har bibliotek områdetstora inomatt ett

Älvsborg.i Bergsjön fler fritidsgårdarhar jämfört medsamt att
I Bergsjön finns fritidsgårdar. De utplacerade olikaär platser itre om-

rådet. Lokalerna förhållandevisär välbesökta. En nybyggd idrottsanlägg-
ning finns områdeti mellan stadsdelen och Kortedala. I denna lokal tränar
bl brottningsklubben AK77. Kortedala IF, fotbollsklubb, har lo-ära som en
kaler intill Bergsjöns bostadsområde. Klubben sigstrax idrottsverk-ägnar
samhet och ungdomsarbete.

ÄlvsborgI finns ungdomsgård. Denna ligger placerad i fastig-en samma
Önnereds Öppethål-het den lokala handbollsklubben HK har lokaler.som

Älvsborglandetidema frånskiljer sig de gäller i Bergsjön. I fritids-ärsom
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gården vardagar och kvällar varje vecka fredag och lör-öppen ett samtpar
fritidsgårdamadag kväll. I Bergsjön samtliga vardagar ochär öppna var-

På fritidsgårdamadagskvällar. helgerna stängda i Bergsjön.är
båda stadsdelarna förekommerI samarbete mellan närpolisen ochett gott

fritidsgårdspersonalen. gårdarnaPolisen besöker i syfte etablera socialatt
kontakt med ungdomarna. Verksamheten kan exempel detettses som
ofta förekommande nätverksbyggande vi kunnat i den kommu-noterasom
nala och statliga förvaltningen i Göteborg.

3.12Tabell Personal inom fritids- och kulturverksamheten i Bergsjön SDN och
År helårs-Alvsborg SDN. 1995. Antal anställda omräknade till

tjänster.

ÄlvsborgBergsjön

Adm. personal 1,0 1,0
Bibliotekspersonal 4,7 -Fritidspersonal 9,7 4,1
Totalt 20,0 5

Verksamhetsnära personal

3.4.2 Rrimärvårdens stadsdelarnainsatser Bergsjön ochi
Alvsborg

Primärvården åren genomgåtti Göteborg har under de organi-senaste stora
satoriska förändringar. januari primärvårdsnämndDen l 1995 bildades en
för hela Göteborg. primärvårds-Detta innebar samtidigt de tidigareatt tre

Österförnämnderna Centrum/Väster, Hisingenoch upphörde. För admi-
nistrationen primärvårdsadministratio-gjordes motsvarande förändring. Tre

blev Husläkarenheten överfördes primärvården.samtidigt till Sedanner en.
primärvården primärvårdsområden1995 organiserad i 9 PVO.är Barnme-

område.dicin bildar områdeUtöver detta för bammedicinett eget senare
några friståendefinns specialistenhcter.även

år fåttGöteborg har under vidkännas vissa givna föränd-exogentsenare
påverkatringar kraftigt förutsättningarna hälsovårdenför sjuk- och isom

området. Lågkonjunkturen hårt,har slagit andelen invandrare hög ochär
området,fördeladojämnt i arbetslösheten hög och andelen ungdomarär

Primärvårdenmed problem hög. i Göteborg dessutom förär ettansvarar
områdegeografiskt där skillnaderna mellan stadsdelamas socio-ekono-

förhållandenmiska vårdadevarierar kraftigt. Andelen akutsomatiska
sjukhus för Göteborg under riks genomsnittet. Samtidigt andelenär är perso-

långvarigmed sjukdom hög. Till detta kommer Göteborg haratt storner en
andel äldre sociala problem och hög andel ensamboende. Dettasamt stora

primärvården.innebär belastning förstoren
Primärvården i Göteborg skall medverka till individerna inte behöveratt

sjukvården.uppsöka den kostnadskrävande Ambitionen de olikaär attmer
PVO sjukvårdskall leverera likvärdigt utbud hälso- ochett samt mot-av
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verka segregation sänka ohälsotalen. Göteborg visaroch högre ohälsotal än
bostadsområdenagenomsnittet i riket, variationerna mellan inom kommu-

sådock De nordöstra stadsdelarna SDN 1-4 uppvisar dubbeltär stor.nen
högt genomsnittligt ohälsotal de sydvästra SDN 5-6. Högst ohälsotalsom

Älvsborg.100 redovisasnästan i Bergsjön, lägst 25 ica
Primärvårdens huvudsakliga arbetsenheter distriktssköterske-utgörs av

och distriktsläkarmottagningar, distriktsrehabiliteringsenheter, mödra- och
barnavårdscentraler barnmedicinmottagningar. För dessa finnssamt ett om-
rådesansvar. Härtill finns övergripande Missbruksenheten,enhetersom

Sjukvårdsupplys-Nordhemskliniken, Rygghälsan, Arbetsrehabcentrum,
ning Primärvårdenoch Röntgenenhet sjukhus. samarbetarVasa medäven
privata allmänläkare privata sjukgymnaster.och

länssjukvårdenSamarbetat såmed syftar till klara delatt storav en av
vården primärvården få ståndmöjligt inom till till fungerandesamt attsom
vårdkedjor länssjukvård.primär-mellan och

Samarbetet med stadsdelsnämnderna berör dels gränsdragning mellan
Ädelreformen,primärvården sjukvårdenoch den kommunala enligt dels re-

tillhandahålls från sjukvården,SDN exempelvis läkare och reha-surser som
biliteringspersonal sjukhem.

I projekt Lövgärdet visades fanns hög korrelationdet mellan ohäl-att en
förhållanden. förhållan-sotalet och socio-ekonomiska Mot bakgrund deav

devis primärvårdensskillnader finns i de olika stadsdelarna harstora som
fåttutvecklingsenhet i uppdrag vidareutveckla resursfördelningen i kom-att

munen.
VIVE-projektet fokuserar den offentliga sektorns produktion välfärds-av

Älvsborg.tjänster i Bergsjön och detta avsnitt det därför relevantI är att
primärvårdstjänstersöka isolera vilka i enlighet med de definitionersom,

Tvåi kapitel produceras i dessa stadsdelar. de nio1som anges ovan, av
primärvårdsorganisationerna föremålPVO blir för studier i denna rapport.

Askirri/Älvsborg/Styrsö.Det gäller PVO Kortedala/Bergsjön och PVO
primärvårdorganisationerDessa producerar till de boende i respektive om-

råde utifrån de ekonomiska, förutsättningaroch andra, givna. Pro-ärsom
såvälduktionsanläggningama, dvs husläkarmottagningar dimensio-ärm m,

utifrån primärvårdsoniråde,nerade geografiskt placerade respektivesom
utifrån Bådeinte geografiskastadsdelsnämndens indelning. Bergsjön och

Älvsborg således delmängder respektive PVO. tabell 3.13 redovisasIär av
många årsarbetskrafter tvåhur riktas till de stadsdelarna.som

framgår primärvårdsorganisationentabell 3.13I i Göteborg fördelatatt
så erhåller årsarbetskraf-Bergsjön produktion motsvarande flerattresurser

Älvsborg.capita materialet fördelningenI har tjänsteränter per ovan av
förhållandevis området.antagits jämnt fördelat i det gällerNär Korte-vara

dala/Bergsjön betyder detta siffrorna för Bergsjön kommit underskat-att att
något. Förhållandet påverkar dock inte analysen i det följtas
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PrimärvårdensTabell 3.13 primärvårdenproduktion välfárdstjänster inomav
i Bergsjön årrespektive Alvsborg 1996. Göteborgs kommun. Antal
årsarbetskrafter årsarbetskrafter i relation till befolkning.samt

Älvsborg ÄlvsborgBergsjön Bergsjön
åa 1996 åa/l000 åa 1996 åa/1000

Husläkare,HL 4,08 0,32 3,20 0,17
HL, övr.personal 5,61 0,44 5,84 0,31
HL, priv. 0,34 0,03 2,35 0,13
DSK/HSV 12,00 6,58- -1000,65- 5,28 -2,78per -1000, 16- 1,14 —0,46per —Rehabilitering 2,72 2,12— —1000,65- 1,20 —0,89per —1000, 16- 0,26 0,20per — —BVC 3,00 2,49 3,48 1,82
MVC 2,80 1,03 2,1 0,55

Totalt 30,55 4,8 25,67 2,77
Jämförelsetalen capitaberäknas det gäller utgångspunktBVC och MVC med inär antalper

ålder.kvinnor i viss l övriga fall har totalbefolkningen områdeti utgjort bas i beräkningarna.
Sjukvård.Källa: Göteborgs Primärvården.Utvecklings- och Forskningsenheten.

De boende i Bergsjön tilldelas ungefär 70 capitaprocent mer resurser per
Älvsborgjämfört med vad de boende i erhåller. Vi kan konstatera denatt

socio-ekonomiska situationen fråni nordöstra Göteborg avviker vad som
Älvsborg,gäller i och skillnad vad gäller resurstilldelning tveklöstatt en

motiverad. Vi har tagit efterfrågandel statistik belysersynes vara av som
vård, faktisk besöksstatistik medicinska folkhälsomässigaoch aspek-samt

förhållanden tvåoch områdena.i de Exakt hur denna skillnad iter stor re-
svårsurstilldelning bör bedöma. pågårFör närvarande arbeteär att ettvara

med utveckla resursfördelningsmodell Utvecklings- och Forsk-att en ny
ningsavdelningen Primärvårdeninom Göteborg. Av det underlags- och be-
slutsmaterial vi framgårtagit del resurstilldelningsmodeller ärattsom av
mycket känsliga för vilka antaganden ligger till grund för modellen.som

Älvsborg3.4.3 Statens stadsdelarnainsatser i ochBergsjön

VIVE-projektet fokuserar statliga tvåorganisationers verksamheter i detre
områdena. Det gäller försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polismyn-
digheten. Arbetsförmedlingens några årverksamhet i Göteborg sedan in-är

sådantdelad de olika förmedlingskontoren för vissasätt yrkes-att svarar
kompetensområden.eller Detta alternativ till den vanligt förekom-ettsom

mande geografiska indelning ianvänds andra regioner. Detsamma gäl-som
ler för övrigt i Malmö. Syftet med den indelningen klienterna för-är attnya

få högre kvalitet i förmedlingen. Priset blirväntas de arbetssökandeatt
måste längre inom kommunen för komma i kontakt med specia-denattresa
liserade vårpersonalen. ändamålsenligtDet enligt mening inte sökaär att
uppskatta den arbetsinsats varje förmedling lägger ned de klientersom
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bostadsområde.tillhör visst Anledningen verksamhetenär ärett attsom ny
låternaturliga skäl bäst sig utvärderas efter det arbetet utförtsoch attav

geografiskaunder viss tid i de organisatoriska och strukturer eta-nya som
blerats.

påminnerFörsäkringskassan inne i omvandlingsprocessFK är en som
vad fallet med arbetsförmedlingen. Försäkringskassans kontorärom som

sådanthar sedan januari 1997 indelats vissa kontor sköter vissa1 sätt att
försäkringskassorna tvingatsärenden. Anledningen atttyper av uppges vara

begränsa sina utgifter för administration och detta sökaär sättatt ett att
avstår frånstordrift viss handläggning. Vi i sökaskapa i denna attrapport

ändamålsenliga förändring.värdera det i denna Istället kan det konstateras
organisation fram till och med 1996 personalresurser tilldennaatt styrt mer

områden förhållanden finnsde där socio-ekonomiska antyder det störreatt
behov. boende i Bergsjön har fram till och med 1996 tillhört KortedalaDe

Älvsborgi Frölunda Tabell 3.14FK, och de boende har tillhört Västra FK. I
Älvs-årsarbetskraftermånga respektivevisas hur till Bergsjönstyrtssom

borg under 1996.

årsarbetskrafter åas0m iTabell 3.14 Antal försäkringskassan producerar
stadsdelarna Bergsjön och Alvsborg. Ar 1996.

ÄlvsborgBergsjön

Handläggare 28 14
1000inv 2,2 0,8per

Administrativ personal 2 l
1000inv 0,2 0,1per

Totalt antal åa 30 15
"Verksamhetsnära" personal

så många årsarbetskrafter capitaFörsäkringskassan dubbeltänstyr mer per
Älvsborg. tilltill Bergsjön till Orsaken detta, nämnts, uppgessom som ovan

två områdena. Bergsjönde mycket skillnader i ohälsan mellan destoravara
Älvsborgdet högsta ohälsotalet i Göteborg, samtidigt har det lägsta.har som

frånbehovet insatser försäkringskassans handläggareDetta betyder att av
Älvsborg.i i Redo-sannolika grunder kan Bergsjönstörre änanses vara

stads-visningen i avsnittet Individ- och familjeomsorgens verksamhet iom
förhållandendelsnämnderna, fördjupad beskrivning vilkaovan, ger en av

områdena.gäller isom
Polismyndigheten i Göteborg arbetar efter verksamhetsmodell där när-en

organisation, för det huvudsakliga polisarbete le-poliser, i somegen svarar
Särskildader till kontakt mellan medborgare och myndighet etableras.att

specialistfunktioner, exempelvis specialiserad spaning och utrycknings-
ingårfunktioner inte i dennaverksamhet, organiserad Dessaär stu-separat.

uppmärksamheten närpolisen.die. Istället koncentreras
områ-iNätpolisen syftar till skapa trygghet och minska brottslighetenatt

narkotika-prioriterar arbetsinsatser riktade ungdomardena. Man mot samt
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ÅrÄlvsborgTabell 3.15 Anmälda brott i Bergsjön SDN respektive SDN. 1996.
Absolut antal, procentuell utveckling 1995-1996 antalsamt per

invånare1 000 1996.

ÄlvsborgBergsjön
Antal Per 96/95 Antal Per 96/95
1996 1000 % 1996 000l %utv utv

Brott liv hälsa 169 13,3 -l9,5mot 17 0,9 —5,60
därav misshandel 150 11,8 -4,3 17 0,9 13,3

Brott frihet/fred 165 12,9 -21,4 40mot 2,2 5,3
Sexualbrott 22 1,7 13,6 5 0,3 150
Skadegörelsebrott 69l 13,3 9,7 134 7,3 -2,9
Narkotikabrott 91 7,1 35,8 ll 0,6 000l

Ökningstalen Älvsborg.vad gäller sexual-och narkotikabrott mycket höga iär Detta beror
förekomsten dessabrott låg år 1995,att och fåtal anmäldabrott därige-extremtav var att ett

procentuell ökning.stornom ger

hantering våldsbrott.och Polisen bedriver omfattande arbete medett att
skapa relationer och kontakt med de boende områdena.i De tidägnar att
besöka skolor, fritids- ungdomsgårdaroch andra offentliga anlägg-samt
ningar där folk samlas. Polisen informerar sin verksamhet ochom egen om
gällande regler och lagar.

Näxpolisen i Bergsjön del Näipolisområdeutgör Kortedala-Berg-en av
Älvsborgsjön och närpolisen i del Närpolisområdeär Tynnered. Om-en av

rådena skiljer åt.sig låginkomstområdeBergsjön är med högt ohälsotal,ett
Älvsborgmedan höginkomstområde lågaär med ohälsotal. Bakomett ohäl-

sotalen finns information visar de problem relevanta föratt ärsom som po-
Älvsborg.lisverksamheten i Bergsjönär istörre än

Älvsborg.TotaltAntalet anmälda brott väsentligt iär Bergsjön istörre än
minskade antalet anmälda brott årenmellansett 1995 och två1996 i de

stadsdelarna. Utvecklingen skiljer sig dock väsentligt mellan olika brotts-
kategorier. När det exempelvis gäller olaga hot och misshandel har en
minskning skett årenmellan 1995 och 1996. Antalet narkotikabrott har

Ävenemellertid ökat under period. bådaDetta gäller i stadsdelarna.samma
den relativa omfattningen antal anmälda brott skiljer sig i tvåde stads-av
delarna. I tabell 3.15 redovisas brottsutvecklingen, och den relativa omfatt-
ningen, någraför olika kategorier brott. Inom redovisas antal brottparentes

invånare.l 000per
Det bör understrykas statistik detta slag inte komplett bildatt av ger en av
den brottslighet råder område.i Allmänhetens benägenhetettsom att an-
mäla brott, polisens kontakt med allmänheten, uppklarandeprocent harm m
betydelse brott anmäls. Statistikennär dock såvittoch vi kanger en grov,
bedöma, rättvisande bild den miljö näxpolisen två områdenai deav som
verkar I tabell 3.16 redovisas årsarbetskrafterhur mycket polismyn-som
digheten riktar till tvåde stadsdelarna.
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Bergsjön SDNiårsarbetskrafter närpolisen producerar3.16 AntalTabell som
NäorpolisområdeKortedala/BergsjönrespektiveSDNAlvsborgoch

Närpolisområde 1996.ArTynnered.och

Älvsborg SDNBergsjön SDN

4åa 7Poliser,
0,220,55åa 000 inv.Poliser, lper

så mycketdubbeltungefärpolismyndigheten riktarvisarTabellen resur-att
Älvsborg. Bak-jämfört medårsarbetskrafter, Bergsjöntilluttryckt somser,

två områdena.råderförhållanden i desocialagrunden deär som

Efterfrågan välfárdstjänster3.5 av

stadsdelarnaefterfrågan välfärdstjänster iboendesspegla deFör att av
Älvsborg opinionsunder-genomföralåtit TEMO ABhar viochBergsjön en

bas. Inter-bostadsområden VIVE-projektetsutgörsökning i de somsex
Älvsborgihushåll och 166i Bergsjön167via telefon.skettvjuerna har

Åldersfördelningen ungefär lika, deningår undersökningen. äri genom-
år. uppgiftMotsvarande46Bergsjönåldern på ide ärsnittliga svaratsom

Älvsborg 54jämn,respektiveår. kvinnorAndelen män är45 procentför är
Älvsborg 51/49. NärrelationenBergsjön. Ii äroch 46kvinnor mänprocent

vissafinns dockhushållssammansättningochförvärvsfrekvensgällerdet
yrkesverksamma,60Bergsjön endastmaterialet. attskillnader i I är procent

Älvsborg. ihögreoffentliganställdaAndelen ärijämföra med 73 procent
Älvsborg, privatanställdagäller andelenomvändamedan detiBergsjön än

Familjestor-familjeföretag.anställda iellerföretagareoch ärpersoner som
Älvsborg. redovisade skillna-i Dessai Bergsjönleken mindre änär senare

bidrarförsvårar Skillnadernaanalysarbetet.så dedock inteder är stora att
framkommer i deolikheterförklara vissa detillistället svar somatt somav

redovisas nedan.

samhälletvälfärdenomdömen iGenerella om

välfär-fråga dede boendelåtit TEMO ABviInledningsvis har attom anser
såvälåren. Bergsjön10 Ideeller ökat underminskatden har senaste som

Älvsborg välfär-Andelenminskat.välfärden har attatt angersommananser
Älvsborg 71%.iBergsjön 81%iden minskat högre änär

offentligasamhällets, eller dentillfrågats devadboende harDe anser om
framträderGenerelltmedborgare.olikainsatser för ettsektorns, grupper av
båda stadsde-två stadsdelarna. Imellan deförhållandevis jämnt mönster

ochungdomarbarn,viktigaredetde boendelarna är att satsaattanser
Även förhål-attitydema äroch invandrare.yrkesverksammasjuka än om

Älvs-ide boendetvå det konstaterasstadsdelarna kanlandevis lika i de att
viktigtganskamycket ellerhårdare detrelativt betonar är attborg attsett
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samhället aktivt arbetar för barn och ungdomar. De boende i Bergsjön beto-
å hårdareandra sidan relativt vikten satsningar riktade sjuka,sett motnar av

arbetslösa, äldre, utslagna, barnfamiljer, invandrare yrkes-ochensamma,
verksamma.

tillfrågasde boendeNär generellt kvaliteten i samhällets satsningarom
verksamhetsområdenolika förhållandevisframkommer attityderna äratt
två bostadsområdena. Genomgående förhål-lika i de kan detsägas äratt en

tillfrågadelandevis liten andel de samhällets insatser ärattav som anser
mycket bra eller ganska bra. Detta gäller vilken riktadede äroavsett grupp
till. främst stödet till yrkesverksammaDet respektive stödet till invand-är

får generellt betyg. I Bergsjön 29 deett gott procentsomrare anser av
boende samhällets insatser för yrkesverksamma mycket bra elleräratt

Älvsborgganska bra, i motsvarande andel 34 23 deär procent. procent av
Älvsborgsåväliboende Bergsjön höga betyg till satsning-som ger samma

riktade till invandrare. 19 satsningarna bam ärprocent attarna anser
mycket bra eller ganska bra. Ett visst missnöje kan vad gäller insat-noteras

riktas till utslagna, arbetslösa och äldre. gäller särskilt iDettaserna som
Bergsjön.

Omdömen välfärden respektive bostadsområdeiom

Generellt nöjd med kvaliteten i samhällets utbud serviceärsett man mer av
Älvsborg Älvsborgi i Bergsjön. I nöjd med och id-än är mest sport-man

rottsanläggningarna, medan i Bergsjön nöjd med skötseln ochär mestman
Älvsborgunderhållet bostadsområdet. ocksåDe boende i mycketärav

bostadsområdet,nöjda med skötseln i intervjumaterialet finnsav men en
signifikant avvikelse vad gäller Bergsjöbomas omdöme idrottsanlägg-om

såningarna. Mindre hälften andel nöjda med detta utbud iän Berg-ärstor
Älvsborg.sjön vad fallet i finnsDet utbud idrottsan-än är ett stortsom av

Älvsborgläggningar i pårelativt missnöjd med kvalitetenär settmen man
bestården kommunala service fritids- och ungdomsverksamhet. Närsom av

få områdendet gäller ungdomsverksamheten detta där TEMO ABär ett av
kan registrera högre andel nöjda i Bergsjön jämfört med andelenären som

Älvsborg.nöjda i
Vid jämförelse andelen missnöjda med kvaliteten i samhäl-ären av som

tvålets insatser i de stadsdelarna framkommer Bergsjöboma utpekaratt ar-
betsmarknadsåtgärdema den relativt fungerande servicepro-sämstsettsom
duktionen. Hela 48 de boende i Bergsjön fungerardessaprocent attav anser

dåligt dåligt. framgårmycket eller ganska I tabell 3.17 det satsningarnaäratt
arbetsmarknadsåtgärder får det lägsta genomsnittsbetyget desom av

vårboende i Bergsjön. Det bör tilläggas detta begrepp enligt uppfattningatt
Arbetsmarknadsåtgärderbör tolkas i vid bemärkelse. uppfattas sannolikten

de boende enskilda instrument fenomenoch dettaav som summan av
område, dvs utbildningar och a-kassa arbetsförmedling.samt
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Tabell 3.17 De boendes kvalitetspmdöme samhällets utbud service iom av
Bergsjön respektive Alvsborg. December 1996. Genomsnitt. Skala
1-5.

ÄlvsborgBergsjön

Barnomsorg 3,2 3,3
Skola och utbildning 2,8 3,3
Fritidsgård ungdomsverksamhetoch 2,6 2,5
Sjukvård 3,1 3,3

socialvårdSocialtjänstoch 2,7 3,0
Arbetsmarknadsåtgärder 2,1 2,6
Äldreomsorg åldringsvårdoch 2,6 2,9
Kulturlivet 2,6 3,0
Sport- idrottsanläggningaroch 3,0 3,7
Polis- och ordningsverksamhet 2,9 3,3
Skötsel underhålloch av
bostadsområdet 3,7 3,7

Statistik detta slag skall hanteras försiktigt, genomsnittett mot-av men
svarande 3,0 till 3,3 enligtbrukar TEMO ABs uppfattning kunna be-ca ca

Utifråntraktas det bra det är. redovisningenärattsom som av genom-
framgårsnittsvärden i tabell 3.17 de boende i Bergsjön finnsdetatt attanser

åtgärderanledning kvalitetshöj ande vad gäller skola och undervis-överväga
fritidsgårdning, och socialvård,ungdomsverksamhet, socialtjänst och ar-

betsmarknadsåtgärder, åldringsvård,äldreomsorg och kulturlivet samt po-
lis- Påoch ordningsverksamhet. motsvarande kan det tolkas desätt som om

Älvsborgboende i finnsdet anledning kvalitetshöjandeövervägaattanser
åtgärder fritidsgårdgäller arbetsmarknadsåt-vad och ungdomsverksamhet,

åldringsvård.gärder äldreomsorg ochsamt
Till informationdenna bör fogas uppgifter de boende detattom anser

påtillräckligt eller otillräckligt olikamed de verksamheterna.satsas resurser
dåligt fungerandeEn verksamhet, i enlighet med redovisningen i tabell 3.17,

vår uppfattning på undermåligtkan enligt dels bero utbud, delsett ett
otillräckligt utbud. tredje förklaringEn skulle kunna kombinationvara en

undermålighet,otillräcklighet och dvs kombination kvantitets- ochav en av
kvalitetsrelaterade förklaringsvariabler.

låtit fråganVi har TEMO ställaAB de boende samhälletattom anser
verksamhetsområ-för lite, lagom eller för mycket de respektivesatsar

tvådena i de stadsdelarna. Genomsnittet svarsangivelsema antyder attav
Älvsborgsbomasåväl Bergsjö- fördet antingen lite elleratt satsassom anser

lagom de olika verksamheterna i de respektive stadsdelarna. Endast en
tillfrågade ansåglitenmycket andel de det för mycket deatt satsasav

Frågorolika verksamheterna. detta slag sannolikt denna typav ger nega-av
tiva förhållande-det kan konstateras det förekommersvarsmönster, attmen
vis variationer i materialet. tabell 8 redovisasI l hur andel destora stor av

Älvsborgboende i stadsdelarna Bergsjön och det föratt satsassom anser
lite för framgårrespektive mycket. tabellen exempelvisI 41att procent av
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Tabell 3.18 De boendes bedömning huruvida samhällets utbud serviceav om av
i Bergsjön respektive Alvsborg är för litet eller för Ijiör litetstort
För stort. Procent. frånResultat TEMO-undersökning. Ar 1996.

ÄlvsborgBergsjön
Barnomsorg 41-1 38- 2
Skola och utbildning 49-2 57- 2
Fritidsgård och ungdomsverksamhet 53-1 57- 3
Sjukvård 43-1 45- 2
Socialtjänstoch socialvård 38-3 20- 4
Arbetsmarknadsåtgärder 57-2 35- 2
Äldreomsorg åldringsvårdoch 53-2 45- 1
Kulturlivet 44-2 34- 5
Sport- och idrottsanläggningar 27-7 20-10
Polis- och ordningsverksamhet 45-1 31- 4
Skötsel och underhåll bostadsområdet 22-2 17- 3av

Bergsjöborna det för lite barnomsorgenatt ochsatsas endastanser att en
det för påmycketprocent dennaatt satsas verksamhet. Andelenanser typ av

de det lagomangett att mycket redovisas inteatt i tabellen.som satsasanser
Anledningen materialet inteär normalfördelat.att är Det inte likaär storen
andel de det för liteatt att detsom satsasanger anser att satsassom anser
för mycket. Istället dominerar de negativa svarsangivelserna i materialet.

Skillnaderna mellan stadsdelarna tydliga. I Bergsjönär de boendeanser
i första hand det för lite arbetsmarknadsåtgärder.att satsas Därefter anser
de det för pålite äldreomsorg fritidsgårdaratt satsas och äldreomsorg.samt

ÄlvsborgI det främstär satsningarna på skola fritidsgårdaroch och ung-
domsverksamhet upplevs otillräckliga.som som

Om tabellerna 3.17 och 3.18 analyseras framgår detsammantaget att
finns vissa samband mellan kvalitets- och kvantitetsomdömena. Bergsjö-
borna exempelvis satsningarna arbetsmarknadsåtgärderatt inteanser
fungerar för de boende i området. Detta kvalitetsomdöme klartär uttryckt
och synligt i dåmaterialet det genomsnittliga betyget för satsningarna är
lågt 2,1. Samtidigt hela 57 de boende i Bergsjön detprocentanger attav

för lite denna verksamheter.satsas Detta indikerartyp det finnsav att
stöd för hypotesen lågadet kvalitetsomdömet tillatt viss pådel beror atten
det för lite dessa verksamheter.satsas Mot bakgrund det i Bergsjönattav
bedrivs viss begränsad försöksverksamhet på arbetsmarknadsområdet deär
redovisade attitydema intresse. Kommunen erbjuder sedan tidav etten par
hundra riskerar utförsäkras a-kassan k Wesstidsarbetenattpersoner som ur s
i den kommunala förvaltningen. De arbetslösa möjlighet underattges en
begränsad tid utföra enklare arbetsuppgifter inom exempelvis den kommu-
nala parkförvaltningen. I praktiken det sigrör motprestationer för utbe-om
talda kontanta ersättningar.

ÄlvsborgI förhåller det sig med satsningarna fritidsgård och ungdoms-
verksamhet på Bergsjönssätt satsningar arbetsmarknadsåt-samma som

Älvsborgsbomagärder. nämligen dessa verksamheter riktasattanger som
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lågtmycket betygboendefungerar bra. De motsva-intetill ungdomar ettger
detdeSamtidigtbetygsskalan.5-gradiga satsasden attrande 2,5 anger

fördetHela 57dessa verksamheter. satsasotillräckligt attprocent anger
åtgärder till ungdomar.riktadelite dessa

ornrå-respektivedeligger iproblemenfå bildbättreFör änatt av varen
kvantitets-respektivekvalitets-frågorna gälldekompletteradesdena som

offentligtenskiltvilketombadsfråga boendedär demedomdömen angeen
förbestämde sigsamhälletförbättrasserviceområde behövaskulle omsom

incita-tillfrågadefråga denområde.bara Denna ettförbättra just ettatt ger
förbättringar störst.behoven ärtänka efterverkligen somment att avvar

verksamhetsområdentvå,och intebaralägethypotetiskaDet är ett,att
innebär barnom-svarsangivelsebetyderförbättras. Detta attskall att somen

förbätt-sjukvården kommerockså inteinnebärförbättras attskall attsorgen
ras.

detpreferenserboendesgäller devadtydligtfunnitVi har mönsterett
ioch ungdomarbarn sättsSatsningarplanet.välfärdspolitiskalokala

Älvsborg. 42BergsjönIbåde Bergsjön och i procentiförsta anserrummet,
Älvsborg motsvarandeiungdomar,och ärskall barnfrämstdet satsasatt

Övriga båda bo-dessaiverksamheter,prioriteradetydligtandel 54 procent.
Omarbetsmarknadsåtgärder äldreomsorg.sjukvård,stadsområden samtär

barnomsorg,olika delari dessdelaspå och ungdomarbarnsatsningar upp
verk-offentligoch varjeungdomsverksamhetfritidsgård ochskola samt
prio-främstBergsjöbomaframkommervarandraställssarnhetsgren attmot

Ãlvsborgsboma främst öns-medanpå 18%äldreomsorgsatsningarriterar
34%.på utbildningskola ochsatsningarkar

priori-utsträckningmindreockså endast iboendedevisarIntervjuerna att
underhålls-skötsel- ochidrotts-,polis-,socialtjänsten, kultur-, sport-,terar

på.medelområdena ytterligareviktigastede allraverksamhet satsaattsom
hurfå inflytandeökatintresseradBergsjönI att ettär resur-avman mer

Älvsborg. önskarBergsjöboma66ivadfördelas är procentän avmanserna
29medananvänds,och procentinflytande hurha resurserpengarmer

Älvsborg och58andelar iMotsvarande ärbra detdet äratt somanger
40 procent.

Älvsborg fåintresseradesåväl Bergsjön är attiboende mestDe avsom
ochinom barn-användspå, hurinflytandeinsyn ung-samt resurserna

fritidsgård ungdomsverk-ochskolabarnomsorg,domsverksamhet samt
sjukvårdÄven ochinom äldreomsorg,medel användsi hurinsynsamhet.

boendedekanprioriterat.arbetsmarknadsåtgärder I säga attär stort sett man
också skalldetdeverksamheterinom de attinflytande angettönskar som

på.särskildasatsas resurser
satsningarnaökadedeboendefå i hur deökade insikterFör attatt anser
låtit TEMOvimån finansiellt, hari visspraktiskt, och ävenskall ordnas rent

områdena.tvåi deattityderfrågor dessabelyserantalställaAB ett som
kompletterandeinställningen tillområdefrågan gällerdettaförstaDen
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insatser från frivilliga organisationer. framkommerHär tydligt mönster.ett
Älvsborg89 i Bergsjön och 93 i detprocent bra frivil-procent äratt attanser

liga organisationer, kyrkan, grannsamverkan brott eller Farsortex motsom
och hjälper till med det samhället tidigare heltstan, handmorsor togsom

Den kraftigt positiva inställningen skall tolkas försiktigt, den visarom. san-
nolikt det önskvärt med privataär satsningar efterfrå-att det finnsextra om

service inte Det inte möjligt utifrånmöts. är dessagan som attannars
redovisningar attityder uttala sig huruvida de boende föredrar privataav om
aktörer före offentliga på det välfärdspolitiska området. 80 till 84 procent

de boende det rimligt och kommunär bidrag tillatt attav statanser ger ovan
nämnda frivilliga organisationer.typer av

När det gäller de boendes inställning till medverkan i den lokalaegen
välfärdsproduktionen attitydernaär mycket positiva. 69 Bergsjö-procent av

Älvsborgsbornaoch 74 de själva kanprocent tänka sigattav attanger
fritiden, och ersättning, utföra del verksamheter idagutan utförsen som av
samhället i det bostadsområde där de bor. 29 Bergsjö- och 24procent av

Älvsborgsborna docksäger de inte intresserade sådanprocent ärattav av
medverkan.

När det gäller de boendes vilja medverka i vissa specifika verksamhe-att
framträder klart För det förstater mönster. kan det konstaterasett det äratt

Älvsborghögre andel de boende i Bergsjön iän de kanen av attsom anger
tänka sig hjälpa till i den lokala serviceverksamheten. Bersjöbornaatt har

20 fler speciflceringarangett de kan tänka sigprocent med-ca attom var
Älvsborgsborna. Älvsborgverka jämfört med såvälI Bergsjön in-ärsom

medverkastörst den fritidsgårdenlokalatresset eller iatt annan ung-
domsverksamhet. Ca 20 i tvåde bostadsområdena de kanprocent attanger
tänka sig bidra med arbetsinsatser dessa verksamhetsområden. Andra i
detta sammanhang områdenpopulära barnomsorg, skola,är äldreomsorg,

och idrottsverksamhet, kultur skötsel underhållsport- och detsamt av egna
bostadsområdet.

Dessa attityder visar tydligt de boende kan tänka sig ökad delaktig-att en
het, intervjuundersökningen visar de boendeäven detmen att attanser vore
bra de övriga i detäven bostadsområdet medverkade i denom egna gemen-

produktionen. Samstämmigheten tvåi de bostadsområdena påfal-samma är
lande, 77 Bergsjöborna det bra deprocent boende i detattav anser vore om

bostadsområdet engagerade sig i vissa verksamheter idagegna mer som
erbjuds samhället.av

Intervjumaterialet visar de bådeboende själva vill deltaga i denatt ge-
produktionen önskar sina i det bostads-samt attmensamma se grannar egna

området sådandeltar i verksamhet samhället idag producerar.som
Vi har funnit majoritetäven såvälde boende i Bergsjönatt en av som

Älvsborg det rimligt begäraär del deatt idag uppbäratt attanser en av som
förtidspension och arbetslöshetsersättning ska ha skyldighet efter bästaatt
förmåga insats inomgöra vissa offentliga verksamheter. I tabell 3.19 vi-en
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Älvsborgsbornas motprestationer förtillattityderBergsjö- ochTabell 3.19
tabellenförsäkringsersättningar. Ibidrag ochvissa mottagare av

fråga:på Manmånga följandehur svaratprocent somanges
förtidspensionärerochexempelvis arbetslösasigkan tänka att som

i vissaersättningarochför sina bidragkompensation engageras
tänkaKan duutförs samhället.idagverksamheterlokala som av

efter bästaskyldighetska habidragstagargrupper attdig vissaatt
förmåga inom....insatsgöra en

ÄlvsborgBergsjön

7771Barnomsorg
7268utbildningSkola och
8879ungdomsverksamhetFritidsgård och
6063Sjukvård
6760socialvårdSocialtjänst,
7167Arbetsmarknadsåtgärder

Äldreomsorg 81åldringsvård 72och
7574Kulturlivet
8474idrottsanläggningarSport- och
4148ordningsverksamhetPolis- och
84underhåll området 74Skötseloch av

två deti de stadsdelarnade boendeandelhur attstor voresom anseravsas
erhåller bidrags-deinförs för vissamotprestationerbra krav somavom

försäkringsersättningar.och
förmotprestationeridén införasåledes stöd förstarktfinnsDet attett

Älvs-försäkringsersättningar. Ibidrags- ochvissa mottagare avavgrupper
båda stadsdelarnanågot ihögre,motprestationerstödet förborg är an-men

åtgärden bör införasde boende70 och 80mellani attprocentsettstort avser
gällervälfärdsområden deti stadsdelarna. Näroch centralaväsentliga

låtamöjligtdetområde exempelvis 70 ärskolans attprocent attcaanser
kompensation förinsatsvissoch arbetslösaförtidspensionärer göra somen

ersättning.ekonomiskadel sinen av
proble-dearbetslösheten betraktas störstabakgrundMot ettatt som avav

frågan inter-sista idensvarsangivelserde boendesför närvarande ärmen
frågade denämligenVisammanhang.intresse i dettavjuundersökningen av

inter-arbetslösa. Dehjälpadet bästaboende vilket sättet attvoresom
redovisas resultatet.3.20olika I tabellsjufick väljavjuade ett svar.av

vaduppfattningarboendesbild demycket tydligMaterialet omavenger
tydligt iTvå framträdersvarsalternativför den arbetslöse.bra mate-ärsom

rialet.
detmotprestation förskall införaförslagetförsta gällerDet att enman

Älvs-45Bergsjö- och38stödekonomiska procentprocent avavges.som
denhjälpaenskilt bästadetdetta skulle sättetborgsboma attatt varaanger

föreningarföretag ochinnebärförslagetandra gällerarbetslöse. Det attsom
såväli Berg-de boende,Cirka 35bidrag.arbetenskapar procent avgessom

Älvsborg, föreningsstöd skulleföretags- ochdessasjön att varaansersom
arbetslösa.hjälpa dedet bästa ärsättet att som
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Älvsborgsbornas uppfattning vad är bästa3.20 Bergsjö- ochTabell om som
TEMO-under-arbetslösa. Resultathjälpa de ärsättet att avsom

1996. Procent.sökning. December

ÄlvsborgBergsjön

2li bidragGe pengar
38 45bidrag kräva motprestationGe enmen

lån 3 3återbetalningspliktigtbidragGe ettsom
arbetslöse sökafler tjänstemän kan hjälpa denAnställa attsom

44utbildningarbeteeller
51lbidrag för företagGe egetatt starta

35 34kan skapaarbetenstöd till företag och föreningarGe som
l 1fritidsaktiviteterOrdna gratis
7Vet ej/Ej svar

100100Totalt

akti-de boendetydlig bildMaterialet att attsammantaget anseravger en
i satsningarcentrala inslag dedeltagande och delaktighetvitet, är statsom

områden.ioch kommun dessagör

överensstämmelse efterfråganutbud ochmellan3.6

efterfrågansåväl väl-utbudinformation rörandeVi har samlat in som av
Älvsborg. syf-två Bergsjön och TreGöteborgs stadsdelar,färdstjänster i av

efterfråganutbud ochförsta kartläggafinns med arbetet. För det attten av
några tydliga teckendet finnsvälfärdstjänster. det andraFör att ense om

efterfrågan. det tredjeutbud och Föröverensstämmelse mellanbristande att
frågorområden, fenomen ellereller flera enskildasöka peka ettut som

medStorstadskommitténs fortsatta arbeteiskulle centralakunna attvara
ochtill förbättra situationenförslag, kan bidrasöka finna ellervägar, attsom

storstadsområden socio-med hög andeliförutsättningarnade allmänna en
problem.ekonomiska

Bergsjön ochoffentlig välfärdsproduktion ifunnit i allVi har att stort sett
Älvsborg denågot volymmässigt försökt dimensioneras mötasätt att

förhållandena stadsdelar tycks motivera.i respektivekravolika typer somav
dels resursfördel-verksamheten finns detgäller den kommunalaNär det en

stadsdelsförvaltningarnasbedrivs iför de verksamheterningsmodell som
primärvårdens fördelas.skallhurregi, dels modell resurseren som anger

Även bedrivs med olikastatliga verksamhetendecentraliseradeden resurs-
två områdena. Detfinns i deberoende de förutsättningarinsatser som

stått tillkorta tidunderstrykas vi inte deni sammanhangetbör att som
tillräckligt eller otillräckligtdetaljförfogande kunnat utreda det i satsasom

verksamhetsornrådena. varitIstället har ambitionenpå de olika att se om
kombi-registrerasnågra avvikelser kunnattydliga ellermönster attgenom

material.källor ochflera olika typer avnera
frågorpåföljanderedovisningen i detVi koncentrerar rör överens-som

verksamhetsområdenefterfrågan till demellan utbud ochstämmelsen som
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har relevans för storstadskommitténs fortsattastörst arbete. Det gäller barn
och ungdomar arbetslösa.samt

ochBarn ungdomar

vårI kartläggning den kommunala verksamheten riktas till barn ochav som
ingårungdomar i huvudsak barnomsorgen, skolan, fritidsgårdama, ung-

doms-, idrotts- och sportverksamhet.
Vi har funnit stadsdelsförvaltningarna sökt dimensionera barn- ochatt

ungdomsverksamhet sådant de komplicerade för-sätt socialaett att mer
hållanden råder i Bergsjön kan Man har generellt flermötas. settsom an-
ställda klient, dvs elev, barn, besökare fritidsgård i Bergsjön änetcper

Älvsborg.vad fallet iärsom
I Bergsjön finns betydligt fler invandrare invånare, något0001per som

vårenligt fårbedömning särskilda konsekvenser förhållandenaför i skolan.
ÄvenhemspråkslärareFler tolkar och har anställts. fler klasser för elever

behöver förstärkt och särskilt anpassad svenskundervisning har behövtsom
skapas. Dessa klasser har färre elever lärare. Vi såvälhar besökt skolor iper

ÄlvsborgBergsjön och funnit förhållandena i vissa på-avseendenattsom
minner varandra. Gemensamt bådai stadsdelarna lärarna sigär attom anser

hårt pressade. Situationen i skolorna i vissa fall enligt vad vi erfaritärvara
något orolig. Vi noterade det fanns påtaglig överrepresentation in-att en av
vandrarbarn bland eleverna i de särskilda klasser finns i Bergsjön försom
oroliga elever med koncentrationssvårigheter. fannsDet viss iäven en oro

Älvsborg,skolorna i här problemen begränsade. Flera skolle-men var mer
Älvsborgdare i meddelade dock uttryckligen det behövdes fler personal-att

hållaför ordning i skolorna. Denna synpunkt framfördesatt ävenresurser av
skolledare i Bergsjön. Vi tillbringade några dagar i högstadieskolor iett par

bådade stadsdelarna och fann visst fog för dessa skolledares uppfattningar.
När det fritidsgårdamagäller kan det konstateras satsningama äratt

Älvsborgojämnt fördelade mellan stadsdelarna. I finns fritidsgårdlitenen
placerad intill den lokala handbollsklubbensär lokaler. Härigenom ska-som

förutsättningar för sociala kontakter och Trots det barapas attsamvaro.
finns fritidsgård i område invånaremed 18 500 lokalen inteärett öppenen
alla kvällar i veckan. Detta bero barnen i utsträckningatt storuppges
läser läxor kvällarna, och det efterfrågasdärför inte något öppethål-att
lande. Lokalen dock ofta fredags- någotär och lördagskvällama,öppen

uppskattas de ungdomar vi samtalat med. I Bergsjön finns detsom av som
ungdomsgårdar områdei invånare.med 12 800 Lokalernatre ett är öppnaca

under del veckan, destörre stängda helgerna. Ett flertalären av men
ungdomar påtagligtdetta problem.tog spontant ettupp som

Sammanfattningsvis kan det konstateras de under intervjuer framfördaatt
förslagen involvera fler i viss verksamhet riktas till barn-att ochvuxna som
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vitvå stadsdelaråtgärd i derimligförefallerungdomsmiljö somenvara
studerat.

Arbetslösa

opinionsunder-denstadsdelarna. Imellanskiljer sigarbetslösaAntalet
framkommitområdena detharutföra i attlåtit TEMO ABvisökning som

vadinsatsernaförbättrafinnsdetBergsjön attboende ide utrymmeattanser
boendedefråga ombadspreciseradarbetsmarknadsåtgärder. välIgäller en

hjälpa deförbästadetenskiltvilket är attområdena sätt somi att somange
40svaradenågon metodtillställningtagitdearbetslösa. Av pro-caär som
krävdesamhälletbidrag,skulle attdet bästa sättet att menatt gecent vara

skulleansåg bästadet sättet attCirka 35motprestation. att varaprocenten
informeratsVi hararbete.skapadeföretagochföreningartillbidrag somge

Wesstids-med ki kommunenförekommerförsöksverksamhetden ssomom
frånutförsäkrasriskerararbetslösaerbjuds attplatserDessaarbetare. som

iStadsdelsnämndensocialbidrag.levatvingasdärmedocha-kassa
sådana platser.några hundraerbjudakunnathar endastBergsjön personer

dock knappa.goda. Resursema ärErfarenheterna anses

efterfråganutbud ochmellanöverensstämmelseOtillräcklig

mellanobalansråder vissdetsammanfattningsvis konstatera attVi kan en
förefallerstadsdelarna. Detivälfärdstjänsterefterfråganoch somutbud av

gällerexempelvis deområden,väsentligahandi förstadet somsomom
hursigarbetsmarknadsåtgärder, rörungdomsverksamhetoch ombarn- samt

bemanningenstor

ochBergsjönivälfárdsproduktionenutveckla3.7 Ett sätt att
Alvsborg

frånverksamhetsberättelserekonomiskatagit del samtVi har rapporterav
före-två stadsdelari de ärinstitutioneroffentligaolikade somagerarsom
verk-deockså informeradeblivitVi harmål analys i dennaför omrapport.

intervjuer,formellagällerförhållandensamhetsmässiga mengenomsom
ändamålsenligt, ellerbefunnitsinteharsamtal. Detinformellaäven genom

ieffektivitetendirektadenstudierdetaljerade överförsökamöjligt, göraatt
detfinnavi söktområdena. hartvå Iställetderesursanvändandet i genomom

denieller begreppinslagnågottillföraelleromdispositioner nyttattgenom
områ-olikamåluppfyllelsenökamöjligtverksamhetenoffentliga är att

den.
fått i dennaviresultatdebakgrundmöjligtdetVi är motattatt avanser

del delösakanområde vilketinomförslag cen-studie en avett mange
Älvsborg i Göteborg.ochBergsjönsig ivisarproblemtrala som
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såledesFörslaget bör allmän karaktär. Det handlar in-ges en mer om en
riktning, förhållningssätt eller inplantera fenomen i denett nytt att ett nytt
offentliga verksamheten söka bidra med detaljerade påän förslag huratt
förändringar kan utformas tekniskt. Förslagets inriktning såledesrent är av
systemteknisk karaktär. syftar måluppfyllelsenDet till höja i olika delaratt

de lokala verksamheterna för måluppfyllelsenden skull minskautan attav
i andra.

Vi har det i produceras välfärdstjänster i linjenoterat med deatt stort sett
boendes förväntningar, det ñnns för förbättringar. Samti-att utrymmemen
digt viss knapphet personalresurser frånmeddelas verksamhetersom

riktas till barn och sjukvårdungdomar och äldreomsorg våravisarsamtsom
undersökningar det finns vilja bland de boende delta i denatt stor atten

produktionen. De boende har uttryck för de dels självagemensamma gett att
kan tänka sig fritiden och ersättning delta i den allmännaatt produk-utan
tionen välfärdstjänster, dels det bra de boende i högreattav ut-vore om
sträckning aktiva i den produktion välfärdstjänster samhälletvar av som

stårnormalt för. Vi redovisar de boende i vilkenävenatt angett typovan av
Älvsborgverksamheter de kan tänka sig såväldelta. I Bergsjönattsom som

finns det intresse bland de delta i verksamheter riktasett stort attvuxna som
till barn och ungdomar.

Eftersom det finns bådavisst behov i stadsdelarna för kompletterandeett
insatser personalsidan åtminstonevi det finns anledningatt attanser

hur skall påöverväga de stårmänskliga till förfo-taman vara resurser som
gande ide områdena.respektive

En majoritet såledesde boende beredda hjälpa till istor är denattav pro-
duktion service kommunen för närvarande för. Samtidigtav som ansvarar
finns det behov direkta arbetsinsatser. Resultatet opinionsunder-ett av av
sökningen visar beredskapen och önskan tycks gälla i vidareävenatt en
bemärkelse. finnsDet påtecken delaktighetäven någotoch aktivitet äratt

efterfrågas inom arbetsmarknadspolitiken.som
Vi förhållandendessa bakgrund utvecklingenatt antaletmotanser av av

daglediga i främst de låginkomstområdenastuderade indikerar det finnsatt
anledning huröverväga redan inledda försöksverksamheter arbets-att
marknadsområdet, exempelvis med Wesstidsarbeterare, skullesystemet
kunna utvecklas.
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4 Malmö

Studien Välfärd i verkligheten bygger information rörande svenskatre
storstäder. Göteborg,Dessa Malmö och Stockholm. detta kapitel redovi-Iär

förhållandena i Malmö.sas
År 1996 genomfördes reformering den kommunala verksamhetenen av

rådandei Malmö. Den administrativa organisationen slopades och lO stads-
delsnämnder infördes. Konkret innebar barnomsorg,detta äldreomsorg,att
skola, fritid och kultur, handikappomsorg individ- och familjeomsorgsamt

isamlades enhetliga administrativa fonner.
frånVarje stadsdelsnämnd tilldelas vissoch med 1997 en summa pengar

i enlighet resursfördelningsmodell.med tänkt bidra till denDenna är atten
så områdenekonomiska fördelningen andel resurskrävandemedatt stor

verksamhet kompenseras för detta. invandrare,En andel arbetslösa,stor
handikappade och äldre, i tilldelningkonsekvens med detta ökadger en av

utgårför den kommunala verksamheten. till stads-Deresurser somresurser
består tvådelsnämnderna i huvudsak dels grundresurs, delsdelar,av en en

tilläggsresurs.
utifrånGrundresursen beräknas uppgifter.befolkningsstatistiska Varje

åldersstrukturen området.stadsdelsnämnd tilldelas imedel motsom svarar
Tilläggsresursen avsedd kompensera för de resurskrävande verk-är att extra

följersamheter befolkningen visst sätt.äratt sammansatt ettsom av
Inför 1997 fördelas sammanlagt miljarder till de tio stadsdels-4 kronor

nämnderna. dessa medel till-Av grundresursen 2 miljarder kronor ochutgör
läggsresursen miljarder fördelas1,5 kronor. resterande 0,5 miljardernaDe

anslag.som

4.1 Sammanfattning Malmö behöver än pengarmer-
såvälinomRRV har för VIVE-projektet information rörandesamlatramen

efterfrågan tvåutbud välfärdstjänster i Malmös stadsdelar, Ro-som av av
sengård och Limhamn/Bunkeflo. förstaArbetet har syften. För dettre att

efterfrågankartlägga utbud och välfärdstjänster. andraFör det attav se om
det finns tydliga tecken bristande överensstämmelse mellan utbud och
efterfrågan. områdenFör det tredje försöka peka eller flera enskildaatt ut ett
eller fenomen skulle kunna Storstadskommitténs fort-centrala isom vara

finnaarbete med eller förslag kan bidra till förbättravägarsatta att attsom
situationen storstadsområdenoch de allmänna förutsättningarna i med en
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hög andel socio-ekonomiska problem.
såvälVi har funnit Malmö kommun statliga myndigheter fördelaratt som

till Rosengårdstadsdelen till stadsdelen Limhamn/Bun-änmer resurser
någotkeflo, motiverat bakgrund de människormot attsom synes av som

Rosengårdbor i har fler socio-ekonomiska problem. Denna fördelningspro-
fil gäller i samtliga välfärdstjänster vi studerat. Tjänsterna be-stort sett som
står personal och utbetalningar kontanta bidrag försäkringsersätt-ochav av
ningar.

de flestaI verksamheter har de offentliga institutionerna i Rosengård fler
befattningshavare i Limhamn/Bunkeflo.än I vissa fall små,skillnadernaär
medan det för andra verksamheter skillnader. områdeDetär där skill-stora
naderna stadsdelsnämndemasär förstörst är enhet individ- och familjeom-

i RosengårdI gångerfinns så många15 socialsekreterare ochsorg. annan
verksamhetsnära personal jämfört med i Limhamn/Bunkeflo.

Vid kartläggningen Malmös välfärdstjänster har vi beräknat antalet in-av
vånare årsarbetskraft för olika verksamheter i Rosengårdstadsdelarnaper
och Limhamn/Bunkeflo. I tabellen framgårnedan sammanfattningen av re-

frånsultatet denna kartläggning.

Tabell invånare,4.1 Antalet nyttjare boende årsarbetskraftoch elever förper
äldreboende, närpolis, grundskola, idrottsanläggningar, bibliotek,

fritidsgårdarhemtjänst, individ- och familjeomsorg.samt Ar
1995-1996.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo

Särskilt boende åaboende 1,6 1,2per
Närpolis åainv 832 012lper
Särskilt boendeinv åa65+ 16 21per
Grundskolaelever åa l 1 17per
Idrottsanläggningarinv åa 869 1468per
Bibliotek inv åa 2 125 4 892per
Hemtjänst inv 65+ åa 41 130per
Fritidsgårdar inv åa7-18 832 2 935per
Individ- och familjeomsorg inv 255 3900per
åa

Mönstret i tabellen uteslutandeär detsamma förnästan varje verksam-ovan
het. RosengårdI invånareantalet årsarbetskraftär lägre i Limhamn/änper
Bunkeflo. Produktionen välfärdstjänster alltså resurskrävandeärav mer per

Rosengårdcapita i i Limhamn/Bunkeflo räknat årsarbetskraf-än i nedlagda
De procentuellt skillnaderna finnsstörsta inomter. verksamheterna hem-

tjänst, fritidsgårdar individ- familjeomsorg.ochsamt
Malmö kommun med hjälp sin resursfördelningsmodell 13 300styr av ca

kronor invånare till Limhamn/Bunkeflo. Invånarna Rosengårdi tilldelasper
cirka 19 000 kronor per person.

När det gäller utbetalningar bidrag försäkringsersättningaroch till deav
tvåboende i de områdena skillnaderna förhållandevisär De boende istora.

Rosengård erhåller årligen i genomsnitt sådubbelt mycket i bidragnästan



Malmö 79SOU 1997:24

kronor i jämfö-invånare Limhamn/Bunkefloborna, 29 330jämfört medper
År genomsnittsinkomstenviktade736 kronor. 1993 denrelse med 15 var

Rosengård.i direktaLimhamn/Bunkeflo och 125 000 De201 000 kronor i
Rosengårdår och till0,195 miljarder kronor iuppgick 1994 tillskatterna

Limhamn/Bunkeflo. Dettakronor i stadsdelen1,342 miljarder motsvarar
år Limhamn/Bunkeflo och 580 kronori 1146 250 kronor capita och perper

Rosengård. hushållen Limhamn/Bunkefloår ii Det innebärcapita och att
får tillbaka i bidrag och885 miljoner kronor i skatt debetalar in änmerca

erhåller hushållenRosengård positiva nettoer-försäkringsersättningar. I
frånerhåller försäkringsersättningarde i bidrag ochsättningar, dvs mer

nettotransferering-totalabetalar i direkta skatter. Deoch kommun deänstat
år 1994 till 299 miljoner kronor.till stadsdelen uppgickarna

efterfråganlåtit välfärdstjänster under-TEMO skattaVi har AB samt
Undersökningen visaroffentliga välfärdsutbudet.söka attityder till det att

Rosengård finnsLimhamn/Bunkeflo deti ochde boende utrymmeattanser
områdenaboende i bäggehuvudresultatenför förbättringar Ett är attav

till den offentliga väl-gäller inställningenuppvisar liknande attityder vad
färdsproduktionen.

något nöjda med utbudetLimhamn/Bunkefloboma generelltär sett mer
Rosengårdsboma Rosengård boende det först ochdevad Iän attanser

arbetsmarknadsåtgärder. de detDärefterför litefrämst attsatsas anser
sjukvård. Limhamn/Bunkeflo detför lite äldreomsorg och I ärsatsas

fritidsgårdar ungdomsverk-sjukvård ochsatsningama skolor,främst och
otillräckliga.upplevssamhet somsom

Rosengård finnsbåde Limhamn/Bunkeflo detboende i ochDe attanser
fritidsgårds-åtgärder ochvad gällerkvalitetshöjandeanledning övervägaatt

arbetsmarknadsåt-socialvårdsocialtjänst ochungdomsverksamhet, samt
gärder.

medverkan i den lokalainställning tilldet gäller de boendesNär egen
Rosengårds-positiva. 58välfärdsproduktionen attitydemaär procent av

själva kanLimhamn/Bunkefloboma deborna och 69 attprocent angerav
utföra del verksamheterfritiden, och ersättning,tänka sig utanatt somen

bostadsområde 35 Ro-där de bor.idag utförs samhället i det procent avav
docksengårdsboma Limhamn/Bunkeflobomaoch 28 säger attprocent av

Rosengårdsåväl Lim-sådan medverkan. Ide inte intresseradeär somav
fritidsgårdar eller imedverkaintresset förhamn/Bunkeflo är störst att

områdenpopulärai detta sammanhangungdomsverksamhet. Andraannan
underhåll detskötsel ochäldreomsorg, kulturbarnomsorg, skola,är samt av

bostadsområdet.egna
för denuppfattningar vad braMaterialet visar de boendes är ar-somom

Rosengårdsboma Limhamn/Bun-46ochbetslöse. 33 procentprocent avav
enskilt bästamotprestationer skulle detkefloboma sättet attatt varaanger

ide boende Rosen-arbetslöse. Vidare 31/39hjälpa den procentanser ca av
de arbetslösagård Limhamn/Bunkeflo bästa hjälpaoch det sättet attatt vore
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bidrag till företag såoch föreningar arbetstillfällen skapas.att attge
våraAv undersökningar i framgårMalmö sammanfattningsvis deatt

såväl låg-boende i höginkomstområdet välvilligt inställda tillär attsom
den stadsdelen i högre utsträckning kännetecknas olika offentligaegna av
verksamheter där de boende älva kan bidra insatser,med till inomexempel
skola och äldreomsorg.

Två bostadsområden4.2 Rosengård och-
Limhamn/Bunkeflo

Projektet Välfärd i verkligheten syftar såvälVIVE till spegla utbudatt som
efterfrågan välfärdstjänster i svenska storstäder. I syfte skapa jäm-tre attav
förbara storheter väljs låginkomstområdehög- och i varje stad. Iett ett ut
Malmö har stadsdelarna Rosengård Limhamn/Bunkeflooch valts Stads-ut.
delarna område lågdels med genomsnittlig inkomst, delsrepresenterar ett

område med hög genomsnittlig inkomst. Genomsnittlig inkomst har varitett
det främsta kriteriet bestämt vilka stadsdelar skulle grundenutgörasom som
för utredningens Malmömaterial.

Rosengård förhållandevis förortsområdemoderntär i Malmös nord-ett
Områdetdel. byggdes i huvudsak någraöstra 1960-talet frånkilometer

Områdetstadens resultat aktiv stadsplanering.är Dencentrum. ett av en
arbetsgivaren kommunen.största Bostäderna i huvudsak flerfamiljs-är är av

områdetInom finns fåtal Rosengårdradhus och villor. I bortyp. ett ca
Ålderspyramiden19 000 Hälften och hälften kvinnor.är män ärpersoner.

förhållandevisvisar många människor ibor stadsdelen. En tredjedelatt unga
invånarna år.under 18ärav
Limhamn/Bunkeflo i utsträckning bostadsområdegammaltär be-stor ett

någraläget kilometer sydväst OmrådetMalmös centrala delar. utgörsom av
delområden.18 Limhamn/Bunkeflo tradition finnsär stad. Detav en egen
stadskänsla i stadsdelen området6 500 arbetstillfällen. Ien som rymmer ca

ocksåfinns bestårdelar små byar och Områdetlandsbygd.som av av ren
ligger naturskönt beläget vid kusten. bestårBostäderna främst villor ochav
radhus. Ett mindre antal flerfamiljshus också.finns Limhamn/BunkefloI
bor 29 000 framgårAv tabellen nedan åldersfördelningama förca personer.
Rosengård och Limhamn/Bunkeflo. invånarnaHälften i Limhamn/Bun-av

åldrarnakeflo i år.25 till 64är
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Åldersfördelningar RosengårdTabell 4.2 i och Limhamn/Bunkeflo. Inom pa-
i respektiveprocentuell andel totala antalet boenderentes anges av

stadsdel. Ar 1995.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Ålder

0- 2997 16% 2696 9%6
2885 15% 3298 11%7-15

16-18 1030" 715 4% 4%
19-24 330 4971 7% 1 5%

500 29% 173 24%"25-44 5 7
"45-64 3 389 18% 897 27%7

9% 521"65-79 1752 4 15%
"80- 560 3% 238l 4%

100% 350 100%Totalt: 19 128 29

framgårVid jämförelse mellan två stadsdelarna befolkningende atten se-
någotdan 1960-talet ökat i Limhamn/Bunkeflo, medan befolkningen i Ro-

Rosengårdsengård ökade fram till 1970, för därefter minska. latt ut-var
1995 Limhamn/Bunkefloflyttningen 1993 25 den 17 Iprocent, procent.var

Rosengårdhar utflyttningen under tid varit 9 kännetecknasprocent.samma
Rosengårdinvandrargrupper i tills de har etablerat sig iatt stannarav nya

för därefter flytta vidare.Sverige, att
småhus Limhamn/BunkefloAndelen lägenheter eller med l till 3 iärrum

Rosengård40 motsvarande andel 60 Limhamn/Bun-I Iärprocent. procent.
småhuskeflo med 4 eller fler 60 antalet lägenheter ochutgör procentrum av

småhus. Upplåtelseformema ocksåför befolkningens bostäder skiljer sig
två områdena. Rosengård hushålleni de knappt tredjedel bostads-I är en av

hushålleller äganderätter. I Limhamn/Bunkeflo fyra bostads- ellerär tre av
Rosengårdhushåll består ensamståendeäganderätter. Andelen iäravsom

41 och i Limhamn/Bunkeflo 30 genomsnittliga hus-Denprocent procent.
hâllsstorleken tvåi i 2,4densamma de stadsdelarna personer.är stort sett

årAndelen utländska medborgare uppgick 1995 till 38 i Rosen-procent
gård, medan andelen befolkningen i Limhamn/Bunkeflo.tre procentvar av
Till detta kommer andelen före detta utländska medbor-ärpersoner som

År Rosengård1995 utgjorde 36 igare. denna de boendeprocentgrupp av
och 8 i Limhamn/Bunkeflo. Summan utländska medborgare ochprocent av
före detta utländska medborgare brukar i befolkningssammanhang be-

Rosengårdmed utländsk anknytning. dennaInämnas utgör grupppersoner
74 de boende. I Limhamn/Bunkeflo medutgörprocent av gruppen personer

Rosengårdutländsk anknytning ll det totala antalet boende. Iprocent av
invandrargrupper sina krig,bor lämnat hemländer grundstora som av

Limhamn/Bunkeflobland jugoslaver, bosnier och irakier. boende iDeannat
frånmed utländsk anknytning främst övriga Norden och Väst-är personer

år49 1994.procent,europa
genomsnittliga inkomsten högre i Limhamn/Bunkeflo iDen Ro-är än

sengård. såväldisponibla medelinkomsten minskat kvinnorDen har bland
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Årunder 1990-talet. 1993 den viktade genomsnittsinkomstenmänsom var
Rosengård,125 000 i medan den 201 000 kronor i Limhamn/Bunkeflo.var

kvinnorFör motsvarande inkomster 86 000 kronor respektive 133 000var
kronor.

Rosengård bådeFörvärvsfrekvensen i förknappt 35 ochmänprocentvar
årkvinnor 1994. För Limhamn/Bunkeflo förvärvsfrekvensen drygt 75var

Förvärvsfrekvensen varierade dock kraftigt inom stadsdelenprocent.
Rosengård, från områdenio i till 67,5 i Samti-procent ett procent ett annat.
digt antalet arbetslösa registrerade arbetsförmedlingenär ärpersoner som

många Rosengård. områdetinte speciellt i Till exempel har med förvärvs-en
frekvens nio registrerad arbetslöshet nio in-Detprocent procent.om en om

invånarna områdenebär 82 i detta varken arbetar, söker arbeteatt procent av
område uppgåreller just invånarekan söka arbete. I detta andelen med ut-

ländsk bakgrund till 93 procent.
Medellivslängden för kvinnorhögre och i Limhamn/Bunkefloär män

såväljämfört Rosengårdmed och kvinnor i Malmö totalt. Rosen-män som
gård har den lägsta medellivslängden i Malmö. Medellivslängden i Lim-
hamn/Bunkeflo för Rosengård76,1 och för kvinnor 80,7. medel-Iär män är
livslängden 70,9 för och 78,1 för kvinnor. folkhälsorapportEnligtmän en
framtagen invånarna RosengårdMalmö stad i sjukskrivna iär änav mer
andra stadsdelar Förhållandetoch har levnadsförutsättningar. detsämre är
omvända i Limhamn/Bunkeflo.

Rosengård invå-Sammanfattningsvis stadsdel med andelär störreen en
påtagligamed sociala problem vad gäller för stadsdelen Lim-ännare som

hamn/Bunkeflo.

4.3 välfárdstjänsterUtbud kontanta ersättningarav -
årligenStaten och kommunerna utbetalar antal olika bidrag och för-ett stort

hushållen.säkringsersättningar såvältill de svenska gäller generellaDet
specialdestinerade och behovsprövade bidrag ersättningar.ochsom

I detta avsnitt redovisas kartläggning de kontant bidrags-utbetaldaen av
försäkringsersättningar hushållen Rosengårdoch till i och Limhamn/Bun-

1994.årenkeflo. Redovisningen gäller 1990 och ekonomiska ersättning-De
skattepliktiga respektive icke skattepliktiga bidrag ochutgörs ersätt-arna av

ningar. Nedan specificeras de delarna inom respektive kategori:största

skattepliktiga ersättningar Icke skattepliktiga ersättningar
Förtidspension Bostadsbidrag/KBT
sjukpenning Barnbidrag
Föräldrapenning KAS
Arbetsmarknadsstöd Socialbidrag

Datafångsten har skett bearbetning SCBs forskningsdatabas, loF-genom av
Örebro.basen i hushållensI denna finns samtliga uppgifter inkomsterom
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faktorinkomster, bidrag ersättningar utbe-och fönnögenheter. Alla och som
Rosengård Limhamn/Bunkeflotalats till de boende i stadsdelarna och har

analysändamål.för inkomsterna redovisas hus-strukturerats Förutom även
hållens återgesinbetalningar direkta Bilaga det tabellmaterialskatter. I 1av

grund för framställningen i detta avsnitt.utgörsom

hushållstransfereringar hushållen Rosengårdtill i ochTabell 4.2 Offentliga
ÅrLimhamn/Bunkeflo. 1990 och 1994. Kronor. Procentuell utveck-

ling.

År ÅrOmråde Förändring1990 1994
Rosengård, 000 13,8totalt 433647000 493 301 %+

16,2capita 25 234 29 330 %+per
598000 30,0Limhamn/Bunkeflo, totalt 350052000 456 %+

capita 12880 15736 22,2%+per

framgår Rosengårdtabell 4.2 det totala stödet till de boende iI vä-att var
hushållensentligt omfattande stödet till i Limhamn/Bunkeflo. Detänmer

Årsåväl invånarefördelat 1994 utbetala-gäller totalt per capita.som per
Rosengårds invånare, 13,8493,3 miljoner kronor till 16 819 vilketdes var

år hushållenvad utbetalades 1990. Till i Limhamn/Bun-änprocent mer som
årkeflo 456,6 miljoner 1994, ökning motsvarande 30utbetalades kronor en

år. erhållstill andra utveck-fyra När hänsyn antalet boendeprocent tas
År Rosengård,lingstal. 1994 utbetalades 29 330 kronor boende ica per en

med 16 sedan 1990. Motsvarande siffror för Limhamnökning procentca
Bunkeflo 15 736 och 22,2kronor procent.var

förhållandevis visar denRedovisningen i tabell 4.2 översiktlig. Denär att
så invå-offentliga sektorn betalade dubbelt mycketänut mer resurser per

Rosengård i Limharnn/Bun-i vad utbetalades till de boendeännare som
tvåkeflo. Utbetalningarna ökade i de stadsdelarna, ökningstaktenmen var

Limhamn/Bunkeflo.högre i
försäk-Vi har dessutom studerat hur del de utbetalda bidragen ochstor av

ringsersättningarna inbetalda skatter direkta skatter.motsvarassom av
välståndFördelningspolitiken i Sverige syftar till omfördela ekonomisktatt

från låginkomsttagare.höginkomsttagare till innebär skillnadernaDetta att
låg- höginkomstområde illustreras bidrag ochmellan och utbetaldaett om

försäkringsersättningar reduceras med inbetalade skatter.
årdirekta uppgick 1994 till 0,195 miljarder kronor iDe skatterna Rosen-

gård, miljarder i Limhamn/Bunkeflo.och 1,342 kronor stadsdelen Detta
capita/år Rosengård i Lim-1 580 kronor i och 46 250 kronorlmotsvarar per

hanm/Bunkeflo.
redovisats i 4.2 minskats med deI tabell 4.3 har de belopp tabellsom

hushållendirekta skatter betalar in till och kommun. Arbetsgivarav-statsom
ingår materialet.gifter, företagsskatter och mervärdesskatt inte i
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hushållstransfereringarTabell 4.3 Offentliga minus inbetalade skatter. Hus-
hållen Rosengårdi stadsdelarna och Limhamn/Bunkeflo. Ar 1990
och 1994. Kronor. Procentuell utveckling.

År ÅrOmråde 1990 1994 Förändring
Rosengård,totalt 160888000 298539000 85,6%+

capita 9 362 750 89,617 %per +
Limhamn/Bunkeflo, totalt -876 776000 -885 128000 —1,0%

capita -32 261 -30 505 5,0 %per +

framgårI tabell 4.3 det statistiska materialet i tabell 4.2 inte full-att ger en
ständig tvåeller rättvisande bild den ekonomiska situationen i de stadsde-av

framgår hushållenlama. redovisningenAv i Limhamn/Bunkeflo beta-att
lade in 885 miljoner kronor i skatt de fick tillbaka i bidrag ochänca mer
försäkringsersättningar. Rosengård hushållenI erhöll i genomsnitt positiva
nettoersättningar, dvs de erhöll i bidrag och försäkringsersättningarmer
från och kommun de betalade i direkta skatter. De totala nettotransfe-änstat
reringama till stadsdelen uppgick 1994 till 299 miljoner kronor.

få hushållensFör nyanserad bild ekonomiska situation haratt en mer av
några olika statistiska tagits. förstaFör det har andelen socialbidrags-grepp

genomsnittligt nårbelopp andelen inte till socialbi-tagare, samt som upp
dragsnormen hushållstyp åldersgrupp.och Detta redovisas igenererats per
tabellerna hushåll4.4 och 4.4 detFör andra har andelen till vissa som en
del beroende bidrag och olika försäkringsersättningar redovisatsär av sepa-

sker iDetta tabellerna 4.5 och 4.5rat. a
Socialbidrag hushållutbetalas till enskilda först sedan socialtjänsten i

kommunen, eller Stadsdelsnämnden, funnit stårfinansiering inteatt annan
finna. Socialbidragen allmänt individens sista skyddsnät.att anses vara

Ett väl strukturerat material rörande utbetalningar socialbidrag där-utgörav
för intressant analysunderlag det socio-ekonomiska iläget bo-närett ett
stadsområde skall såvälanalyseras. I tabellerna 4.4 redovisas andel som ge-

hushållstyp.nomsnittligt belopp per
RosengårdI har andelen gifta/sambo tagit socialbidrag ökatemotsom

årenmed 20 procentenheter mellan 1990 och 1994. Under tidsperiodsamma
har andelen socialbidragstagare minskat i Limhamn/Bunkeflo. Andelen en-
samstående bådamed socialbidrag tabell 4.4 b har däremot iökat stadsde-

ensamståendelama. En del de med barn kvinnor. Andelenär årstor av som
invånare lever under socialbidragsnormen har ökat för samtliga katego-som

bådarier i stadsdelarna, undantaget gifta/sambo i Limhamn/Bunkeflo.
Redovisningen i tabellerna visar två4.4 skillnader mellan destora

Rosengårdstadsdelarna. hushållI andelen socialbidrag hög.är tar emotsom
hushållskategoriDetta gäller vilken studeras. I Limhamn/Bun-oavsett som

förhållandevis få hushållkeflo det socialbidrag.är tar emotsom
framgår hushållskate-I det redovisade statistiska materialet inte de olika

goriemas grad bidragsberoende, bara de belopp utbetalats hursamtav som
många nårinte till socialbidragsgränsen. Denna information ärsom upp
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sambohushållTabell 4.4 a Socialbidrag till gifta eller sambeskattade i stads-
Rosengårddelarna och Limhamn/Bunkeflo. Ar 1994. För varje

hushåll erhållersocio-ekonomisk andelen social-grupp anges som
bidrag A, genomsnittligt utbetalt belopp B andelen hus-samt
håll nårinte socialbidragsnormen C. Kronor. Procent. U bsom
betyder barn, 1 b betyder barnutan ett etc.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Gifta/sambo CA B A B C

18-24 b 76,2 49 100 33,3 12,5 14700u -18-24 1b 72,7 54 800 9,1 0 - -18-24 2 b+ 91,7 58 700 16,7 100 5 600 -
25-44 b 57,0 59 300 10,6 1,3 30900 1,3u
25-441 b 58,8 63 200 11,2 0,8 5 300 1,6
25-44 2 b+ 62,8 70 800 15,2 16500 0,81,1
45-64 b 13,9 74000 3,4 0,4 14800 0,8u
45-64 1b 26,9 90600 5,6 0,2 45 500 1,2
45-64 2 b+ 63,0 78 800 15,8 0,7 3 100 1,8
65- b 11,1 68 700 2,1 0,1 1200 0,1u
65- 1b 57,1 69400 14,3 0 - -65- 2 b+ 75,0 132500 0- - -
Totalt 43,2 69 800 9,8 0,5 15 100 0,8

strategisk kommunens socialförvaltning, skall skapa sig uppfattningnär en
ovanståendede socio-ekonomiska problemen. iMan kan uppställningarom

år Rosengårdframför allt barnfamiljerdet mellan 18-24 iärattse unga som
svårt Ovanståendehar försörja sig. information dock ingentingsägeratt om
mångahur socialbidragstagarna arbetar för försörja sig.attav som

få områdeFör uppfattning hur i respektivedel de boendeatt storen om av
har sin försörjning tryggad bidrag och försäkringsersättningar,som genom

har hushållvi studerat de disponibla inkomst till minst 76 procentvars
från76-100 ersättningar AMS, socialbidragprocent ochär sammansatt av

förtidspension, eller kombinationer ersättningar. definitiondessa Dennaav
kallas i det följande Definitionför Personer uppbär dessaettsom av er-

någotsättningsslag, eller kombinationer dessa, inte utföra arbeteantasav
tidför den aktuell. till minst 76Deär sätterprocentsom personer som sam-

sin disponibla inkomst ersättningsslag betraktas imed dessa denna ut-man
Ävenredning i daglediga. förtidspensionärernahuvudsak delsom om en av

förmågahar kraftigtofta nedsatt arbeta, och därmed förhindradeäratten
mångautföra traditionella eller ordinära arbetsuppgifter, vi interäknaratt

automatiskt samtliga till sjuka.dessa personer gruppen
hushållVi har studerat andelen bidragsberoende i vidareäven ärsom me-

Tvåning. ytterligare definitioner har Det gäller dels de tillanvänts. som
minst 76 disponiblasin inkomst förtidspen-sätterprocent samman genom
sion, någotsjukpenning, arbetsmarknadsstöd eller flera de skattefriasamt av
bidrag finns Definition till2, dels de minst 76 sätterprocentsom som sam-

sin disponibla inkomst eller flera de skattepliktiga och/e1-ettman genom av
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Ensamhushållens RosengårdTabell 4.4 b socialbidrag i och Lim-stadsdelarna
Århamn/Bunkeflo. 1994. För varje socio-ekonomisk angesgrupp

hushåll erhållerandelen socialbidrag A, genomsnittligt ut-som
nårhushåll socialbidrags-betalt belopp B andelen intesamt som

C. Kronor. Procent. U b betyder barn, 1 b betyderutannormen
barnett etc.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Ensamst. A B C B CA

18-24 b 35,5 31 900 43,7 8,8 15200 39,8u
18-24 22,51 b 58,9 37 000 30,4 15 12500
18-24 2 52,2 38 600b+ 800 34,8 33,3 5 -
25-44 39,4 9,1b 44400 18,9 7,9 25 300u
25-44 l b 36,3 51 800 13 6,8 13200 5,5
25-44 300 8,72 b+ 43,8 39 100 13 10 16
45-64 20,6b 52 800 6,4 4,7 27 200 4,4u
45-64 1 b 30,8 60 800 7,7 9,2 13 100 5,8
45-64 2 46,7b+ 60 100 20 4,6 25 200 4,7
65- 11,8 600 0,8b 47 700 5,8 1,3 14u
65- 1 b - - - - - -65- 2 b+ - - - - - -
Totalt 29,1 43 500 5,8 300 12,317 20

hushåll4.5Tabell a Andel och antal gifta/sambo disponibla inkomstervars
bestårtill minst 76 antingen förtidspension, ersätt-procent av

ningar kombinationerarbetslöshet, socialbidrag ellerp ga av
Hushålldessa ersättningsslag Definition 1. i stadsdelarna Ro-

sengård och Limhamn/Bunkeflo. Malmö kommun. Ar 1994. För
hushållvarje socio-ekonomisk minstandelen tillgrupp anges som

är bidragsberoende enligt Definition l antalovan, personer som
årbidragsberoende enligt Definition 1 1994 antalär samt perso-

årbidragsberoende enligt Definition 1990 inomär 1somner pa-
rentes. U b betyder barn, 1 b betyder barnutan ett etc.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Gifta/sambo Andel % Antal 94 Antal 90 Andel 94 Antal 90% Antal

18-24 b 23,8 5 4 -u - -
18-24 1b 18,2 4 3 -- -18-24 2 b+ 8,3 4 -- - -
25-44 19,0b 27 18 -u - -
25-44 b 17,0 501 22 -- -25-44 2 b+ 647,1 14 -- -
45-64 b 21,0 104 64 221 20u
45-64 b 15,6 25 101 -- -45-64 2 10,3b+ 15 7 1- -
65- b 8,7 33 26 2u - -65- b 28,6 21 -- - -65- 2 b+
Totalt 12,8 330 168 0,3 20 26
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ler skattefria bidrag finns Deñntion 3. Resultatet dessa databear-avsom
betningar redovisas Tabell C i Bilagai

emellertid statistiska bearbet-Den fortsatta framställningen bygger
Definitionningar enligt den definitionen daglediga 1.snävare av

hushåll inte förvärvsarbetar för sin försörjning har ökat förAntalet som
båda undantaget gifta/sambo i Limhamn/samtliga kategorier i stadsdelarna,

Bunkeflo.

ensamhushåll inkomster till minstTabell 4.5 b Andel och antal disponiblavars
består76 antingen förtidspension, ersättningarprocent pgaav

kombinationerarbetslöshet, socialbidrag eller dessa ersätt-av
Hushåll Rosengårdningsslag Definition 1. i stadsdelarna och

Limhamn/ Bunkeflo. 1994. För varje socio-Malmö kommun. Ar
hushållekonomisk andelen till minst 3/4 är bi-grupp anges som

enligt Definition bi-dragsberoende 1 antal ärovan, personer som
årdragsberoende enligt Definition 1 1994 antalsamt personer

årbidragsberoende enligt Definition 1 1990 inomär paren-som
tes. U b betyder barn, 1 b betyder barnutan ett etc.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Antal 90Gifta/sambo Andel % Antal 94 Antal 90 Andel % Antal 94

130 54 0,9 16 518-24 b 15,4u
5,4 3 5 518-24 1b - -

18-24 -2 b+ -- - - -
25-44 23,3 291 191 3,7 73 40bu
25-441b 8,1 18 15 0,3 1 1
25-44 2 b+ 2,8 9 5 -- -

236 8845-64 b 28,3 299 7,3 128u
3,845-64 1 b 3 7 -- -10,045-64 2 b+ 3 - -- -
9,6 103 89 0,2 465- b 4u

65- 1b —— — — — —
65- 2 b+ 1- - - - -

222 138Totalt 862 603 2,617,4

4.4 serviceUtbud välfárdstjänsterav -
tillhandahåller huvudsakliga utbudetStadsdelsnämnden kommunen det av

området.beståendevälfärdstjänster personlig service till de boende i Denav
primärvårdsorganisationen.offentlig serviceleverantörennäst största ärav

Därefter verksamhet. det gällerkommer decentraliserade När statenstatens
försäk-det sig i polisverksamhet, arbetsförmedling ochrör stort sett om

ringskassans verksamhet.

Stadsdelsnämndernas verksamhet4.4.1

offentliga tjänster inom huvudsakligen 8Stadsdelsnämndema producerar
verksamhetsområden. Dessa är
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förskolebarnBarnomsorg,
Skolbarnomsorg
Grundskola
Äldreomsorg
Individ- familjeomsorgoch
Funktionshinder
Fritid och kultur
Primärvård

RosengårdStadsdelsnämnderna erhåller åroch Limhamn/Bunkeflo varje en
från frånkommunen. Fördelningen sker och med 1997 isumma pengar en-

lighet med resursfördelningsmodell, inledningen till kapitlet. Resurs-en se
tilldelningen vad gäller kommun- och statsbidrag skall spegla de olika för-
hållanden råder tvåi de stadsdelarna. Syftet skapa förutsättningarär attsom
för offentliggod tjänsteproduktion. Förvaltningama avgifter föräventar ut

täcka de kostnader verksamheten det följande beskrivsIatt som genererar.
Rosengårdtjänsteproduktionen i respektive Limhamn/Bunkeflo. Vi fokuse-

inte verksamheten gäller funktionshinder, avsnitt 1.4.1 Storstads-rar som se
relevanta välfärdstjänster.

Personal

Rosengård1996 hade l 630 anställda, motsvarande l 466 hel-ca personer
tidstjänster. december 1996 Limhamn/BunkefloI hade l 270 personer an-
ställda, motsvarande 1090 heltidstjänster. Av förvaltningarnas redovisning
framgår således Rosengårdden kommunala verksamheten i producerasatt

årsarbetskrafterfler jämfört med vad fallet i Limhamn/Bunkeflo.ärav som
det följandeI redovisas bild den verksamhet bedrivs uppdelaten av som per

verksamhetsområde.

Barnomsorg

såvälförBarnomsorg produceras förskolebarn skolbarn. gällerNär detsom
tvåförskolebarn bilden olikartad i de stadsdelarna.är

Barnomsorg ärskolebarnF-
Rosengård invånarnaI har 70 invandrarbakgrund.över Enprocent storav

andel de mångaarbetslösa och socialbidragsberoende. Eftersomärav vuxna
inte många målenarbetar, saknar barn dagisplats. Ett för barnom-vuxna av

Rosengårdi barn invandrarbakgrundmed skall möjlighetär attsorgen ges
förstå både modersmål språket. språk-och tala sitt och svenska Barnensatt

språkinlärning gå trådutveckling och skall röd verksamhe-som en genom
Rosengård också mångafinnsI barn med särskilda behov. Dessa barnten.

har till koncentrationssvårigheter svåraexempel och sociala problem. Enligt
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till 85särskilda behovmeduppgår bamantalet1994gjordutredningen
får formstöd ifåtal barndessaRosengård. Endasti resurs-ett avprocent av

personer.
år 1996. dessaAvår folkbokförda1-6mellanRosengård 448 barn2I var

60innebärDetbarnomsorg.stadsdelens procentdel att40 procenttog av
med barnom-kontaktnågon regelbundenhadeåldrarna l-6 inteibarnenav

föräldrarnaöverväldigande delenår går denåldrarna 1-3iMen avsorgen.
medfår kontaktdärigenomochbarnavårdscentralema,tillbarnmed sina

service.kommunens
mel-alla75förvärvsarbetar drygtLimhamn/Bunkeflo procentI vuxnaav

Efter-båda föräldrarna.arbetarbarnfamiljemaår. mångaoch 64 I20lan av
barnenhöginkomstområde flestahar deLimhamn/Bunkeflo är ett ensom

medmånga sysselsattabarnPå fritidenlevnadsstandard. ärmateriellgod
Målengymnastik.ridning ochexempeltillfritidsaktiviteter,organiserade

till dessakomplementkanbarnomsorgeninomför verksamheten ettses som
utvecklas iskapa ochtidbarnenviktigthäraktiviteter. Det attatt gesanses

andra.samverkan mediutvecklasochlugn samt attro,
år 1996.år folkbokfördal-6mellan618 barnLimhamn/Bunkeflo 2I var

Limhamn/Bun-Istadsdelens barnomsorg.del70dessaAv procenttog av
cirkafå särskilda behov,förhållandevis barn procent.keflo har en

ochbehovstäckningbetalningsansvar,stadsdel,iAntal barnTabell 4.6 perso-
År 1996.inom barnomsorgen.nalresursfárbrukning

Limhamn/BunkefloRosengård
26182448år1-6Antal bam,

67%732142%1039bet.ansvarAntal barn,
2%506%150i köAntal barn

97%87%Behovstäckning

1819daghemAntal
4762avdelningarAntal

18,416,5avdelningAntal barn per
140240åaAntal i barngrupp
2036åa i barngruppAntal
6,24,3åa1-6Antal barn per

Rosengård 4,3ilägreframgår antalet barn ärtabell 4.6Av att vuxenper
i Lim-avdelning högrebam ärAntaletLimharrm/Bunkeflo 6,2.iän per

Rosengård. Limhamn/Bun-I16,5 i18,4motsvarandehamn/Bunkeflo, mot
så få ihaskulleintedetverksamhetsansvariga attkeflo att vuxnamenar

haftstöd hadesärskiltbehöverde baminteverksamheten resursper-somom
soner.

Rosengård.imed 150 barnjämförtstår i kö,50 barnLimhamn/BunkefloI
Limhamn/BunkefloibehovstäckninggradhögredetSammantaget avenger

gradenMärk väl87jämfört medRosengård, att97 procent.i procentän
definitionenmedi enlighetspeglar behovetendastbehovstäckning avav
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stadsdelens egentliga betalningsansvar. RosengårdI står till exempel 175
barn till arbetslösa föräldrar i dagiskö.

I stadsdelarna finns antal olika former barnomsorg tillgå.ett Enattav
andel,större fjärdedel,närmare barnen i Limhamn/Bunkeflo place-ären av

rade i icke-kommunala daghem. RosengårdI tvåendastär barnenprocent av
placerade i icke-kommunala daghem. Den dominerande daghemsformen i
Rosengård kommunalaär daghem omfattar fjärdedelar barnen.tresom av
Fördelningen framgår i tabellnärmare 4.7 nedan. Observera antalet pla-att
cerade barn inte överensstämmer med antalet barn stadsdelarna har be-som
talningsansvar för. Det beror barn kan placerade utanföratt denvara egna
stadsdelen.

Tabell 4.7 Antal barn placerade i kommunala daghem, icke-kommunala dag-
Århem, heltidsplatser i familjedaghem deltidsgrupper.samt 1996.

Antal eleverplacerade Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Kommunala daghem l 020 77% 864 52%

kommunala daghem 32 2% 400 24%
Familjedaghem 49 4% 250 15%
Deltidsgrupper 220 17% 150 9%

Totalt l 321 100% 1664 100%

Grundskola

I Limhamn/Bunkeflo finns Sveriges rektorsområde.största Flertalet ele-av
kommer från studiemotiverande hem med materielltverna hög levnads-en

nivå. Samtidigt problemenär med alkoholmissbruk bland ungdomar större
i Limhamn/Bunkeflo i andra delarän Malmö. För närvarande driver Lim-av
hamn/Bunkeflos stadsdelsförvaltning projekt i syfte missbru-ett att stoppa
ket. Skolan i Limhamn/Bunkeflo eftersträvar skadegörelse ochatt stoppa

Årmobbning. 1996 gick 2 983 elever i grundskolan i Limhamn/Bunkeflo.
Motsvarande antal för Rosengård 2 850 elever.var

Många eleverna i Rosengård har invandrarbakgrund. Eleverna, i denav
Rosengårds skolor har flest invandrare, kommer från drygt 40av län-som

der/ornråden och talar språk37 inklusive svenska. Tretton skolklassernaav
saknar svenska elever. En de viktigaste uppgifterna för skolan därförärav

lära eleverna förstå ochatt tala det språket.svenskaatt
96 eleverna i Limhamn/Bunkeflo gårprocent i grundskola i denav egna

stadsdelen, 3 går i grundskola i den intilliggandeprocent stadsdelen. Närca
det Rosengårdgäller går 90 eleverna i grundskola iprocent denav egna
stadsdelen. gårDärutöver del elever friskola. I detta förhål-avseende ären
landena mycket lika mellan stadsdelarna, 6 Rosengårdi ochprocentca ca
4 i Limhamn/Bunkeflo.procent

RosengårdI andelen invandrareär väsentligt i Limhamn/Bun-större än
keflo. Stadsdelen fåtthar antal flyktingarta under år.emot ett stort senare
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grundskolornaolikai deskolledningen styrtinneburithar uppDetta att
handlarställer. Detelevunderlagetde kravförverksamheten mötaatt som

organiseraförberedelseklasser,kunskapsnivå, ordnabarnensprövaattom
Rosengårdspråket. Ii svenskastödlektionerhemspråksundervisning och

ordina-efterhemspråksundervisningkompletterandeföräldrardeldriver en
skoltid.rie

verksamhetenRosengårdifinns ärspeciella krav attderesultatEtt somav
be-VidLimhamn/Bunkeflo.imotsvarandepersonalintensivblir än enmer

Lim-framgår ivarje lärare4.8i tabellpersonalredovisningen atttraktelse av
ilärareRosengård varjeharelever. Ihar 17genomsnitthamn/Bunkeflo i

i sko-undervisningbedrivaskall kunnalärarnaelever. Förgenomsnitt 1 l att
administratörer.ochelevvårdande personalocksåbehövslan

Limhamn/Bunkeflo.Rosengård ochigrundskolanPersonal inom4.8Tabell
årsarbetskrafter. Ar 1996.Antal

Limhamn/BunkefloRosengård
grundskola:Kommunal

176261bärare
9858Ovrig personal

274319Totalt
98328502betalningsansvarAntal elever,

1711åa lärareAntal elever per
Fristående skolor:

110177betalningsansvarAntal elever,

Skolbarnomsorg

detkanskolbarnen,riktas tilldel barnomsorgendendet gällerNär somav
före-vanligtmindrebetydligtverksamhet ärdennakonstateras typatt av

i dennaAntalet platserLimhamn/Bunkeflo.Rosengård typikommande i än
Rosengårdså många i39 procenthälftenmindre änbarnomsorg somärav

åldrarna iaktuella ärbarn i deantalet stortEftersomLimhamn/Bunkeflo.i
Rosengård, det2 095 i ärLimhamn/Bunkeflo ochmånga, 219 i2likasett

fritidsindelmindreRosengård tillbringar avsevärtibarnentydligt avatt en
skolbamomsor-inomplaceradeandelar bamAntal ochverksamhet.i denna

framgår tabell 4.9.stadsdelrespektivei avgen
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Tabell 4.9 skolbamomsorg. Antal barn i stadsdel, behovstäckning och särskilt
stödbehov. Ar 1996.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Antal barn 7-12 år 2095 2 219
Totalt behov 369 18% 930 42%
Antal bam i kö 50 2% O
Behovstäckning 78 86% 930 100%
Antal barn, särskilt stöd 241 12% 2 1%
Antal barn, behov särskilt stöd l 692 81% 48 2%

I Limhamn/Bunkeflo uppgår det totala behovet skolbamomsorg till 42av
antalet barn 2 219.procent Motsvarande behov Rosengårdi betyd-av ärom

ligt lägre, där endast 18 barnen efterfrågar barnomsorg.procent I Rosen-av
gård står dock 50 barn i kö. Sammantaget behovstäckningenär Rosengårdi
61 och i Limhamn/Bunkeflo fullständig.procent Den skillnadenstörsta
mellan tvåde stadsdelarna framgår barnens behov särskilt stöd. I Ro-av av
sengård 81är över barnen i behov särskiltprocent stöd, 12av av varav pro-

erhåller särskilt stöd. Limhamn/BunkefloIcent uppgår motsvarande behov
till endast 2 1 tillgodoses.procent, procentvarav

Trots det antalsmässigt mindre behovet i Rosengård, får endast 6 10av
barn plats fritidshem. I Limhamn/Bunkeflo, där behoveten tioär änmer
gånger så får samtliga barn plats.stort, en

Äldreomsorg

Äldreomsorgen består i huvudsak hemtjänst olika former särskiltsamtav av
boende för äldre. När det gäller boendet ålderdomshem,det sigrör om ser-
vicehus, gruppboende och sjukhem.

När det gäller äldreomsorgen bör det inledningsvis nämnas antaletatt per-
både folkbokfördaär i respektive område ochsoner äldre årsom 65är än

skiljer åt.sig RosengårdI antalet 2är 352 12 stadsde-procentpersoner av
lens totalbefolkning och i Limhamn/Bunkeflo 5 789 20 stads-procent av
delens totalbefolkning. Nedan framgår såväl antal timmar i denatt öppna
hemtjänsten antalet boendeplatser för äldre högre iär absolutasom termer
i Limhamn/Bunkeflo i Rosengård.än RosengårdI har stadsdelen betal-
ningsansvar för 17 de äldre. I Limhamn/Bunkefloprocent har stadsdelenav
betalningsansvar för lägre andel, motsvarande 10 de äldreen överprocent av

Åldersfördelningår.65 inom äldre, åldrarnai 64 uppåt,och ärgruppen
ungefär densamma tvåi de stadsdelarna.

Hemtjänsten drivs helt i kommunal regi i Rosengård, medan Limhamn/
Bunkeflo valt anlita för cirka 40att entreprenörer produktionen.procent av
I Rosengård vårdtagareandelenär inom hemtjänsten cirka 7 deprocent av
boende år65är över I Limhamn/Bunkeflo motsvarandeär andel cirkasom .5 Skillnaden bero olikheterprocent. vad gäller det allmänna hälso-anges
läget i stadsdelarna. Av tabell 4.10 framgårnedan andelen sjukhemsplat-att
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Rosengårds 21förLimhamn/Bunkeflos äldre 40 procentfler för änärser
Lim-kommunen. IRosengård sjukhemsplatserdrivs samtligaIprocent. av

utlagdasjukhemsplatsemahälftenhamn/Bunkeflo drygtär entrepre-av
nad.

Rosengårdhögre ii särskilt boendeborAndelen äldre ärsompersoner
befolk-redovisas hur denLimhamn/Bunkeflo. tabell 4.10 nedanIiän egna

boendes faktiskaStatistiken visar derespektive stadsdel bor.ningen i
stadsdel iutanför dengeografiskt förlagt i ellerboende det äroavsett om

Rosengårdsåledes ihur de äldreSiffrorna visarfolkbokförd.vilken ärman
produ-stadsdelsförvaltningvad respektiveLimhamn/Bunkeflo bor, inteoch

cerar.

på boendefor-särskildaäldreboende, fördelatbefolkning iTabell 4.10 Egen
år64 inom denäldre änAndel antaletAntal. av personermer.

vårdtagare äldreomsorgstadsdelensAndelförsta parentesen. avav
1996.parentesen. Arinom den andra

Limhamn/BunkefloRosengård
Ålderdomshem 28%78 14%69 3% 30%

27%75 13%90 4% 40%Servicehus
5%15 0,3%21 l% 9%Gruppboende

40%lll 2%49 2% 21%Sjukhem

5% l00%l00% 279229 10%Totalt

Rosengård ii boräldreboende40 de4.10 visasI tabell procentatt avca
ålderdomshem ochandelLimhamn/Bunkeflo borservicehus. I störreen

Limhamn/Bunkefloide äldre5sjukhem. Sammantaget är motta-procent av
Rosengård andel 10motsvarandeäldreomsorg. I är procent.gare av

årsarbetskrafter särskildainomRosengårds 144,2stadsdel producerar
produktionmotsvarandeLimhamn/Bunkefloförboendeformer äldre. I är

årsarbetskrafter.258,2
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Tabell 4.11 Personal inom Rosengårdäldreomsorgen i och Limhamn/Bun-
årsarbetskrafterkeflo. Ar 1995. Antal den befolkningen.mot egna

Inom årsarbetskraft.antal boendeparentes anges per

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
årsarbetskrafterAntal för:

Hemtjänst 57,0 44,5
Antal inv 65+ åa 41 130per

årsarbetskrafterAntal för särskilt
boende
Sjukhem 54,7 O,89 64,4 0,98
Ålderdomshem 40,5 1,7 128,8 1,5
serviceboende 25,6 3,5 -Gruppboende 23,4 1,2 55,0 1,4

åaTotalt antal 144,2 258,2

Antal i särskilt boende 229 279personer
Antal boende åa 1,6 1,2per
Antal inv 65+ åa 16,3 20,7per

Antalet boende årsarbetskraft den kommunalt produceradesjukhemsvården.per avser
I Limhamn/Bunkeflo årsarbetskrafterantalet stadsdelenstotalautbud gruppboende.avser av

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens bestårverksamhet förutom biståndsutbetal-
ningar framförallt vård/boendehem för öppenvårdHVB, för missbru-av
kare och ungdomar familjehem. Stadsdelama driver till viss delsamt egna
HVB-institutioner, nyttjar främst HVB-årsplatser. Inomexterna öppen-men
vården kan barn placeras i kontaktfamiljer. tabellen framgårAv nedan om-
fattningen stadsdelamas individ- och familjeomsorg.av

Tabell 4.12 HVB-årsplatser,Antal missbrukare öppenvård,och ungdomar i
barn i årsplatserkontaktfamiljer i familjehem.samt

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
HVB-årsplatserAntal totalt 39 10

för barn och ungdom 15 4varav-
för 24 6varav vuxna-

Antal missbrukare öppenvårdi 0 50
Antal ungdomar öppenvårdi 300 20
Antal barn i kontaktfamiljer 30 25

årsplatserAntal i familjehem 45 21

Individ- och familjeomsorgen betydligt med utbyggd i Rosengårdär iän
Limhamn/Bunkeflo, såväl antals- andelsmässigt. RosengårdI finnssom en
årsarbetskraft invånare,255 vilket kan jämföras med Limhamn/Bun-per
keflo där finns årsarbetskraftdet invånare. Målgruppen3 900 för Ro-en per
sengårds individ- och familjeomsorg kommer under 1997 öka avsevärt.att
Detta följd omfattandeär överföring frånärenden Invandrarförvalt-en av av
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fårtreårsgränsen då för in-så kommunenden kalladeningen ansvaretgp a
år.varit i Sverigevandrare än tremersom

Rosengård Lim-familjeomsorgen i och4.13 Personal inom individ- ochTabell
År årsarbetare.hamn/Bunkeflo. 1996. Antal

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
37 1Handläggare,arbetsledare

527Soc.sekr,ekonomihandl.

664Totalt

900åa 3inv 255Antal per
Rosengård Limhamn/Bunkeflo 23 396Antal inv 0-64 16314; --

Fritid och kultur

Rosengårdi i Lim-till idrottsanläggningar högreBesöksfrekvensen är än
Rosengårdinvånare idrottsan-ihamn/Bunkeflo. I genomsnitt besöker enen

år. invånaregånger i Limhamn/Bun-En genomsnittligläggning 13,4 per
så mångahälften be-6,7 besök till idrottsanläggning, dvskeflo avlägger en

Rosengård. förhållande öppetdagarBesöksfrekvensen i till antaletsök isom
Limhamn/Bunkeflo,Rosengård jäm-också motsvarande 85,5i ihögre änår

framgårStatistiken tabellen nedan.fört med 58,5. av

ochIdrottsanläggningar idrottsplatser, Sporthallar, ishallar4.14Tabell gym-
foreningsnyttjande inom fritidsverk-nastiksalar, antal besök och

ÅrRosengård Limhamn/Bunkeflo. 1996.i ochsamheten

iRosengård Limhamn/Bunkeflo
14idrottsanläggningar 10Antal

255 195338500Antal besök
58,585,5Antal besök öppetdagper
6,7invånare 13,4Antal besökper
33nyttjande föreningar 40Antal

20årsarbetskrafter 22Antal
1468åa 869Antal inv per

Rosengård Limhamn/Bunkeflo.årsarbetskrafter 20 i Att22 i ochAntalet är
två områdena, förklarasi deresursförbrukningen i densammaär stort sett

samtidigti Limhamn/Bunkeflodelvis antalet anläggningar fleräratt somav
Rosengård.fler iantalet besök är

Även invånarna Rosengård.fritidsgårdarna Antaletnyttjade iär mer av
ifritidsgårdar besöksfrekvensen högredensamma i stadsdelarna, ärär men

RosengårdsRosengård besökerLimhamn/Bunkeflo. genomsnitti Iän ung-
gånger år.åldrarna år fritidsgård Motsvarande75i till 18domar 7 peren

år. avspeglar sig iLimhamn/Bunkeflo 23 besök Dettafrekvens i är anta-per
årsarbetskrafter Rosengård Limhamn/Bunkeflo.23 i och 10 ilet ärsom
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fritidsgårdar,Tabell 4.15 Antal antal besök och fdreningsnyttjande inom fri-
Rosengårdtidsverksamheten i och Limhamn/Bunkeflo. Ar 1996.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
fritidsgârdarAntal 4 4

Antal besök 270000 100892
Antal besök öppetdag 409 93per
Antal årbesök ungdom 7-18 75 23per

årsarbetskrafterAntal 23 10
år/åaAntal inv 7-18 832 2935

tvåVid fritidsgårdama i Limhamn/Bunkeflo och vid fritidsgård Rosengård,i bedrivsav en
föreningsverksamhet.

Rosengård och Limhamn/Bunkeflo har Stadsdelsbibliotek. frånTill skillnad
biblioteket i RosengårdsLimhamn/Bunkeflo har bibliotek mycket storen
del utländsk litteratur framgåroch media. Av tabell 4.16 biblioteket iatt
Rosengård har högre besöksfrekvens i Limhamn/Bunkeflo, färreän trotsen
öppettimmar. RosengårdBiblioteket i utlåningarhar i genomsnitt 1 l in-per
vånare år.och Limhamn/Bunkeflo utlåningarI biblioteket invånare7gör per

år. utlånings-och högreDen och besöksfrekvensen Rosengårdi medför att
årsarbetskrafterantalet samtidigt Rosengårdhögre. Biblioteket iär produce-
årsarbetskrafter,nio medan biblioteket i Limhamn/Bunkeflo producerarrar

årsarbetskrafter.sex

Tabell 4.16 Stadsdelsbibliotekens årsarbetskrafter utlå-öppettimmar, samt
Rosengårdnings- och besöksfrekvenser i och Limhamn/Bunkeflo.

År 1996.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Öppet timmar vecka 45 73per
Utlåning 200O00 2 0000l

utlåningarAntal invånare l l 7per
Antal besökare 340000 220000

årsarbetareAntal 9 6
åaAntal inv 2 125 4 892per

4.4.2 Primärvårdens insatser stadsdelarna Rosengård ochi
Limhamn/Bunkeflo

Primärvården åreni Malmö har genomgåttunder de organisa-senaste stora
toriska förändringar. Husläkarenheten överfördes primärvår-samtidigt till
den. Sedan 1995 primärvården primärvårdsornrådenorganiserad iär PVO.

Primärvården i Malmö skall medverka till individerna inte behöveratt
uppsöka den sjukvården.kostnadskrävande Ambitionen de olikaär attmer
PVO skall leverera likvärdigt sjukvårdutbud hälso- ochett samt mot-av
verka segregation Primärvårdensoch sänka ohälsotalen. huvudsakliga ar-
betsenheter distriktssköterske- och distriktsläkarmottagningar,utgörs av
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bamavårdscentraler.distriktsrehabiliteringsenheter dessa finnsFör ettsamt
områdesansvar. Dessutom finns Malmö allmänna sjukhus MAS med en

vårdenheter, mödravården. Primärvårdenövergripande tillrad exempel
med privata allmänläkare privata sjukgymnaster. Sam-samarbetar ochäven

länssjukvården så vårdenarbetet med syftar till klara delatt storav en av
primärvården få stånd vårdkedjormöjligt inom till fungerandesamt attsom

länssjukvård.primär-mellan och
framgår årsarbetskraftertabellen 4.17 nedan produktionen inomAv av

primärvården Rosengårdi stadsdelarna och Limhamn/Bunkeflo.

årsarbetskrafter, vårdtimmar år, vårdtimmar invå-4.17 AntalTabell per per
invånarantal årsarbetskraft distrikts-narantal for desamt treper

Rosengård,läkarmottagningar arbetar DLM Apelrosen,motsom
RosengårdenDLM och DLM Törnrosen, Malmös rehaben-samt

het.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
åa åa inv/åainv/åaantal antal

935Läkare 12,9 1481 10 2
Sjuksköterskor 6,8 24462 797 12

6,5 515Undersköterskor 4,2 4 576 4
8,6Läkarsekreterare 2 237 - -12584 29 350Kurator 1,5 l

Patrull 1,3 22557- -Sjukgymnast 4,5 4 251 4,88 6 014
3 6 376 4,88 6 014Arbetsterapeut

Bamsjuksköterskor 4,5 251 5 5 8704
SjukvårdsbiträdeBVC 2 9 564 2 14675

TäckningsgradBVC 99,5% 99,0%
ÅaTvå Gåsen Sundet. inkluderar kvällspatruller.DSM, och ochnatt-

Barnavården Malmö i fyra BVC. har flera stadsdelarorganiserad Dessavästraär mot som
upptagningsområde,däribland Limhamn/Bunkeflo.

vårdcentraler.Limhamn/Bunkeflo saknar Istället finns distriktssköterske-
Mångamottagningar och privat Limhamn/Bunkeflobor besö-läkargrupp.en

såväl till primär-ker andra privata läkare, anslutna icke anslutnaäven som
vården.

stadsdelarna Rosengård och4.4.3 Statens insatser i
Limhamn/Bunkeflo

tvåi deVIVE-projektet fokuserar statliga organisationers verksamhetertre
områdena. gäller försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polismyn-Det

så-några årArbetsförmedlingens sedan indeladdigheten. verksamhet är
dant de olika fönnedlingskontoren för vissa yrkes- eller kom-sätt att svarar
petensområden, alternativ till den vanligt förekommande geografiska in-ett

regioner. Syftet indelningendelning används i andra med den ärsom nya
fåklienterna förväntas högre kvalitet i förmedlingen. Priset blir deattatt

måste inom för komma i kontakt med den specia-längre kommunen attresa
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vårliserade personalen. ändamålsenligtDet enligt mening inte sökaär att
uppskatta den arbetsinsats varje förmedling lägger klienterned desom

tillhör bostadsområde.visst Anledningen verksamhetenär ärett attsom ny
och därför inte har registerbaserat minne tillräckligt för liggaärett attsom
till grund för god analys.

Försäkringskassan inne i liknande Kontoren har sedan lär en process.
sådantjanuari 1997 indelats vissa kontor sköter vissasätt att typer av

ärenden. Anledningen försäkringskassoma tvingats be-attuppges vara
sina utgifter för administration och detta söka skapagränsa är sättatt ett att

avstårstordrift i viss handläggning. frånVi i denna söka värderarapport att
ändamålsenligadet i denna förändring. Istället kan det konstateras dennaatt

organisation fram till och 1996 ornrå-med personalresurser till destyrt mer
förhållandenden där de socio-ekonomiska tyder finnsdet be-störreatt

mångahov. årsarbetskrafter RosengårdI tabell 4.18 visas hur tillstyrtssom
respektive Limhamn/Bunkeflo under 1996.

årsarbetskrafter åaTabell 4.18 Antal försäkringskassan producerar isom
Rosengårdstadsdelarna Limhamn/Bunkeflo.och Ar 1996.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Antal handläggare 40 31

åaAntal inv 478 947per
Antal administrativ personal 5 3

åaAntal inv 4 782 9 783per
åaTotalt antal 45 34

Antal inv åa 425 863per

så mångaFörsäkringskassan årsarbetskrafterdubbelt capitaänstyr mer per
Rosengårdtill till Limhamn/Bunkeflo. Orsaken till detta,än som ovan

två områ-de mycket skillnader i hälsan mellan denämnts, storauppges vara
Rosengårddena. har det lägsta ohälsotalet i samtidigtMalmö, Lim-som

hamn/Bunkeflo frånhar det högsta. betyderDetta behovet insatseratt av
försäkringskassans handläggare sannolika grunder kan störreanses vara

Rosengårdi i Limhamn/Bunkeflo.än

Närpolismyndigheten

Polismyndigheten i Malmö arbetar efter verksamhetsmodell där närpoli-en
i organisation, för det huvudsakliga polisarbetet lederser, egen svarar som

till kontakt mellan medborgare myndighetoch etableras. Särskildaatt spe-
cialistfunktioner, exempelvis specialiserad spaning och utryckningsverk-

ingårsamhet, organiserad funktionerDessa inte i denna studie.är separat.
Istället koncentreras uppmärksamheten närpolisen.

Närpolisen syftar till skapa trygghet och minska brottslighet i sinaatt re-
områden.spektive prioriterar arbetsinsatserDe riktade ungdomarmot samt

våldsbrott.narkotika- och Polisen bedriver omfattande arbete medett att
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områdena.skapa relationer och kontakt med boende i tidde De ägnar att
ungdomsgårdarbesöka skolor, fritids- offentligaoch andra anlägg-samt

ningar där folk samlas.
Rosengård närpolisområdetNärpolisen i del Husie-Rosen-utgör en av

gård. närpolisområde.Limhamn/Bunkeflo har socio-ekono-Deett eget
områdena påverkarmiska skillnaderna mellan närpolisverksamheten.även

Rosengård föregåendehar antalet brott 95/96 ökat jämfört med budget-I
Ökningen budgetåretperiod. innebär 4425 94/95 jämföras medbrott att

budgetåret framför tillgrepp4 690 brott 95/96. Brottsökningen alltavser av
bil och cykel, inbrott i källare, ñckstölder och sedlighetsbrott. Inbrottsstöl-

rån rånmisshandelsbrott, handikappade/annat narkotikabrottder, mot samt
Rosengårdhar minskat i antal. Närpolisen i förklarar minskningen narko-av

tikabrott konsekvens minskade personella till exempelresurser,som en av
inom narkotikabekämpningen vilket leder till minskad tipsmängd. När-en

Rosengård tillgångenframtidenpolisen i mörkt vad gäller narko-ser
tika, komma öka ytterligare med växande ungdomskri-uppskattas attsom
minalitet följd.som

Brottsutvecklingen i Limhamn/Bunkeflo enligt närpolisen totaltär sett
ganska stabil. Inbrott i bostad har dock minskat med 44 Misshandelprocent.

6 Misshandel inomhus har minskat med llutomhus har ökat med procent.
Rånenpersonbilar 24Tillgrepp/angrepp har ökat med procent.procent.

Öresundsförbin-områdeti har minskat med 30 Inför byggandetprocent. av
Limharnn/Bunkefloområdet fördelsen i räknar närpolisen med ökad risk

påolika former demonstrationer och skadegörelse de olika byggarbets-av
platserna.

statistik inte komplett bildDet bör understrykas detta slagatt av ger en
råder område.iden brottslighet Allmänhetens benägenhetett attsom an-av

mäla brott, polisens kontakt med allmänheten, uppklarandeprocent harm m
såvittbetydelse anmäls. Statistiken dock vi kan bedömabrottnär enger

två områdenabild miljö nätpolisen i deoch rättvisande dengrov av som
verkar

nedanstående många årsarbetskrafter polis-I tabell redovisas hur som
tvåmyndigheterna riktar till de stadsdelarna.

årsarbetskrafter Rosengård4.19 närpolisen producerar i ochTabell Antal som
ÅrLimhamn/Bunkeflo. 1996.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
åa 29Poliser, 23
åa 0,99Poliser, 1000inv. 1,26per

åaAntal inv 832 l 012per
Rosengård på fördelas jämnt mellanUppgifterna för bygger antagandet antalet poliseratt

Rosengård.Husie och

årsar-Tabellen visar polismyndigheten riktar fler uttrycktatt resurser, som
Rosengårdbetskrafter, jämfört med Limhamn/Bunkeflo.till
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Efterfrågan4.5 välfárdstjänsterav

efterfråganspeglaFör de boendes välfärdstjänster i stadsdelarna Ro-att av
sengård låtitoch Limhamn/Bunkeflo, har vi TEMO AB genomföra opi-en
nionsundersökning bostadsområdeni de VIVE-projektetsutgörsex som
bas. Intervjuerna hushåll Rosengårdhar skett via telefon. 166 i och 166 i

ÅldersfördelningeningårLimhamn/Bunkeflo i undersökningen. ungefärär
lika. åldern RosengårdDen genomsnittliga år.de i 42 Mot-ärsvaratsom

genomsnittsålder år.svarande i Limhamn/Bunkeflo 44 Andelen kvinnorär
respektive relativt jämn, 48 kvinnor och 52 imän är mänprocent procent
Rosengård. Limhamn/BunkefloI relationen 57/43. för-När det gällerär

hushållssammansättningvärvsfrekvens och finns skillnader i materia-större
Rosengårdlet. I endast 43 yrkesverksamma, jämföra med 72är procent att

i Limhamn/Bunkeflo. Andelen offentliganställda högre i Rosen-ärprocent
gård i Limhamn/Bunkeflo, medan det omvända gäller andelen privatan-än
ställda och företagare eller anställda i familjeföretag.är Fa-personer som
miljestorleken Rosengårdi i Limhamn/Bunkeflo. Dessaär större än senare

såredovisade skillnader försvårardock inte de analysarbetet.är stora att
Skillnaderna bidrar istället till förklara vissa olikheterde fram-att av som
kommer i de redovisas nedan.svar som

Generella omdömen välfärden samhälletiom

Inledningsvis låtit frågahar vi TEMO AB de boende de välfär-attom anser
den har minskat åren. såväl Rosengårdeller ökat under de 10 Isenaste som
Limhamn/Bunkeflo välfärden minskat.har Andelenattanser man som an-

välfärden Rosengårdminskat lägre i 59 procent i Limhamn/är änattger
Bunkeflo 71 procent.

tillfrågatsDe boende har vad de samhällets, eller den offentligaanser om
sektorns, insatser för olika medborgare. Generellt framträder ettgrupper av
förhållandevis tvåjämnt bådamellan de stadsdelarna. I stadsde-mönster
lama de boende pådet viktigare barn, ungdomar ochäratt att satsaanser

Ävensjuka yrkesverksamma förhål-och invandrare. attitydernaän ärom
tvålandevis lika i de stadsdelarna kan det konstateras de boende i Lim-att

hamn/Bunkeflo hårdarerelativt betonar det mycket eller ganskaärsett att
viktigt samhället aktivtarbetar för barn, ungdomar och sjuka. De boendeatt

Rosengård åi hårdarebetonar andra sidan relativt vikten satsningarsett av
riktade arbetslösa, äldre, utslagna, barnfamiljer, invandraremot ensamma,
och yrkesverksamma.

tillfrågasNär de boende generellt kvaliteten i samhällets satsningarom
områdenolika framkommer förhållandevis tvålika i de bo-äratt svaren

stadsområdena. Genomgående förhållandeviskan det litensägas äratt en
tillfrågadeandel de samhällets insatser mycket bra ellerärattav som anser

ganska bra. Detta gäller vilken de riktade till. Det främstär äroavsett grupp
stödet till yrkesverksamma respektive fårstödet till invandrare ettsom gene-
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rellt Rosengårdbetyg. I 33 de boende samhälletsgott procent attanser av
insatser för yrkesverksamma mycket bra eller ganska bra. I Limhamn/är
Bunkeflo motsvarande andel 23 36är de boende i Ro-procent. procent av
sengård och 43 de boende i Limhamn/Bunkeflo högaprocent av ger samma
betyg till satsningarna riktade till Rosengårdinvandrare. 30 i ochprocent
22 i Limhamn/Bunkeflo satsningarna barn mycketprocent ärattanser
bra eller ganska bra. visstEtt missnöje kan vad gäller insatsernanoteras som
riktas till utslagna, arbetslösa och äldre. gällerDetta särskilt i Limhamn/
Bunkeflo, med undantag insatser det gäller de arbetslösa. Därnär ärav

Rosengårdboende i kritiska.mest

Omdömen välfärden respektive bostadsområdeiom

Generellt nöjd med kvaliteten i samhälletsär utbud servicesett man mer av
i Limhamn/Bunkeflo Rosengård,i små.skillnadernaän även I bäggeärom
områdena nöjd med skötseln underhållet bostadsornrå-är ochmestman av
det, därefter nöjd med och idrottsanläggningarna. Rosengårdär Isport-man

ocksåde boende nöjdaär med polis- och ordningsverksamheten.
Vid jämförelse andelen missnöjda med kvaliteten i samhäl-ären av som

lets insatser tvåi de stadsdelarna, framkommer Rosengårdsboma utpekatatt
arbetsmarknadsåtgärdema den relativt fungerande service-sämstsettsom
produktionen. Hela 56 de boende i Rosengård dessaprocent attav anser

dåligtfungerar dåligt.mycket eller ganska framgårI tabell 4.20 det äratt
satsningarna på arbetsmarknadsåtgärder får det lägsta genomsnittsbe-som

Rosengård.de boende i Det bör tilläggas detta begrepp enligttyget attav
vår uppfattning bör tolkas i vid bemärkelse. Arbetsmarknadsåtgärderen
uppfattas sannolikt de boende enskilda instrument ochav som summan av
fenomen område,detta dvs utbildningar och a-kassa arbetsförmed-samt
ling.

Tabell 4.20 De boendes kvalitetsomdöme samhällets utbud service i R0-om av
sengård respektive Limhamn/Bunkeflo. Genomsnitt. Skala 1-5.
December 1996.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Barnomsorg 3,3 3,3
Skola och utbildning 3,3 3,4
Fritidsgård och ungdomsverksamhet 2,9 2,8
Sjukvård 3,2 3,4
Socialtjänstoch socialvård 2,9 3,1
Arbetsmarknadsåtgärder l 2,8
Äldreomsorg åldringsvårdoch 3,0 3,2
Kulturlivet l 3,0
Sport- och idrottsanläggningar 3,6 3,5
Polis- och ordningsverksarnhet 3,6 3,4
Skötsel underhålloch bostadsom- 3,7 3,8av
rådet
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försiktigt, enligt TEMO AB kanStatistik detta slag skall hanteras menav
detmotsvarande 3,0 till 3,3 sannolikt betraktasgenomsnitt attett somca ca

Utifrån i tabellredovisningen genomsnittsvärdenbra det är.är avsom
framgår både Rosengård Limhamn/Bunkeflo4.20 de boende i ochatt anser

åtgärder vad gäller fri-finns anledning kvalitetshöjandedet övervägaattatt
tidsgård ungdomsverksamhet arbetsmarknad.och samt

fogas uppgifter huruvida de boendeTill denna information bör anserom
olika verksam-tillräckligt eller otillräckligt med dedetatt satsas resurser

dåligt redovisningen iverksamhet, i enlighet medheterna. En fungerande
undermåligtvår uppfattning utbud,tabell 4.20, kan enligt dels bero ett

kom-otillräckligt utbud. tredje förklaring skulle kunnadels Enett envara
undennålighet, kombination kvan-otillräcklighet och dvsbination en avav

förklaringsvariabler.titets- och kvalitetsrelaterade
låtit frågan samhälletTEMO ställa de boendeVi har AB attom anser

verksamhetsområ-för eller för mycket de respektivelite, lagomsatsar
två svarsangivelserna antyderdena i de stadsdelarna. Genomsnittet attav

såväl Rosengårds- detLimhamn/Bunkefloboma att satsas an-ansersom
respektive stads-olika verksamheterna i detingen för lite eller lagom de

ansågtillfrågade detdelarna. Endast mycket liten andel de att satsasen av
Frågor slag sannoliktför de olika verksamheterna. dettamycket gerav

förekommer för-det kan konstateras detdenna svarsmönster, atttyp av men
hållandevis variationer i materialet. tabell 4.21 redovisas hurI storstora an-

Rosengård Limhamn/Bunkefloochdel de boende i stadsdelarna som an-av
för lite respektive för mycket.detatt satsasser

utbud service4.21 bedömning huruvida samhälletsTabell De boendes av om av
Rosengård for förrespektive Limhamn/Bunkeflo litet elleri är

från TEMO-undersök-mycket. Resultatmycket För litet För-
ning. Ar 1996. Procent.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
35-227- 5Barnomsorg
48-237- 5Skola och utbildning
45-3Fritidsgård ungdomsverksamhet 35- 6och
49-1Sjukvård 42- 2

socialvård 22-4Socialtjänst 31- 5och
39-5Arbetsmarknadsåtgärder 61- 2

Äldreomsorg åldringsvård 48-240- 3och
38-7Kulturlivet 31- 6
14-8idrottsanläggningar 17-1Sport- och l
36-334-10Polis- och ordningsverksamhet

underhåll 13-4bostadsom- 19- 6Skötsel och av
rådet

framgår Limhamn/Bunkeflobomaexempelvis 49tabellenI att procent av
sjukvård endastdet för lite och procent attatt satsas att anserenanser

Andelenför mycket denna verksamhet.det angett atttypsatsas av som
Anledningenredovisas inte i tabellen.de det lagom mycketatt satsasanser
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mångamaterialet inte normalfördelat. Det inte likaär är äratt attsom anger
de det för lite det för mycket. Iställetatt satsas att satsasanser som anser
dominerar de negativa svarsangivelsema i materialet.

Skillnaderna Rosengårdmellan stadsdelarna tydliga. I de boendeär anser
förstai hand på arbetsmarknadsåtgärder.det för lite Därefteratt satsas anser

de det för sjukvård.lite äldreomsorg och Limhamn/BunkefloIatt satsas
det främst sjukvård fritidsgårdaroch satsningarna skola,är samt ung-

domsverksamhet upplevs otillräckliga.som som
Om framgårtabellerna 4.20 och 4.21 analyseras detsammantaget att

finns vissa samband kvalitetsomdömenamellan och kvantitetsomdömena.
Rosengårdsboma på arbetsmarknadsåt-exempelvis satsningarnaattanser
gärder inte fungerar området.för de boende i kvalitetsomdömeDetta klartär

dåsignifikant det genomsnittliga lågtbetyget satsningarna mycketärom
2.1. Samtidigt Rosengårdhela 61 de boende i detprocent att sat-anger av

för lite dessa verksamheter. indikerar finnsDetta det stöd för hypo-attsas
lågadet kvalitetsomdömet påtill viss del beror det förtesen att att satsasen

lite dessa Rosengårdverksamheter. bakgrund iMot det bedrivs vissattav
begränsad försöksverksamhet arbetsmarknadsområdet, de redovisadeär
attitydema intresse. Kommunen erbjuder sedan tid cirka hundraav en perso-

socialbidraguppbär söka arbete inom kommunala förvalt-denattner som
ningen.

På förhållermotsvarande sigdet i Limhamn/Bunkeflo med satsning-sätt
fritidsgårdar och ungdomsverksamhet. Limhamn/Bunkeflobornaarna

lågtdessa verksamheter inte fungerar bra för de boende. Deatt ettanger ger
betyg 2,8motsvarande den 5-gradiga betygsskalan. Samtidigt deanger

det otillräckligt dessa verksamheter. 45 detatt satsas procent attanger
åtgärderför lite riktade till ungdomar.satsas

fåFör bättre bild ornrå-problemen ligger i de respektiveänatt en av var
dena kompletterades frågorna gällde kvalitets- respektive kvantitets-som
omdömen frågamed de boende ombads offentligtdär vilket enskilten ange
serviceornråde skulle behöva förbättras samhället bestämde sig försom om

förbättra område.baraatt ett
Vi har funnit mycket tydliga vad gäller de boendes prefe-svarsmönster

på det lokala Rosengårdvälfärdspolitiska planet. 30I procentrenser anser
det främst skall bam och ungdomar, i Limhamn/Bunkeflo äratt satsas

Övriga områdenmotsvarande andel 50 prioriterade bådai bo-är,procent.
stadsområdena, sjukvård och äldreomsorg. Om satsningar barn och ung-
domar delas fritidsgårdi dess komponenter barnomsorg, skola samtupp
och ungdomsverksamhet offentligoch varje Verksamhetsgren ställs sida
vid Rosengårdsbomasida framkommer i undersökningen främst priori-att

satsningar arbetsmarknadsåtgärder 22 procent medan Limhamn/terar
Bunkefloboma främst önskar satsningar skola och utbildning 26 pro-
cent.

Intervjuerna ocksåvisar försumbarde boende endast i utsträckningatt
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prioriterar under-socialtjänsten, kultur-, polis-, idrotts-, skötsel- ochsport-,
hållsverksamhet områdenade allra viktigaste ytterligare medelatt satsasom
på.

fåRosengård mindre intresserad i Limhamn/BunkefloI är än attman av
Rosengårds-ökat inflytande hur fördelas. 60överett procentresurserna av

boma önskar inflytande hur och används, medanövermer pengar resurser
33 Motsvarande andelar i Limhamn/det bra detärprocent attanger som
Bunkeflo 67 och 31är procent.

fåboende intresserade insyn inflytande hurDe är över,mest att samtav
inom skolaanvänds barn- och ungdomsverksamhet barnomsorg,resurserna

Ävenfritidsgårdoch och ungdomsverksamhet. insyn i hur medel används
sjukvård arbetsmarknadsåtgärderinom äldreomsorg, och prioriterat. Iär

inflytande inom verksamhe-kan de boende önskar desägastort sett attman
också på.de det skall särskildater angett att satsassom resurser

få ökade insikter i hur de boende de ökade satsningarnaFör att attanser
mån låtitpraktiskt, i finansiellt, vi TEMOskall ordnas och viss harävenrent

två områdena.frågorAB ställa antal belyser dessa attityder i deett som
frågan på områdeförsta detta gäller inställningen till praktiska insat-Den

frånbidrag frivilliga framkommer tydligtoch organisationer. Här ettser
Rosengård84 i och 92 i Limhamn/Bunkeflomönster. procent procent anser

det bra frivilliga organisationer, kyrkan, grannsamverkanäratt att texsom
brott eller Farsor och stan", hjälper till med detmot som sam-morsor

kraftigt positiva för-hället tidigare helt hand De skall tolkastog om. svaren
satsningarsiktigt. visar sannolikt det önskvärt med privataDen äratt extra

efterfrågan inte möjligtdet finns service inte Detmöts. ärom som annars
utifrån dessa redovisningar attityder uttala sig huruvida de boendeatt av om

områ-föredrar privata aktörer före offentliga aktörer det välfärdspolitiska
det. 83-73 de boende det rimligt det offentligaärprocent att attav anser

bidrag till de nämnda frivilliga organisationerna.ger ovan
det gäller de boendes inställning till medverkan i den lokalaNär egen

Rosengårds-välfärdsproduktionen attitydema positiva. 58är procent av
69 Limhamn/Bunkefloboma de själva kanboma och procent attav anger

utföratänka sig fritiden, och ersättning, del verksamheteratt utan en som
bostadsområdeidag utförs samhället i det där de bor. 35 Ro-procentav av

sengårdsboma och 28 Limhamn/Bunkefloboma docksägerprocent attav
sådaninte intresseradede medverkan.är av

vissa specifika verksamhe-När det gäller de boendes vilja medverka iatt
framträder klart det första kan det konstateras detFörmönster.ter ett att

finns genomsnittligt omfattande angiven villighet medverka iatten mer
Rosengård.Limhamn/Bunkeflo Limhamn/Bunkefloboma hariän angett

50 fler specificeringar de kan tänka sig medverkanästan procent attom var
såvälRosengårdsboma boende aktivera sigvad har gjort. Var vill de Iän

Rosengård fri-Limhamn/Bunkeflo intresset medverkaär störst attsom
tidsgården i 32 respektive 25 i deeller ungdomsverksamhet. procentannan
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arbetsinsatsermedbidratänka sigbostadsområdena kandetvå attanger
populärasammanhangverksamhetsområden. Andra i dettadessainom om-

underhållochskötselkulturskola, äldreomsorg,råden barnomsorg, samtär
bostadsområdet.det egnaav

inter-delaktiga,sigtänkakande boendevisar attDessa menatt varasvar
bradet ävenboendedevjuundersökningen visar attäven att omvoreanser

i denbostadsområdet medverkadei detövriga pro-de gemensammaegna
cirkapåfallande,bostadsområdenatvå äri deSamstämmighetenduktionen.

bostadsområdeti detboendedebradet75 egnaattprocent omvoreanser
samhället.erbjudsidagverksamheteri vissaengagerade sig avsommer

delta i denvillboende självadevisarIntervjumaterialet gemensammaatt
bostadsområdet ideltai detsinaönskarproduktionen samt egnagrannarse

producerar.idagsamhälletsådan verksamhet som
RosengårdsåväliboendedemajoritetfunnitVi har somäven att aven

dedelbegärarimligtdetLimhamn/Bunkeflo är attatt somavatt enanser
skyldighetska haarbetslöshetsersättning attochförtidspensionuppbäridag

Iverksamheter.offentligavissaförmåga insats inom ta-efter bästa göra en
bradettvå stadsdelarnamånga dei atthur4.22 visasbell voreansersom

erhåller ochbidrags-vissa deinförs förmotprestationerkrav somavom
försäkringsersättningar.

tillattityder motpre-Limhamn/BunkeflobornasRosengårds- och4.22Tabell
försäkringsersätt-ochbidragvissaför mottagarestationer av

på föl-många svaratprocenthurtabellenningar. I somanges
och för-arbetslösaexempelvissigfråga: kan tänka"Man attjande

och ersätt-bidragför sinakompensationtidspensionärer som
utförsidagverksamhetervissa lokalainingar avsomengageras

ska havissa bidragstagargrupperdigdu tänkaKan attsamhället.
inom....förmåga insatsgörabästaefterskyldighet att en

Limhamn/BunkefloRosengård
7369Barnomsorg
6966utbildningochSkola
8078ungdomsverksamhetFritidsgård och
6765Sjukvård
6365socialvårdSocialtjänst,
7069Arbetsmarknadsåtgärder
77Äldreomsorg 73åldringsvårdoch
7273Kulturlivet
7873idrottsanläggningarochSport-
4554ordningsverksamhetPolis- och
7775områdetunderhållSkötseloch av

för vissamotprestationerinföraidénförsåledes stödstarktfinns attDet ett
Limhamn/försäkringsersättningar. Iochbidrags-mottagare avavgrupper

båda stadsdelarnainågot högre,motprestationerstödet förBunkeflo är men
åtgärden börboendede80ochmellan 70 atti procentstort sett avanser

bamom-välfärdsområden. det gällerNärcentralaochväsentligainföras
låta exempelvismöjligtdetområde 70 är attattprocentanser casorgens
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förtidspensionärer och arbetslösa viss insatsgöra kompensation fören som
del sin ekonomiska ersättning.en av

Mot bakgrund arbetslösheten betraktasatt de proble-av störstaettsom av
för närvarande, de boendesär svarsangivelser på fråganden sistamen i in-

tervjuundersökningen visst intresse. frågadeVi de boende vilketav som
det bästa hjälpasättet arbetslösa intervjuadeatt Devore fick välja ett

sju olika I tabell 4.23 redovisas resultatet.av svar.

Tabell 4.23 Rosengårds- och Limhamn/Bunkeflobornas uppfattning vadom
är bästa sättet hjälpa deatt är arbetslösa. Resultatsom som av

TEMO-undersökning. December 1996. Procent.

Rosengård Limhamn/Bunkeflo
Ge i bidrag 2pengar l
Ge bidrag kräva 33motpresta-men en 46
tion
Ge bidrag återbetalningsplik-ett 5som 2

låntigt
Anställa fler tjänstemän kan 8som l
hjälpa den arbetslöse söka arbeteatt
eller utbildning
Ge bidrag för företagatt starta 10eget 7
Ge stöd till företag och föreningar 31 39

kan skapaarbetensom
Ordnagratis fritidsaktiviteter l O
Vet ej/Ej 10svar 4

Materialet mycket tydlig bild de boendes uppfattningarger en vadav om
bra för denär arbetslöse. Två alternativ, de sjusom tillfrågadedeav som

tillfälle begrunda, urskiljergetts sig iatt materialet. För det första gäller det
förslaget skall införaatt motprestation för det ekonomiskaman stöden som

33 Rosengårdsboma ochprocent 46ges. Limhamn/Bunkeflo-av procent av
boma detta skulle det enskiltatt bästa hjälpaanger sättet den arbets-attvara
löse. För det andra 31/39 de boende såväli Rosengårdprocentanser ca av

Limhamn/ Bunkeflo det bästa hjälpasom att sättet de arbetslösaatt attvore
bidrag till företag och föreningar så arbetstillfällenge skapas.att

Överensstämmelse4.6 mellan utbud efterfråganoch

Vi har inom för VIVE-projektet samlat in information såvälramen rörande
utbud efterfrågan välfärdstjänster tvåi Malmössom stadsdelar, Ro-av av
sengård och Limhamn/Bunkeflo. Arbetet har syften. För det förstatre att
kartlägga utbud efterfråganoch välfärdstjänster. För det andraav att se om
det finns några tydliga tecken tyder bristande överensstämmelsesom en
mellan utbud och efterfrågan. För det tredje söka peka eller fleraatt ut ett
enskilda områden, fenomen frågoreller skulle kunna centrala isom vara
Storstadskommitténs fortsatta arbetet med söka finna eller förslagatt vägar

kan bidra till förbättra situationen och deatt allmännasom förutsättningarna
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problem.socio-ekonomiskaandelstorstadsområden med högi en
ivälfärdsproduktion Rosen-offentligsamtligifunnitVi har settatt stort

förvolymmässigtdimensioneratsnågotLimhamn/Bunkeflo sättgård och
stadsdelarrespektiveförhållandena ikravde olikamöta typeratt somav

delsdetfinnsverksamhetenkommunalagäller dendetmotivera. Närtycks
stadsdelsför-ibedrivsverksamheterför deresursfördelningsmodell somen

primärvårdenshurmodelldelsregi, resurservaltningarnas som angeren
medbedrivsÄven verksamhetenstatligadecentraliseradedenskall fördelas.

områ-tvåi definnsförutsättningarberoende deresursinsatserolika som
tidden kortavi inteunderstrykassammanhangetibör att somdena. Det

otill-ellertillräckligtdetutredadetalj kunnatförfogande istått satsastill om
varitambitionenharverksamhetsområden. Istället attolikaräckligt se

kom-registrerasavvikelser kunnat attellernågra tydliga mönster genomom
material.ochkällorflera olikabinera typer av

välfärden haruppleverboendedeopinionsundersökning visar attVår att
offent-behovenåren. Samtidigt hartiodeSverige underiminskat senaste av

blivit arbets-människor harflergrundblandvälfärd ökat,lig attannat av
från år 1990ökningvisarSCB-undersökningengenomfördalösa. Den en

såvälsocialbidragsnonnen,underlevermänniskorantalet1994till somav
Limhamn/Bunkeflo.Rosengård ii som

tjänster,producerarmed ochäri kommunerna,Befattningshavare som
tjäns-deanförtsharDetminskat.har attkommunens somatt resursermenar

deFlerafärremedmycket arbetelikautföraskall avresurser.temän men
tillrationaliseringarnaocksåpåpekadebefattningshavamaintervjuade att en

exempelvis kuratorerverksamheten. Menpositiva förvaritviss gräns om
lärarnamedför detfrån skolorna,bortrationaliseras attskolsköterskoroch

elevvårdande aktiviteter.tillsin tidfår ägna mer av
de71TEMO-undersökningen procentgenomfördaden avI uppgav

deRosengårdsboma59och attLimhamn/Bunkefloboende i procent an-av
vadoklartåren Sverige. Deti ärtiominskat desåg välfärden senasteatt

ornrå-bådai depå. Befattningshavarnaområdena berormellanskillnaden
förståel-Rosengårdolika I ärinvånarna stadsdelarna sätt.ibeskrevdena

arbete.tjänstemännensdelviktigkulturskillnaderspråk- ochför avensen
tid, tillskallockså service kommunenden tarSkillnaderna gör mergeatt

missförstånd.lättuppstår dessutomläkarbesök. Dettolkning videxempel
uppgift i Rosen-viktigtframkommit det ärharintervjuernaVid även att en

liv iigång medkommasig ochaktivera ettmänniskorgård hjälpa attatt
invånarnabefattningshavarebeskriverLimhamn/BunkefloSverige. I som

kommu-villde intesamtidigtservice, attkravmed höga sompersoner
iBefattningshavareliv.derasiinsynförharbefattningshavare stornens

invånarnas,tillkomplementverksamhetsinLimhamn/Bunkeflo ettsomser
exempel harTillfritid.aktivitetsfylldaochyrkeslivmånga stressigafall,i

få barnenambitionleksaker. En ärenklaanvända attvaltbarnomsorgen att
styrda.få aktivitetervarför ärfritt,lekaatt
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Vi koncentrerar den följande redovisningen frågor rör överens-av som
stämmelsen mellan utbud och efterfrågan till de verksamhetsområden som
har relevans förstörst Storstadskommitténs fortsatta arbete.

Barn och ungdomar

vårI kartläggning den kommunala verksamhet riktas till barnav ochsom
ungdomar ingår i huvudsak barnomsorg, skola, fritidsgårdar, ungdoms-, id-

och sportverksamhet.rotts- Efterfrågan välfardstjänster olika i deav utser
båda stadsdelarna. Vi har funnit stadsdelsförvaltningama efteratt bästa för-
måga sökt dimensionera bam- och ungdomsverksamhet sådant sättett

de kompliceradeatt sociala förhållanden råder i Rosengårdmer klarassom
Det betyder stadsdelen i Rosengård haratt flerav. anställda elev, barn,per

besökare fritidsgård etc.
I Rosengård finns betydligt fler invandrare 1 000 invånare, någotper som

får konsekvenser för förhållandena i skolan. måsteDet skapas fler klasser
för elever behöver förstärkt och särskilt anpassad undervisning.som Dessa
klasser har färre elever lärare. Vi har besökt skolor såväli Rosengårdper

Limhamn/Bunkeflo och funnit förhållandenasom i vissaatt på-avseenden
minner varandra. Gemensamt för bådade stadsdelarnaom skolperso-är att
nal sig pressade. Vi denna bakgrund,anser detvara mot finnsanser, att ut-

för fler påbl skolor, daghem,rymme vuxenrepresentanter fritids gårdar el-a
ler andra ställen där verksamhet riktade till barn och ungdomar bedrivs.

Arbetslösa

Andelen människor inte förvärvsarbetar mycketär i Rosengårdsom större
i Limhamn/Bunkeflo.än I den opinionsundersökning låtitvi TEMOsom

AB utföra områdenai har det framkommit de boende i Rosengårdatt anser
det finnsatt förbättra insatsernautrymme att vad gäller arbetsmarknadsåt-

gärder. Vi har informerats den försöksverksamhet i Malmö,om startatssom
där uppbär socialbidrag för sin försörjning fårpersoner som söka speciella
arbeten. Stadsdelsnämnden i Rosengård erbjuder hundratal så-ett personer
dana platser.

4.7 Ett sätt utveckla välfárdsproduktionenatt Rosengårdi
och Limhamn/Bunkeflo

Vi har det i producerasnoterat att välfärdstjänsterstort sett i linje med de
boendes förväntningar, det finns för förbättringar.att utrymme Samti-men
digt knapphet personalresurserstor frånmeddelassom verksamhet som
riktas till barn och ungdomar sjukvård och äldreomsorg vårasamt visar un-
dersökningar det finns beredskap blandatt de boende medverka i denen att

produktionen. De boende hargemensamma uttryck för de dels självagett att
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produk-i den allmännaersättning deltatänka sig fritiden ochkan att utan
boende i högrebra devälfärdstjänster, dels dettionen ut-att vore omav

samhälletvälfärdstjänsteri produktionsträckning aktiva den somavvar
verk-i vilkenstår redovisar de boendeför. Vinormalt typangettatt avovan

RosengårdSåväl i Limhamn/ikan tänka sig delta.samhet de att somsom
i verksamheterdeltaintresse bland deBunkeflo finns det attstortett vuxna

till och ungdomar.riktas barnsom
båda för kompletterandei stadsdelarnafinns visst behovEftersom det ett

begrunda hurfinns anledningvi detpersonalsidan,insatser attattanser
står i detill förfogandede mänskligaskall ta re-resurser somman vara

invånaremångaområdena. visat hurVi har i avsnitt 4.3spektive vuxnaovan
mel-sysselsättning. Skillnadernaområdet yrkesmässigsaknar äri storasom

500 dagle-två Limhamn/Bunkeflo cirkalan de stadsdelama. I personervar
daglediga.Rosengård cirka 2 500år samtidigtdiga 1994. I personervar

syssel-idag inte haruppgifter för deviktigt hittaDet är att personer som
ihåg del dem varkenockså viktigt kommasättning, det är att att en avmen

få sociala problem ellergrundomedelbart arbetearbete ellerkan söka av
språksvårigheter.
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5 Stockholm

rörande svenskaverkligheten bygger informationStudien Välfärd i tre
kapitel redovi-och Stockholm. I dettastorstäder. Dessa Göteborg, Malmöär

förhållandena i Stockholm.sas

Sammanfattning Stockholm behöver än5.1 pengarmer-

det offentligasökt beskriva vissa delarstudien Stockholm har RRVI avav
sig till deförsäkringsersättningar och bidrag riktarutbudet tjänster, somav

Ängby-Bromma områdenBåda lig-två bostadsområdena dessaoch Husby.
få bild de boendesVidare har sökti Stockholms kommun. RRV en avger

utbudet.bedömningar det offentligaav
övervägande delfunnit allmänna tilli sin kartläggning detRRV har att

och försäkringsersätt-personal bidragfördelat i samttermer avmer resurser
Ängby-höginkomstornrådetlåginkomstområdet Husby tillningar till än

socio-ekonomiskaNågot motiverat med tanke devälBromma. som synes
bostadsområdena.förhållandena tvåi de

institutionerna fler be-de offentligaflertalet verksamheter harI engagerat
Ängby-Bromma. skill-jämfört vissa fallHusby med Ifattningshavare till är

skillnader. verk-så vissa fall finns betydande Inominte inaderna stora, men
arbetsförmedling finns defamiljeomsorgindivid- ochsamheterna samt

gångeråtgår det drygt tioskillnaderna. dessa verksamheterInomstörsta mer
Ängby-invånare jämfört medtill de boende i Husbypersonal tusenper

områdenas olika socio-väsentlighetSkillnaderna beror i allBromma.
förhållanden.ekonomiska

uppvisasförsäkringsersättningar och bidragutbetalningarVad gäller av
erhållerområdena.bådamellan de Utslagetskillnaderstora person manper

Ängby-Bromma.så Detta inne-ersättningar ii Husby dubbelt mycket som
erhåller medan31 000 kronor,varje i Husby i snittbär att personenperson

Ängby-Bromma erhåller 14 000 kronor.i
Ängby-Bromma inkomst Husby-har betydligt högreboende i änDe

Ängby-Bromma in skatt ibetalarinnebär i änboma. Detta att merman
Ängby-Bromma år iin 400 miljoner skattbetalade 1994Husby. I man ca

åroffentliga sektorn 1994Totalt betalade denoch i Husby 227 miljoner. ut

Ängby,Ängby-Brommabestår stadsdelar;Norraområde i denna kallasDet trerapport avsom
Kyrka och Eneby.Bromma
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328 miljoner kronor till de boende i Husby jämfört med 102 miljoner till de
Ängby-Bromma.boende i innebärDetta de boende i Husby erhöllatt ett

invånarenett0bidrag årmotsvarande 9 353 kronor 1994, medan deper
Ängby-Brommaboende i nettobetalade 39 415 invånare.kronor per

Sammanfattningsvis vi de statliga och kommunalaattser av resurser som
såstuderats riktar sig områdendel dessa till där det finnsstörre etten av

uttalat behov stöd. såvälDetta gäller kontanta ersättningarmer av som per-
sonella resurser.

Vi har vidare fåsökt uppfattning de boendes bedömning ochen av av,
efterfrågan på, olika offentlig service genomförd TEMO AB.typer av av
Materialet visar de boende ofta missnöjda det gäller samhälletsäratt när
insatser generellt för enskilda barn, ungdomar pensionärer etc.grupper

fråganDäremot det gäller hurnär respektive verksamheter barnom-tom ex
skola, polis områdenetc fungerar i de där själv borsorg, man anser man

oftast dessa fungerar relativt bra, det finns för för-att sett att utrymmemen
bättringar. framgårAv RRVs studie vidare de boendes bedömning denatt av
offentliga servicen bådalikartade i områdena.deär Husbyborna dockär

Ängby-Bromma.relativt negativa till utbudet de boende isett änmer
Den verksamhet nöjd med barnomsorgen.är minstär Manmest ärman

nöjd arbetsmarknadsåtgärdema.med bådaDetta gäller för områdena. De
boende samhället i tillräckligtäven inom flestadeatt stort sett satsaranser
verksamheter. Vad gäller ungdomsverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder,
äldreomsorg åldringsvårdoch dock det för litet. Dettaatt satsasanser man

särskilt tydligt i Husby.är
Studien visar vidare de boende har önskan ökad insyn och del-att en om

aktighet i de områdeverksamheterna i det där bor. Dettagemensamma man
sig flera sätt.yttrar

Ängby-BrommasåvälI Husby vill ha insyn och ökatstörre ettsom man
inflytande hur och områdeöver andra används i det borpengar resurser man

Ängby-I Husby ville 56 tillfrågadede ha insyn, istörreprocent av
Bromma motsvarande andel 69 finnsDet vilja tillävenprocent. attvar en
själv sig fritiden och ersättning olikaiutanengagera gemensamma- -
verksamheter. Man vill ökat hos sinaäven iettse engagemang grannar om-
rådet. tillfrågadeDe flesta det bra vissaäven mottagarepersonerna anser om

bidrag och försäkringsersättningar engagerades i de verk-av gemensamma
Ängby-BrommaGenomgåendesamheterna. de boende iär positiva tillmer

frågor kring delaktighet de boende i Husby.än
RRVs studie visar de boende i högre utsträckning i dag villänatt enga-

sig och bidra med insatser inom olika offentliga verksamheter. Detgera
Ängby-Brommafinns såvälstöd i Husby för ökat inflytande ochett ettsom

delaktighet.mer av
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Ängby-BrommaTvå bostadsområden Husby och5.2 -
lågområde mycket in-två bostadsområdena meddelsDe ettrepresenterar

Ängby-Bromma.område inkomst,och med mycket högkomst, Husby, ett
År invånare iinvånare antaleti Husby 10 400 medan1994 antaletvar
Ängby-Bromma 500.7var

område. Området samtidigtbyggdes ungefärrelativt nybyggtHusby är ett
1970-talet.i börjanstadsdelarna Akalla och Kistamed de intilliggande av

under benämningen Norra Järva.stadsdelarna brukarDe gemensamttre
påbörjades präglasBebyggelsen i Husbytill Husby 1974.Inflyttningen av

bostadskvarteren känne-medan de omgivandehöghusbebyggelse i centrum,
loftgångar.femvåningshus medteckans i huvudsakav

finnasall service skulleoch hela Norra JärvaTanken med Husby attvar
området. uppfatta-människorna flyttade in i Norra Järvaplats redan när

offentliggällde utbud olikarelativt väl vaddes typerrustat ser-avavsom
indu-uppfördesstadsdelarna Norra Järvavice. Intill de även storatre

befolkningenstriområden, arbetsområden. delTankenk att storvar en avs
området.både dockoch arbeta i I dagskulle boi Norra Järva är snarare

området inne i de centrala delarnamänniskorna i arbetarbilden den att av
utifrån.området till del kommerarbetskraften tillStockholm, medan stor

Områdetområde.geografiskt tydligt utgörNorra Järva avgränsaär ett
ochkommun och Sollentuna Jär-i Stockholms"nordspetsen" gränsar mot

området Stock-mellanfälla kommuner. I avgränsas motorvägenöster av
grönområden. Husby ligger placerati övrigtholm och Uppsala och storaav

Akalla och Kista.mellan de bägge stadsdelarna
Ängby-Brommabestår ligger i deuteslutande enfamiljshus ochnästan av

stadsdels-kommun och del Brommadelarna Stockholms ärvästra en avav
Ängby-Bromma avgränsninginte tydliga geografiskaharnämnd. samma

flyg-Området dock tydlig avgränsning dels BrommaharHusby. motensom
genomfartsled. Iplats, dels i söder Bergslagsvägen är storsom engenom

Spångaområdet StadsdelsnämndenVällingby ochväster gränsar mot
Ängby-Bromma avseenden.Vid jämfö-skiljer sig i fleraHusby och en

bostadsområdena hushåll boendebl antalet imellan framkommerrelse atta
Ängby-år motsvarande andel ismåhus i Husby, medan1990 1,7 procentvar

för Stor-Stockholm 26,6Genomsnittetutgjorde 87Bromma procent. var
procent.

År be-födda utomlands 48,6utgjorde andelen1994 procent avpersoner
Ängby-BrommaiAndelen utomlands föddafolkningen i Husby. personer

utländsk bakgrund utgjordebarn medklart lägre, 6,6 Andelenprocent.var
Ängby-Bromma barnutgjorde andelenalla barn i Husby. I77,8 procent av

10,4med utländsk bakgrund procent.
År åldern år 400 kronor iför i 20-64 1441993 medelinkomsten mänvar

Ängby,Medelinkomsten i Norra500 för kvinnor.Husby och 124 kronor
Ängby-Bromma,området klartistudiens stadsdelarär tre varsom en av

åråldern 252 300för i 20-64i Medelinkomstenhögre Husby. mänän var
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kronor 166och 800 kronor för kvinnor ålder.i samma
arbetslösazI Husby utgjorde antalet 13,7 åld-befolkningen iprocent av

Ängby18-64 den 31 oktobet 1995. I stadsdelen Norra delärrarna som en
Ängby-Brommavårt område fanns det vid tidpunkt 3,3 procentav samma
åldernarbetssökande år.i 18-64 Snittet för Stockholms kommun 6,4var

procent.
Andelen någon gång under 1995 erhöll socialbidrag ut-personer som

gjorde i Husby 34,3 åldrarna år.befolkningen i 16-64 Motsva-procent av
Ängby-Brommarande andel i 1,8 Snittet för Stockholms kom-procent.var

vid tidpunkt 9,5 procent.mun var samma
åldrarnaAndelen förtidspensionärer åri 16-64 1994 7,7 iprocentvar

Ängby-BrommaHusby. Andelen förtidspensionärer i utgjorde 1,8 procent.
Snittet för Stockholms kommun 6,4 Antalet ersättningsdagarprocent.var

årsjukpenningförsäkrad 1994 i genomsnitt 16,4 i Husby. Motsva-per var
Ängbyrande antal i stadsdelen Norra 5,8. Antalet ersättningsdagar ivar ge-

nomsnitt för Stockholms kommun 11,0.var
Den bild träder fram i råderdet socio-ekonomiskaär att rent termersom

skillnad båda områdena.mellan de Husby stadsdel medstor är störreen
hushåll lågaandel med påtagligainkomster och sociala problem vadänmer

Ängby-Bromma.fallet iärsom

5.3 Utbud välfárdstjänster kontanta ersättningarav -

I detta avsnitt redovisas kartläggning de kontant utbetalda bidrags-en av
Ängby-Bromma.försäkringsersättningama hushållenoch till i Husby och

Redovisningen årengäller 1990 och 1994. De ekonomiska ersättningarna
skattepliktiga respektive ickeutgörs skattepliktiga bidrag och ersätt-av

ningar. Nedan specificeras de delarna inom respektive kategori.största

ersättningarSkattepliktiga Icke skattepliktiga ersättningar

Förtidspension Bostadsbidrag/KBT
Sjukpenning Barnbidrag
Föräldrapenning KAS
Arbetsmarknadsstöd Socialbidrag

inkomsterna hushållensFörutom redovisas inbetalningar direktaäven av
återgesskatter. BilagaI 1 det tabellmaterial grund för framställ-utgörsom

ningen i detta avsnitt.

2Antalet arbetslösadeñneras kvarståendeantalet arbetssökandeaktuella för omedelbarsom
placering.
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Ängby-hushållenhushållstransfereringar iTabell 5.1 Offentliga till Husby och
Bromma. Ar 1990 1994. Kronor. Procentuell utveckling.och

År År 1994 Förändring1990

Husby, 235305000 325 188000 38,2%tot. +
capita 23 994 31098 29,6%+per

Angby-Bromma 89 000 102403000 14,4%551tot. +
capita 12 159 13607 11,9%+per

framgår årstödet till de boende i Husby 1990tabell 5.1 det totalaAv att var
så utgick till idubbelt capita det stöd de boendenästan stort per som som

Ängby-Bromma framgåroch skillnaden ökat sedan dess. Av tabellenatt
årenockså båda områdenaoffentliga till ökat mellan 1990de stödet deatt

såväl föroch 1994, totalt utslaget Husby den störstasom per person. svarar
såvälökningen capita. offentliga transfereringama ochtotalt Desom per

år.med 30 capita fyrabidragen till Husby har ökat nästan procent per
försäkrings-Vi har studerat hur del de utbetalda bidragen ochäven stor av

inbetalda skatter direkta skatter.ersättningarna motsvaras avsom
åruppgick 1994 till 227 383 000 i Husby ochDe direkta skatterna

Ängby-Bromma. 26 526399 037 000 kronor i Detta kronormotsvarar per
Ängby-Brommacapita i Husby och 53 021 kronor capita iper

5.2, de belopp redovisats i tabell 5.1 minskats med deI tabell har som
hushållen inbetalar till och kommun. Arbetsgivarav-direkta skatter statsom

ingårmervärdesskatt inte i materialet.gifter, företagsskatter och

hushållstransfereringarTabell 5.2 Offentliga minusoinbetaldadirekta skatter.
Hushållen i Husby och Angby-Bromma. Ar 1990 och 1994. Kronor.

År ÅrOmråde 1990 1994

Husby, -37 985000 97 805000tot.
capita -3 873 9 353per

Angby-Bromma, -266 172000 -296 634000tot.
-39capita -36 140 415per

Ängby-Bromma såvälframgår intabell 5.2 1990 1994 betalatI att som mer
erhållit transfereringar och bidrag. Skillnaden mellani skatter vad iän man
erhållna försäkringsersättningar och bidrag drygtinbetalda skatter och var

Ängby-Brommaår från penningilödena296 miljoner 1996. Till skillnad har
År invånarna områdeti riktning. 1990 betalade i in i skattHusby ändrat mer

Årerhölls i försäkringsersättningar och bidrag. 1994 situatio-vad ärän som
Från uppvisat nettoutflöde 38i Husby den ha nästanmotsatta. att ettnen

Ävenmiljoner, visar stadsdelen nettoinflöde 97,8 miljoner.ett omupp
båda åren så det främst ökningenskatteuttaget i Husby minskat mellan de är

föränd-försäkringsersättningar och bidrag orsaken till denär storasomav
ringen.

hushållenbildVarken tabell 5.1 eller tabell 5.2 klar hurger en av genere-
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sambohushållTabell 5.3 a Socialbidrag till gifta eller sambeskattade i Husby
ÃrÄngby-Bromma.och 1994. För varje socio-ekonomisk grupp

hushåll erhållerandelen socialbidrag A, genomsnitt-anges som
hushåll nårligt utbetalt belopp B, andelen inte social-samt som

bidragsnormen C. Kronor. Procent. U b betyder barn, 1 butan
betyder barnett etc.

Ängby-BrommaHusby
Gifta/sambo A B C A B C

18-24 b 70,0 67 100 10,0 14,3u - -18-24 l b 77,8 46 200 100 56 200- -18-24 2 b+ 37,5 80800 - - - -
25-44 b 50,7 49 800 8,1 1,5 2400 3,1u
25-44 l b 45,8 46 900 6,5 0,8- -25-44 2 b+ 38,5 40068 4,9 1,1 3 700 0,9
45-64 b 12,5 30051 2,6 1,4u - -45-64 l b 26,7 80057 3,5 - - -45-64 2 b+ 35,3 80079 6,9 0,5 0006 -
65- b 12,9 60074 3,0 0,3u - -65- l b 50,0 128200 - - - -65- 2 b+ - - - - - -
Totalt 32,8 60 500 4,9 0,5% 10400 0,8

hushållAntalet område.understiger 10 styckeni respektive

sina inkomster dessa räcker för täcka utgifter för livsnödvän-samt attrar om
dig konsumtion hålla hushållenhyra, dvs de tillräckliga förärsamt attom
ovanför socialbidragsnorrnen.

få hushållensFör bildnyanserad ekonomiska situation haratt en mer av
några olika statistiska tagits. det första har andelen socialbidrags-Förgrepp

genomsnittligt belopp nårandelen till socialbi-intetagare, samt som upp
hushållstyp åldersgrupp.dragsnormen och redovisas iDettagenererats per

tabellerna 5.3a och 5.3b. hushållFör det andra har andelen till visssom en
del beroende bidrag och olika försäkringsersättningar redovisatsär av sepa-

sker iDetta tabellerna 5.4a och 5.4b.rat.
Socialbidragen individens sista skyddsnät. Utbetalningarutgöraavses
socialbidrag därför intressant analysunderlag det socio-ek0-utgör närettav

bostadsområdenomiska läget i skall analyseras. tabell 5.3 redovisasIett
såväl hushållstyp.andel genomsnittligt beloppsom per

Som bakgrund till tabell 5.3 konstateras utgifternakan det för socialbi-att
Årdrag ökat väsentligt mellan 1990 och 1994. 1990 utbetalades 32,4 miljo-

i invånarna årsocialbidrag till i 1994,Husby och 82,4 miljoner. Dettaner
Ängby-Brommaökning år154 I utbetaladesmotsvarar procent.en

År1990 528 000 kronor i socialbidrag. 1994 hade utbetalningarna ökat till
Ökningen2,4 miljoner. 355motsvarar procent.

framgårtabellernaI 5.3a och 5.3b andelen socialbidragstagare äratt
Ängby-Bromma. hushålls-högre i Husby i i förDetta gäller allaän stort sett



SOU 1997:24 Stockholm 117

ÅrÄngby-Bromma.EnsamhushållensTabell 5.3 b socialbidrag i Husby och
hushåll1994. För varje socioekonomisk andelengrupp anges som

erhåller socialbidrag genomsnittligt utbetalt belopp BA, -
hushåll nårandelen inte socialbidragsnormen C. Kro-samt som

1 betyder barnProcent. U b betyder barn, butan ett etc.nor.

Ängby-BrommaHusby
C A B CEnsamst. A B

37,418-24 b 34,4 30800 32,1 7,6 20 200u
18-24 b 64,3 43500 17,9 33,3 2600 33,3l
18-24 2 b+ 81,3 44,6 12,5 - - -
25-44 b 31,0 38200 11,7 9,2 24600 8,6u

400 3,225-44 1 b 48,4 38700 9,5 3,2 23
25-44 2 b+ 50,9 49 600 7,5 1,5- -
45-64 b 17,3 39900 6,9 3,7 19000 3,7u

2,545-64 1b 27,9 42600 4,7 - -
45-64 2 b+ 52,0 59 200 20 - - -

0,565- b 11,7 48000 3,8 0,2 16600u
65- b1 — — — — — —
65- 2 b+ — — — —

300 21900 13,3Totalt 28,5 39 12,3 5,3
Ängby-hushåll understiger 10 stycken. 18-24 b gäller dettaenbart förAntalet l lgruppen

Bromma.

kategorier3. framgår det genomsnittligt utbetalda beloppetDet äräven att
socialbidragstagare ofta bland dehögre i Husby. Andelen högstär yngre

invånarna. hushåll ålderskategorier få. kategoriAntalet i dessa dock Denär
itill det absoluta antalet antal socialbidragstagarehar störstsettsom - -

åldernensamstående år.Husby barn i 25-44 Denna utgör näs-är utan grupp
området.tredjedel socialbidragstagare iantalettan en av

områdefå uppfattning hur boende i respektiveFör del destoratt en om av
försäkringsersättningari sett bygger sin inkomst bidrag ochstortsom

hushållvi studerat disponibla inkomst till minst 76 76har de procentvars -
från100% AMS, socialbidrag och förtids-ersättningarär sammansatt av
ersättningar. uppbärpension, eller kombinationer dessa Personer ettav som

nå-utföradessa ersättningsslag, eller kombinationer dessa, inteantasavav
förvärvsarbete.got

framgår det skett väsentlig ökning iAv tabellerna 5.4 och 5.4 b atta en
hushåll försörjning, iantal inte förvärvsarbetar för sin utan stor ut-som

får arbetsmarknadsstöd,sträckning sin försörjning förtidspension,genom
slårsocialbidrag kombinationer kontanta stöd. Om vi i hopeller dessaav

ensamhushåll såoch 5.4bgift/sambo och dvs tabellerna 5.4agrupperna
hushåll från år årsådana 656vi i Husby antalet ökat 349 1990 tillattser

Ängby-Bromma situationen1994, ökning motsvarande 88 Iprocent.en ser

3 från finns i 18-24 b i tabell 5.3 där andelenbidragstagareEn avvikelse lmönstret gruppen a
hushåll området,finns i vilket förklarar100 i Angby-Bromma. Det dock enbartär procent ett

den höga andelen.
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hushållTabell 5.4a Andel och antal gifta/sambo disponibla inkomster tillvars
bestårminst 76 antingen förtidspension, ersättningarprocent av

arbetslöshet, socialbidrag eller kombinationer dessa ersätt-p g a av
ÅrÄngby-Bromma.Hushållningsslag. i Husby och 1994. Redovis-
Årningen sker för olika socio-ekonomiska 1990 inomgrupper. pa-

U b betyder barn, 1 b betyder barnrentes. utan ett etc.

Ängby-BrommaHusby
Gifta/sambo Andel % Antal 94 Antal 90 Andel% Antal 94 Antal 90

18-24 b 30 3 — —u — -18-24 1 b 1 —— — — —18-24 2 b+ — —— — — —
25-44 b 8,1 12 2 -u - -25-44 1b 4,5 9 3 -- -25-44 2 b+ 1,1 4 5 -- -
45-64ub 10,9 21 18 1- -45-64 bl 3,5 3 3 —- —45-64 2 b+ 2,9 3 1 -- -
65- b 7,4 15 18 -u - -65- b1 25 1 - -- -65- 2 b+ - -- - - -
Totalt 5,4 71 51 l- -

ensamhushållTabell 5.4b Andel och antal disponibla inkomster till minstvars
består76 antingen förtidspension, ersättningarprocent av p ga

arbetslöshet, socialbidrag eller kombinationer dessa ersätt-av
Hushållningsslag. i Husby och Angby-Bromma. Ar 1994. Redo-

Årvisningen forsker olika socio-ekonomiska 1990 inomgrupper.
U b betyder barn, 1 b betyder barnparentes. utan ett etc.

Ängby-BrommaHusby
Ensamst. Andel % Antal 94 Antal 90 Andel % Antal 94 Antal 90

18-24 b 11,9 91 18 0,9 5 -u
18-24 1b 5,4 3 3 -- -18-24 2 b+ - —— — —
25-44 b 13,4 232 94 4,1 21 15u
25-4-41 b 3,6 10 5 —- -25-44 2 b+ 2,5 7 8 —— -
45-64ub 17 179 119 2,7 10 15
45-64 l b 67 4 -- -4544 2 b+ 1 —— — —
65- b 8 57 45 0,2 1 lu
65- 1b 1 —— — — —65- 2 b+ — —— —
Totalt 11,7 585 298 1,8 37 31

annorlunda gifta/sambo hushållFör tabell 5.4a antaletärut. gruppen som
grundar sin disponibla inkomst bidragnämnda och transfereringar i stort

ensamhushållobefintlig. måttligtI tabell 5.4b har antalet ökatsett gruppen
från ensamhushåll år31 stycken år1990 till 37 stycken 1994.
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får två bostadsområdenSammanfattningsvis skiljer sigvi bilden av som
väsentligt vad gäller den socio-ekonomiska situationen. Samhället styr ut

Ängby-Bromma.kontanta ersättningar till till BefolkningenHusby änmer
Ängby-Brommai Husby i boende i beroendeutsträckning deär större än

offentliga förbidrag och försäkringsersättningar sitt uppehälle.av

5.4 Utbud välfárdstjänster serviceav -

såväldetta avsnitt offentliga välfärdstjänster,I studeras urval kommu-ett av
nala, statliga landstingskommunala. De kommunala verksamhetersom som
studeras barnomsorg, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, grund-är

fritid. för-skola kultur och De statliga verksamheter studeras ärsamt som
säkringskassa, arbetsförmedlning och närpolis. Av den landstingskomunala

primärvården.verksamheten Utbudet främst antaletstuderas mäts genom
helårsarbetskrafter. årsarbetskrafter erhållitsflera fall har antaletI genom

många årsarbetskrafterde verksamhetsansvariga uppskattat hur rik-att som
område, erhållits.respektive i vissa fall exakta uppgiftermedantats mot mer

få småDet primära dock uppfattning det ellerär äratt storaen grov om
två årsarbets-områdena.skillnader i utbudet mellan de flera fall har antaletI

invånare. Genomgåendekrafter relaterats till antal har befolkningsuppgifter
avseende 1994 använts.

5.4.1 kommunala verksamheternaDe

denna skrivs har den kommunala verksamheten i StockholmNär rapport
årtionden.genomgått sina organisatoriska förändringarstörstaen av

Stockholm har lämnat kommunal struktur med olika förvaltningar fören
förmånolika verksamheter för organisation med stadsdelsnämndertill en ny

visstför delen den kommunala verksamheten inomstörre ettsom svarar av
geografiskt territorium.

stadsdelsnämnderna främst för barnomsorg,De kommer att svaranya
skolbamomsorg, familjeomsorg, äldreomsorg, kul-grundskola, individ- och

fritid, arbetsmarknad, fastigheteroch integration, näringsliv, samt gatu-tur
då organisatio-och parkverksamhet. Eftersom studien 1996 den gamlaavser
dåvarandefortfarande i bruk beskrivningen de förvaltningar-har avnen var

verksamhet ned.tonatsnas
föränd-Förutom de organisatoriska förändringarna har det skettävenrent

ringar vad gäller för resursfördelning inom kommunen. I vilkensystemet
påverkarförlängningen de verksamhe-utsträckning och vilket detta isätt

genomförandestuderats vid denna studies oklart.ter som var
den kommunala organisationen existerade fram till och med 1996I som

olikafanns olika för resurstilldelning inom de kommunala verksam-system
heterna. individ- och familjeomsorgen fördelades medel till deInom geo-

förhål-grafiskt indelade socialdistrikten för socialbidragshandläggning i
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hushålllande månaderna.till antalet sökt bidrag de 12 Medelsenastesom
för insatser till barn, ungdom efter speciella fördelnings-och skeddevuxna

områdetsnycklar hänsyn till fördelningproblemtyngdf Vidtogsom av
ålder,inom äldreomsorgen bl hänsyn till befolkningens in-togsresurser a

komst, ensamboende/flera fick social-boende och kön. Inom barnomsorgen
distrikten ersättning efter schablon skulle täcka samtliga kostnaderen som
inklusive lokaler. Schablonen varierade beroende vistelsetid och barnets
ålder. medel fördelades till socialdistrikten varieradeDe hän-attsom p g a

till lokalkostnadema. Inom skola och skolbamomsorg utgicktogssyn en
schablon elev till varje skola skulle täcka kostnaderna för undervis-per som
ning, lokaler, elever med särskilda behov Utöver denna schablon ut-m m.

språkgick elev hade svenska andra ochen summa per som som en summa
hemspråksundervisning.till elever med

kulturområdet fördeladesInom till befintliga kulturverksamheterresurser
i staden och till olika och föreningar. Stockholms kommunrunt om grupper

täcktes vidare in olika k kulturkommittéer för visstsvarade kul-ettav s som
område. påturutbud inom sitt kulturkommittéemaResurser till grundades

befolkningens området.storlek i det aktuella Fritidsförvaltningens resurser
fördelades bl till förvaltningens olika före-anläggningar och utgicka som
ningsstöd fritidsförvaltningensInom barn- och ungdomsverksamhetmm.
fritidsgårdar, parklekar styrdes där i till be-m hög gradävenm resurserna
fintliga anläggningar, mindre del budgeten öronmärktes rik-dock ochen av

områden.tades till socialt belastademer
iEn grundbultama det resursfördelningssystemet till stadsdels-av nya

nämnderna de kommunala verksamheterna i högre grad tidigareär änatt
erhållaskall i relation till det beräknade behovet kommunalresurser av ser-

vice och inte till de faktiska kostnaderna.

Systemet baseras i huvudsak följande principer:

Behovsbaserad fördelning, dvs efter fördelningsnycklar.
Schablonfördelning, dvs ersättning efter prestation.
Fördelning efter befintlig struktur nycklar t kr/kvm vägyta.genom ex
Anslagsfinansiering.

De nämnda principerna användes tidigare i kommunen inomävenovan
olika förvaltningar. ochl med stadsdelsnämnderna skall dock den behovsba-

fördelningen fåserade med hjälp fördelningsnycklar genomslag.störreav
Fördelningsnycklama grundas faktorer;tre

befolkningens storlek,-
ålderssammansättning,befolkningens-
levnadsförhållandenbefolkningens socio-ekonomiska faktorer.-

Effekterna stadsdelsreforrnen och dess resursfördelningssystem kommerav
åren.utvärderas de närmasteatt
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Barnomsorg

socialtjänstensimed 1996ochfram tillbedrevsStockholmiBamomsorgen
socialdistrikti varjeSocialtjänstensocialdistrikt.indeladegeografisktregi i

fa-ochindivid-ochäldreomsorgbarnomsorg,verksamheternaförsvarade
införlivatsverksamhetsocialtjänstensFrån 1997 haroch medmiljeomsorg.

Ängby-Bromma 1996medtill ochtillhördestadsdelsnämnderna.i de nya
inneburitKommundelsreformen har attBromma-Västerled.isocialtjänsten

betjänadeBromma-Västerledområde socialtjänstengeografiskadet nusom
Ängby-Västerled.respektivetvå stadsdelsnämnder, Brommaidelats upp

stadsdelsnämnd.tillhör BrommaBromma
Från medochsocialdistrikt.1996 Kistamedtill ochtillhörde framHusby

stadsdelsnämndKista utgörKista.stadsdelsnämnden itillhör Husby1997
stadsde-dvssocialdistriktetområde tidigaredetgeografiska somsamma

socialtjäns-1996svarade underStockholmHusby. IKista ochAkalla,lama
för skolbamom-svaradeskolanmedanförskolebarnförten omsorgen om

sorgen.
Ängby-Brommaoch äri HusbybarnomsorgvanligasteDen typen av

familjedag-kommunala utbudet utgörsövrigadaghem. Detkommunala av
icke-ibarnomsorgUtbudetförskolor.ochdeltidsförskolor öppnahem, av

Ängby-BrommaÄngby-Bromma. Iii Husbymindrekommunal regi änär
30 barndaghemi privatainskrivna34 barn1996 i snitt samtunderfanns det

icke-kommunala barnom-dagbarnvårdare. denInomprivatainskrivna hos
avsnittdettainskrivna. I19,5 barnsammanlagtfanns deti Husbysorgen

kommunala barnomsorgen.denfokuseras
någon barnomsorg.erhållerområderespektiveibarnen typflestaDe av

måna-inomplats i barnomsorgenerbjudasområdena alla barn trebåda kanI
stads-i dengårstadsdel i barnomsorgrespektiveiflesta barnenallrader. De
områ-i de bäggedaghemför valkriterietviktigastebor. Detdel där avman

i Husby präg-valt. Bamomsorgentill den barnomsorgnärhetendena är man
vilket90 görinvandrarbakgrund övermed är procent,antalet barnlas attav

området.ibarnomsorgencentral inomspråklämingtidig äratt en
årsar-antalanvänder vikommunal barnomsorgutbudetspeglaFör att av

bildfullständigområdena.två Enmellan dejämförelsebetskrafter som en
områdena docktvåi debarnomsorgenårsarbetskrafter inomantalet gesav

tilldessarelaterasvårigheter medfinnsdetbl attberorinte. Detta atta
karaktär därverksamheter öppenvissa äreftersominskrivna barnantalet av

bestårbarnomsorgenfaktumdetinskrivningsstatistik finns, attingen samt
i formUtbudetlåter jämföras.sigalltidinteolika komponenter avsomav
verksam-kommunalatvåkring destället störstafokuseras iårsarbetskrafter

familjedaghem.ochdaghemheterna
Husbydet ifinnsfamiljedaghemochdaghemkommunalaFörutom en

tjugotalspråkförskolan finnsspråkförskola. Inom ettförskolaöppen samt en
Ängby-Bromma ideltidsförskolatillgång tilldetfinnsinskrivna. Ibarn en

Ängby.Södrastadsdelenintilliggandeden
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År 1996 antalet barn inskrivna i de kommunala daghemmen i snittvar
Ängby-Bromma.642,5 i Husby och 370,4 i Antalet bam inom deper grupp

kommunala daghemmen ungefär lika bådaär i de områdena. Antal barn per
Ängby-Bromma.i snitt 17,36 i Husby och 16,8 i Detgrupp totala antaletvar

barn inskrivna i kommunala familjedaghem 47 stycken i Husby och 62var
Ängby-Bromma.stycken i

I tabell framgår5.5 inskrivningstiden vecka i de kommunala farnilje-per
daghemmen och de kommunala daghemmen.

Tabell 5.5 Andelen barn tillbringar än 35 timmar, 30-35 timmar ochsom mer
mindre än 30 timmar vecka i kommunala daghem och familje-per

Årdaghem i Husby och Angby-Bromma. 1996. Procent.

Ängby-BrommaHusby

Mer 35 timmarän 61,2 40,9
30-35 timmar 20,8 40,6
Mindre 30 timmarän 17,9 18,5
Källa: Bearbetadstatistik från socialdistrikten i Bromma-Västerledoch Kista.

Av tabellen framgår barnen i Husby i utsträckningatt större harovan en
heltidsplats inom daghemmen Ängby-och familjedaghemmen barnen iän
Bromma.

Om vi årsarbetskraftertill antalet framgår tabell 5.6 nedanser att anta-av
årsarbetskrafterlet totalt högre i Husby. slårär Om vi årsar-sett antaletut

betskrafter antalet inskrivna barn vi antalet årsanställdbarnatt ärser per
Ängby-Bromma.högre i Husby iän Med andra 0rd personaltätheten nå-är

Ängby-Brommahögre i inomgot daghemmen och familjedaghemmen.

Tabell årsarbetskrafter5.6 Antalet åa påfördelat olika personalkategorier,
antalet inskrivnasamt årsarbetskraftbarn inom de kommunalaper

daghemmen och familjedaghemmen i Husby och Angby-Bromma.
År 1996.

Ängby-BrommaHusby
åaAntal Antal åa/barn åaAntal åa/bamAntal

l3amomsorgspersonal 138,4 5,0 96,5 4,5
Ovrig personal 18,3 16,9- -Totalt 156,7 4,4 113,4 3,8

I kategorin bamomsorgspersonalingår förskollärare, barnskötareoch resurspersonal.
I kategorin Ovrig ingårpersonal föreståndareoch ekonomibiträden.

Källa: Bearbetadstatistik från socialdistrikten i Bromma-Västerledoch Kista.

Som sammanfattning kan vi utbudetsäga och förutsättningarna inomen att
Ängby-Bromma.barnomsorgen skiljer sig i Husby och i Utbudet barn-av

Ängby-Bromma.i alternativ regi iär större Husby präglasomsorg av en
mycket hög Ängby-andel barn med invandrarbakgrund, vilket inte fallet iär
Bromma. Den höga andelen barn med invandrarbakgrund har inneburit att

områdeti bl inrättat speciell språkförskola mycketman dena samten att av
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svenska.träning ifokuserari daghemmeninlärning skerträning och som
studeratsverksamheteri deårsarbetskraftertill antaletOm vi somser

något ihögrepersonaltäthetenvi ärfamiljedaghemochdaghem attser
Ängby-Bromma i Husby.än

Grundskola

två skolor för7-9 ochårskursernaskola förskolor,finnsHusbyI tre en
Ängby-Bromma årskurserna 1-6.skola förfinnsårskurserna 1-6. I en

årskur-området.utspridda i Ibestår flera skolenheter ärskolaDenna somav
Ängby-Bromma intilliggandei deni skolafrångår flesta elever7-9 deserna

Ängby.Södrastadsdelen
vårterminen 1996. Dessal 247i HusbygrundskoleeleverAntalet var

årskursernaioch 370 eleverårskurserna 1-6elever ifördelade 877var
Ängby-Bromma grundsko-i1996 1079 elevervårterminenfanns7-9. I

i336 eleverårskurserna 1-6 ochi743 eleverfördeladelan. Dessa var
årskurserna 7-9.

förhållandena i deenbartgrundskolan studerasbeskrivningenI ovanav
område. Dettarespektiveintillellerinomliggerskolornanämnda straxsom

studiumgrundar sigHusbyskolan ibeskrivningen ettinnebär avatt av
ialla elever73täcker inskolorDessanämnda skolorna.de procent avtre

områdetsgår högsta-från iHusbyhögstadieelevertioDrygtHusby. avsex
stadsdelarnaintilliggandegår deskola främst iiResterande eleverdieskola.
årskursernaStockholm. Iiandra skolori fleraoch Kista,Akalla ävenmen

mellanstadieskolor.två låg-områdets ochigår eleverna1-6 77 procent av
Ängby-Bromma två skolornasig degrundariskolanBeskrivningen av

området.ialla elever85täcker innärområdet tillsammansi procent avsom
Ängby-Bromma låg-områdetsfrån igår tio elevernioårskurserna 1-6I av

70eleverna cagår7-9årskursernamellanstadieskola. Ioch merparten av
Ängby.stadsdelen Södraintilliggandei deni skolanprocent

två områ-demellanskiljer sigförutsättningarbakgrund ochElevernas
väsentligtinvandrarbakgrund större änandelen medbarndena. HusbyI är

hemspråks-Ängby-Bromma. medframgår andelen elevertabell 5.7Avi att
Ängby-Bromma. Andelen ele-ii Husbyväsentligt högreundervisning änår

likaså i Husby.språk väsentligt högreandrasvenska ärhar somsomver
undervisning jim-området hade dennaielevernaHela 70 typprocent avav

Ängby-Bromma.med 10fört procent
hadei Husbyskolornanågot i Husby. DemindreklassernaVidare treär

Ängby-Bromma.24,5 ijämföra medelever klasssnitt 22,75i attper
framgårsåelevantal lärareipersonellagäller de mättVad perresurserna

går 10 läraredet drygtHusbyHusby. Ihögre ilärartäthetendet är peratt
Ängby-Bromma. resultatdeltillDetta ärmed drygt 14 i ettjämfört storelev

Huvud-Stockholm.ifinns till skolornaresursfördelningssystemdet somav
Dock tillkom-elev.innebär vissschablonprincipen är summa perensomen



124 Stockholm SOU 1997:24

för elever hemspråksundervisningmedextra eller svenskamer resurser som
språk.andra Eftersom sådanaandelen elever så hög slåriär Husbypass

detta igenom vi studerarnär antalet elever klass.per

Ängby-BrommaTabell 5.7 Nyckeltal for beskriva skolornaatt i Husby och
år 1996.

Ängby-BrommaHusby

Andel elever med hemspråksundervisning 60,6% l 1,9%
Andel elever med svenska språkandra 72,4% 10,1%som
Elever klass 22,75 24,5per
Antal elever lärare 10,5 14,8per
Källa: Bearbetadstatistik från grundskoleavdelningeni Stockholmskommun.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen bedrevs fram till och med 1996 inom för socialtjäns-ramen
i Stockholm. Från och med 1997ten bedrivs äldreomsorgen i stadsdels-

nämndernas regi.
Såväl antalet andelen överstigande år65 ungefär lika isom personer var

ÅrÄngby-Bromma.Husby och 1994 antalet år65 0851övervar personer
i Husby, vilket 10 områdetsmotsvarar befolkning. Antaletprocentca av

Ängby-Bromma65 iöver 1 005 dvs 13 områdetspersoner procentvar av
befolkning. Båda områdena fåhar relativt åldersgrupp.i denna An-personer
delen för Stockholm helhet 19är procent.som ca

Ängby-BrommaDe äldre i Husby och erbjuds flera äldreomsorg.typer av
De huvudsakliga formerna hemtjänst eller olikaär boendeformer. De olika
boendeformema främst servicehus, ålderdomshem,utgörs gruppboendeav
och sjukhem. områdenaI förekommer vårdinsatser frånäven anhöriga som
då tillhandahåller Ängby-k hemvårdnadsbidrag eller anhöriganställda.är Is
Bromma finns de flesta boendeformema utanför området, dock finns ett

ålderdomshemmindre inom området. Utbudet boendeformer årav mer om-
fattande i Husby där det finns såväl servicehusstörre gruppbostäder.ett samt

fåAtt heltäckande bild många årsarbetskrafterhur åtgår till deen av som
Ängby-Brommafrånäldre områdena och låterHusby sig inte Fram-göras.

Ängby-Brommaförallt de äldre i flyttar mångatill olika boendeformer runt
i socialdistriktet eller övriga Stockholm eftersom utbudet i detom egna om-

rådet begränsat.är
I stället har vi valt studera den omsorgsforrn haratt direkt kopp-som en

ling till bostadsområdet, Ängby-nämligen den hemtjänsten. såvälöppna I
Bromma Husby hemtjänstär öppen den vanligaste omsorgsformen.som
Antalet erhåller hemtjänst skiljer sig dock tvåmellan depersoner som
områdena. I erhållerHusby 180 hemtjänst,öppen vilketca motsva-personer

Ängby-Bromma16 ålderspensionärerna i Husby. I erhållerprocentrar av
70 hemtjänst, vilket ålderspensionärema7motsvararca personer procent av
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uppde-erhåller inom äldreomsorgenhemtjänst5.8 Personer öppenTabell som
Husby ochomsorgsnivåer, ipå antal och andel procent.lat olika

Ar 1996Angby-Bromma.

Ängby-BrommaOmsorgsnivå Husby
AndelAntalAndelAntal

41,82852,5952
20.9146,6123
23,91627 14,94

1,91812,2225
1,5111,0206
0O2,857

10067100181Totalt

för denerhållits från privata öppnauppgifter den entrepenörKälla: För Husby har svaratsom
erhållits socialtjänsten iharområdet. Uppgifterna för Angby-Brommahemtjänsten i av

Bromma.

alltså Husby.högre ihemtjänstområdet. i behovAndelen äldre äri av
äldre i de högreandelenHusby har den högstavitabell 5.8I även attser

omsorgsnivåhögreomsorgsnivåema den hemtjänsten. Eninom5-7 öppna
erhålles.omfattande hjälpinnebär att meren

Ängby-Bromma utlagdhemtjänsten heltdensåväl Husby är öppnaI som
området gjorti harutfört hemtjänstentreprenad. De entreprenörer som

åtgår respektiveårsarbetskrafter tillmångauppskattning hur om-somaven
åtgår hemtjänsten,årsarbetskrafter till19råde. uppskattarHusbyI attman

Ängby-Bromma årsarbetskrafter rik-uppskattar 7imedan entreprenören att
Ängby-Bromma. efterfrågan hemtjänst i Husbyhögre görDensig tilltar

Ängby-Bromma.området jämfört medtillpersonalresurserflerdet styrsatt

familjeomsorgIndivid- och

två socialdistrikten rik-deråder skillnad vad gäller deDet stor resurser som
Ängby-Bromma. betydligti HusbyBehovenrespektive ärtill Husby mertar

Ängby-Bromma. socialdi-Bromma-VästerledsInomomfattande de iän
Ängby-Bromma område detstabilt och lugntstrikt betraktades ett somsom

området förknippadeoftafinns iåtgår få till. De problem ärsomresurser
med missbruk.

betraktadesocialdistriktKistafamiljeomsorgen iindivid- ochInom man
Problembil-problem.område fannsdistriktet där detiHusby det mestsom

ärendenAntaletarbetslöshet.sin grund ioch har oftaofta komplexden är
ÅrÄngby-Bromma. andelen soci-utgjorde1995väsentligt de ihögre änär

jämförasvilket kanbefolkningen,i Husby 34,3albidragstagare procent av
Ängby-Bromma.1,8 imed procent

jämförttill Husbyåtgår personalresurserframgår flerdettabell 5.9I att
Ängby-Bromma.med
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årsarbetskrafterTabell 5.9 Antal inom individ- familjeomsorgenoch rik-som
till Husby och Angby-Brommatas exkl. psykiskt handikappade,

1996.4

Ängby-BrommaHusby
Antal Antal åaAntal Antal
åa åa/1000 åa/1000

inv inv

Handläggare,chefer 53,4 5,1l 3,2 0,42
Administrativ personal 3,4 0,33 0,6 0,08
Totalt 56,8 5,44 3,8 0,50

I denna ingårkategori projektanställd personal.även
Källa: Uppskattningargjorda socialdistrikten Bromma-Västerledoch Kista.av

Fritid och kultur

Kulturförvaltningens verksamhet i ytterstaden sig främst uttrycktog genom
den verksamhet bedrevs inom de geografiskt indelade kulturkommit-som
téema biblioteksväsendet. Från och med 1997 detsamt ärgenom mesta av
kulturförvaltningens verksamhet utlagd till stadsdelsnämnderna. I Husby
finns bibliotek i områdets med besöksantal drygt 40 000ett centrum ett

Ängby-Brommavilket innebär 3,5 invånare.besök I finnspersoner, per
Ängbybornainget bibliotek. tillhör upptagningsområdet för biblioteket i

Blackeberg.
Vad gäller fritidsförvaltningens såverksamhet bestod den flera olikaav

delar; dels svarade för föreningsstöd, dels tillhandahölls samlingsloka-man
ler och idrottsanläggningar. Förvaltningen svarade för friluftsverksam-även
het och barn- och ungdomsverksamhet. Det fritidsförvaltningensmesta av
verksamhet liksom i falletär med kulturförvaltningen från och med 1997
utlagd till respektive stadsdelsnämnd.

Ängby-Bromma ÃkeshovsbadetI finns bassängbad, frilufts-ett samt ett
Åkeshovsbadetbad vid Kyrksjön. Intill finns vidare idrottshall,storen

Åkeshovshallen. ÄngbyområdetI finns dessutom idrottsplats, idrotts-en
plats. området återfinnsI Björklunds hage såvälfungerar fritids-som som
gård parklek. Ungdomsgården dock bara vissaär kvällar iöppensom
veckan. Björklunds hage utflyktsmålpopulärt förär familjer iett Västerort.

tvåI Husby finns bl idrottshallar antal fotbollsplaner. Förening-samt etta
Polisens IF och Järva FK driver ungdomsverksamhet med 0001 aktivaama

barn frånoch ungdomar hela områdetNorra Järva. I intill Järvafältetstrax
ligger gårdgammal kallad gårdHusby där diverse verksamheter ägeren

eller mindre i kommunens regi. såvälHusby saknar friluftsbadrum mer som

4 finnsDet organisatoriskskillnad mellan individ- och familjeomsorgen bådai de socialdi-en
strikten. I Kista ingår psykiskt handikappadei individ- och familjeomsorgen,omsorgenom
vilket inte fallet i Bromma.är Därför har dennadel individ- familjeomsorgenoch i Kistaav

Ängby-Brommalyfts tabellen. I ingår individ-endast och familjeomsorgsbyrånsverksam-ur
ingårhet. I Husby byrånförutom dendel projektverksamhetenäven riktas till Husby.av som
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bad-för k ytterstadssatsningen planerasbassängbad. Inom den ettramen s
området.hus i

centrumgård främst avsedd för ungdomardag finns i HusbyI ären som
åld-kvartersgårdar,åldern år. för barn ii 13-17 Vidare finns främst avsedda

fritidsgårdår. alternativfinns drivs i10 till 12 Det dessutom somrarna en
området.regi i

årsarbetskraftermånga inom Fritid Stockhomstabell 5.10 redovisas hurI
Ängby-ungdomsavdelning riktar sig till Husby respektivebarn- och som

ingårårsarbetskrafter anställda altema-antaletBromma. I även personer av
utgått från Verksamhe-anslag Stockholm Fritid.tiva verksamheter därmen

någon skolför-Fritid utför entreprenadStockholm texter annan,som
framgåringår inom och ungdoms-valtningen, ej. tabell 5.10 barn-Av att

Ängby-årsarbetskrafterbetydligt fler till Husby tillverksamheten riktas än
Ängby-årsarbetskrafter riktas tillDet skall tilläggas deBromma. att somav

från områden.så åtgår del dessa till andraBromma personeren av

årsarbetskrafter inom Fritid Stockholms barn och :mgdoms-Tabell 5.10 Antal
Ar 1996.verksamhet riktas till Husby och Ängby-Bromma.som

Ängby-BrommaHusby

Administration 0,3 0,1
Fritidsgård, parklek, träfflokal 13 4,3
Fältassistent 1 0,25
Övrigt div. projekt 1,6Teater, -

15,9 4,65Totalt
invånare, år 2,220-17 5,72Per tusen

Fritid Stockholm.Om-gjorda barn- och ungdomsavdelningenKälla: Uppskattningar inomav
rådena Bromma och Kista.

Ängby-BrommaPrimärvårdens Husby och5.4.2 insatser i

sjukvårdsområdePrimärvården bedrivs sedan deni Västra Stockholms
primärvårdsom-åtta primärvårdsområden. ingår i Kistajuli 1996 i Husby1

Ängby-Bromma primärvårdsområde.ingår syfteråde Ettoch i Bromma
primärvårdsområden förutsättningar förmed indelningen i skapaär att en

bådevårdgivama i privat ochmellan det lokala planetutökad samverkan
Områdesansvaret dels medi-offentligt innebärdrivna verksamheter. ett

primärvården in-planering och uppföljning. Icinskt dels föransvar, ansvar
bamavårdscentraler, mödravårdscentraler,går främst husläkannottagningar,

hemsjukvård.sjukgymnaster ochdistriktssköterskemottagningar,
primärvården håller denna skrivsResursfördelningen till när rapport

Huvudprincipen har underkommer troligen förändras.ochöver attatt ses
listadfast ersättningsbelopp1996 varit ersättning skett med ettatt per pa-

primärvården. för-Om det utarbetaderespektive mottagning inomtient
för 1997 innebär dettaslaget till resursfördelningsmodell över-attantas man

områdesbaserad,går befolkningsrelaterad budget där vikt läggstill störreen
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vårdbehovet området.vid i det aktuella
få många årsarbetskrafterAtt bild hur riktas till de boende ien av som

område svårt primärvårdrespektive eftersom konsumtionen skerär ävenav
primärvårdsområdeutanför det befolkningen tillhör. I Bromma primär-som

Ängby-Brommavårdsområde ingårdär har hälften befolkningen sin hus-av
primärvårdsområdet. fåläkare utanför Att bild hur mycket personalre-en av

invånarnariktas eftersom flestatill Husbyboma lättare de iärsurser som
primärvårdsområde primärvård område.Kista konsumerar inom sitt Upp-

frångifterna för till delHusby i tabell 5.11 bygger uppskattningarstor
Ängby-BrommasjukvårdsområdeVästra Stockhoms medan uppgifterna för

erhållits årsarbetskrafter primärvårdsområdefördela i iBrommaattgenom
Ängby-Brommas Såledesrelation till befolkningsandel. tabellen ingenger

bild faktiska primärvård.den konsumtionenav av
Primärvården från områdesansvar, någothar med 1996och ett som ger
ungefärlig bild hur mycket personalresurser dimensioneras fören av som

befolkningen två områdena.i de Informationen dock inte fullständigger en
resursåtgången. ingårbild den faktiska Tabell 5.1 inte fullständig,1 blärav a

inte jourläkamas Eftersomoch dietistemas verksamhet. dessa helaservar
sjukvårdsområde svårtVästra Stockholms det hur mycket de-är sägaatt av

våra områden.verksamhet riktas tillras som
de metodiska finnsTrots problem med rättvisande be-göraattsom en

primärvård någotskrivning utbudet kan vi dryfta till sägaatt attav av oss
årsarbetskrafter erhållesfler invånare i Husby. Skillnaden minskartusenper

Ängby-Bromma.vi inkluderar de privata husläkarna iom

Ängby-Bromma5.4.3 Statens Husby ochinsatser i

fokuseras tvåI studien statliga organisationers verksamheter riktat till detre
bostadsområdena. försäkringskassan, polismyndighetenDessa ochär ar-
betsförmedlingen.

försäkringskassanInom respektive lokalkontor i Stockholm försvarar
område.verksamheten inom visst geografiskt Husby tillhör lokalkonto-ett

Ängby-Brommai den intilliggande stadsdelen Kista. tillhör lokalkonto-ret
Ängby-Bromma.vid Brommaplan, österret strax om

bostadsområdemycketHur till respektive bestämsstyrsresurser som
främst område.antalet ärenden i respektive Ohälsotalet i Husbyhögreärav

Ängby-Bromma årsarbetskrafteri vilket följaktligen innebär antaletän att
området framgår årsarbets-riktas till högre. I tabell 5.12 antaletär attsom

krafter försäkringskassan gångeri Kista riktar Husby ungefärärmot tresom
invånare årsarbetskrafterjämfört med antalet riktasstörre tusen motper som

Ängby-Bromma.
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årsarbetskrafter årsarbetskrafter 1 0005.11 Totalt antal antalTabell samt per
primärvårdeninvånare inom riktat till respektive Angby-Husby

ÅrBromma. 1996.

Ängby-BrommaHusby
åa/1000 åa/Antal 1000Antal

åa åainv Antal inv.Antal

Totalt exl. privata
20,6 1,97 1,4 1,52husläkarmott. l

privataTotalt, inkl.
20,6 1,97 14,0 1,87husläkarmott.

Husli1karm0ttagning
0,48 2,2 0,29Husläkare,HL 5
0,38 3,3 0,44Distriktssköterska,DK 4

Övrig 0,35personal 4 0,38 2,6
0,15HL, privat 1,1- - 0,20DK, privat 1,5

Barnavårdscentral
0,15Sjuksköterska 3 0,29 1,1

Mödravårdscentral
0,13Barnmorskor 2 0,19 1,0

Övrig 0,01personal 0,8 0,08 0,1
Sjukgymnast
Sjukgymnast/arbetsterapeut 1,8 0,17 1,1 l 5

från sjukvårdsområde.uppgifterKälla: Bearbetning Västra Stockholmsav

årsarbetskrafter till5.12 inom försäkringskassan riktasTabell Antalet som
ÃrÄngby-Bromma. 1996.Husby och

Ängby-BrommaHusby

årsarbetskrafter 3,5Antal 15,6
årsarbetskrafter 1000inv. 0,5Antal 1,5per

Källa: Uppskattningargjorda Försäkringskassani Bromma och SödraJärva.av

ärpolisenN

Polismyndigheten i Stockholms indelad i olika polismästardistrikt.län är
Ängby-BrommaSåväl ingår polisdistrikt.Husby i Västerorts Väster-som

polisdistrikt omfattar de delarna Stockholms kommunvästra samtorts av
Sundbyberg och Ekerö.kommunerna Solna,

närpolisområden.vidare NärpolisenPolismästardistrikten indelade i ärär
för polisens organisation och bedrivs vid lokalt anknutna enheter.basen

huvuduppgift bekämpa vardagsbrottsligheten i bostads-Närpolisens är att
områdena. organisatio-Arbetet skall ske i samverkan med företagare,nära

området.verksamma inom Inom verksamhe-boende och andra ärner, som
särskild i riskzonen förskall uppmärksamhet ungdomaräven ägnas motten

blevkriminellt och/eller asocialt beteende. Närpolisorganisationen ochär ny
1996.fullt utbyggd under
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ÄngbyTabell 5.13 Anmälda brott i stadsdelen Husby stadsdelarna Norrasamt
Åroch Bromma Kyrka. 1996. Absoluta antal, procentuell utveck-

ling 1995-1996 invånareantal 1000 1994.samt per

Ängby,Husby Norra Bromma kyrka
Antal Per 1000 1995-1996 Antal Per 1000 1995-1996
1996 inv. 1996 invutv. utv.

Misshandel 144 13,8 3% 9 1,3 18%+ -Olaga hot/ofred 185 17,7 6% 14 2,1 39%+ -Stöld inbrott 872 83,5 35% 340 49,9 19%+ +
Skadegörelse 219 21,0 52% 74 10,9 33%+ -Narkotikabrott 54 5,2 59% 9 1,3 50%+ +
Källa: Bearbetadstatistik från Västerortspolisdistrikt.

Ängby-Brommaingår i närpolisområdeBromma och delmängdutgör en
närpolisområdet. Husby tillhör närpolisområde.Kista Närpolisstationenav

i Kista belägen mitt i Husby, medan återfinnsär Bromma närpolisstation
Ängby-Bromma. Ängby-Brommavid Brommaplan österstrax ärom upp-

Ängbypå tvådelat närpolisområden. stadsdelarna Norra och Bromma
Kyrka tillhör Bromma närpolisområde, medan stadsdelen Eneby tillhör ett

närpolisornråde. I denna framställning beskrivs enbart de delarannat som
omfattas närpolisområde.Brommaav

bådaDe närpolisområdena Kista och Bromma samarbetar med olika
kommunala verksamheter områdeti k samverkansgrupper, be-genom s man

Ängby-Brommadriver informationsarbete iäven skolorna. I finns enligt
uppgift fungerandeväl grannsamverkan brott där närpolisen invol-ärmoten
verad. En liknande hållerverksamhet närpolisen iatt startas upp av
Husby.

Det skillnad tvåmellan de bostadsområdenaär vi till brottsbe-stor om ser
lastningen. Brottsbelastningen invånare klart högre i Husbyärtusenper- -

vi till antalet anmälda brott under 1996. I Husby antalet brottom ser var per
invånare år129,7 1995 åroch 164,9 1996. jämföratusen Detta med 71,4att

åranmälda brott 1995 och 73,4 åranmälda brott 1996 invånare itusenper
Ängby Kyrka5stadsdelarna Norra och Bromma Dessa siffror kan ställas i

relation till invånareantalet brott i hela polismästardistriktettusenper som
Även128,855för budgetåret 1994/95 det inte tidsperiodärvar om samma

fårstuderas vi bild Husby ligger kring genomsnittet elleratt översom en av
Ängbygenomsnittet för Västerorts polismästardistrikt och Norra ochatt

Bromma Kyrka ligger klart under genomsnittet. Nämnas kan Västerortsatt
polismästardistrikt ligger riksgenomsnittetöver vad gäller anmälda brott. I

5I statistiken ingår bränderochäven arbetsolyckordär egentligeninget brott finnstex med i
bilden. Det sig dock fåtal fallrör till totalen.ett settom
I siffrorna för hela polismästardistriktet ingår inte trañkbrott. ingårDessa i statistiken för

ÄngbyHusby, Norra ochBromma Kyrka. Antalet trafikbrott så fådock i områdendessaär pass
så de inte påverkarden övergripandebilden.att
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några förkom-de vanligastsammanställningtabell 5.13 finns över aven
områdena.bådai demande brotten

Ängby Kyrkasåväl ochutläsas Norra Brommatabellen kanAv att som
stölder ochvad gällerkraftig ökning anmälda brottHusby uppvisar en av

Ängby såKyrkasjunkit i och Brommaskadegörelsen Norrainbrott. Medan
markanthar det skettgäller narkotikabrottden ökat i Husby. Vadhar en

Ängby och Brommaområdena. narkotikabrott i Norraökning i Antalet
få.Kyrka dockär

sådant slaginte statistik härSom tidigare i dennanämnts rapport avger
område.råder Allmänhetensibild den brottslighetkomplett ettsomen av

brotthar betydelseanmäla brott, uppklarandeprocentbenägenhet näretcatt
tvåmiljö närpolisen i debild denanmäls. Statistiken dock somger en av

områdena arbetar
många årsarbetskrafter riktas tillredovisas hurtabell 5.14 nedanI som

båda områdena.de

årsarbetskrafter närpoliseri riktas till HusbyinomTabell 5.14 Antalet som
1996.Kyrka. ArNorra Angby och Brommasamt

Ängby,Husby Norra
KyrkaBromma

1,3åa 9,92Poliser,
invånare 0,12åa 0,95Poliser, tusenper

Kista.närpolisen i Bromma ochKälla: Uppskattningargjorda av

brottsbelastade Husbyovanstående i dettabell kan utläsas detAv att mer
invånare brottsdrabbade stads-åtgår i de mindrenärpoliserfler äntusenper

Ängby och Kyrka.delarna Norra Bromma

Arbetsförmedlingen

Ängby-Bromma område arbetsförmedlingen i Väl-tillhör det servas avsom
Ängby 3,3 be-lingby. Antalet arbetslösa i stadsdelen Norra procent avvar

ålder år 1995. Kyrkai 18-64 den sista oktober I Brommafolkningen var
för1,6 Genomsnittetoch i Enebymotsvarande andel 3,3 procent.procent

antalet arbetslösaperiod 6,4 I HusbyStockholm vid denna procent. varvar
användsdefinition arbetslösatidpunkt 13,7 Denvid procent. av somsamma

gånger eftersom antalet arbets-fullständig bild situationeninte alla en avger
kvartstående förarbetssökande aktuellai statistik definieraslösa denna som

placering.omedelbar
arbetssökande och i dennaantaletOm vi i stället till det totala gruppser

deltidsarbetslösatillfällig timanställning,inkluderar medäven texpersoner
åtgärder blir bildenolika arbetsmarknadspolitiskaoch i en annan.personer

1606 inomPå i januari 1997arbetsförmedlingen i Kista fanns personer
Husbysfrån 23Husby.denna kategori Denna motsvarar procent avgrupp ca
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befolkning ålderni år.16-64 308 de 6061 arbetssökande befann sig iav
olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Några motsvarande uppgifter har

Ängby-Bromma.erhållits för
Ängby-BrommaVi dock den tidigare statistiken skonsamtatt ärser av

drabbat arbetslöshet jämfört med slårHusby. Detta igenom vi tittarnärav
hur årsarbetskraftermycket går bådatill de områdena. erhållerHusbysom

Ängby-Bromma.åtskilligt årsarbetskrafterfler än

årsarbetskrafterTabell 5.15 Antalet hos arbetsförmedlingen iKista respektive
Vällingby riktas till de boende i Husby och Angby-Bromma.som
År 1996.

Ängby-BrommaHusby
Åa ÅaåaAntal åaAntalper per
1000inv. 1000inv.

Handläggare 10,08 0,96 1 0,13
Adm. ledning 2,55 0,24 - -Totalt 12,63 1,21 l 0,13

Källa: Uppskattningargjorda arbetsförmedlingarnai Vällingby och Kista.av

Efterfrågan på5.5 välfårdstjänster

Ängby-BrommaDe boendes efterfrågan välfärdstjänsteri Husby och har
speglats opinionsundersökning utförd TEMO AB. Intervjuernagenom en av
har skett telefon. I undersökningen i ingårStockholm hushåll166 i varjeper

Åldersfördelningenområde. båda områdenai de ungefär lika. I Husbyär är
Ängby-Brommamedelåldern hos de år41 och i år.45 Andelensvaratsom

och kvinnor ocksåmän jämt fördelat.är I Husby de svarade fördeladeär
Ängby-55 kvinnor och 45 Motsvarande fördelningprocent imän.procent

Bromma 54 kvinnorär och 46 män.procent procent
Vad gäller förvärvsfrekvens finns skillnader i materialet. I Husby 60är

Ängby-yrkesverksamma, medan andelen yrkesverksammaprocent i
Bromma 76är Andelen offentligt anställda de yrkesverk-procent. ärav som

Ängby-högre i Husby, 52är jämfört med 40 iprocent,samma procent
Bromma. Andelen privatanställda, egenföretagare eller arbetande i familje-

Ängby-Brommaföretag högre iär i Husby. Familjensän storlek mindreär
Ängby-Bromma.i Husby iän härDe påverkarpresenterade skillnaderna de

erhållits i undersökningen. Skillnaderna så sådock inteärsvar som stora att
det skulle inverka alltför påmycket de slutsatser kan dras materialet.som ur

Vad välfärdär

Ängby-BrommabådaI de områdena Husby och har påTEMO AB uppdrag
RRV tvågenomfört gruppdiskussioner välfärd. I Husbytematav var an-

Ängby-Brommatalet deltagare 4 ioch 10 finnsDetpersoner storpersoner.
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bådalikhet mellan de i uppfattningen välfärdvad begreppetgrupperna av
står för. ingåttVälfärd för samtliga i gruppdiskussionen liktydigtär som
med trygghet. Välfärd främst kopplat till de mjuka tjänsterär som sam-
hället för, sjukvårdbarnomsorg, skola, I längre perspek-tex ettetc.ansvarar
tiv talar rättssamhället, införlikhet lagen och vikten starktettman om av

framhållerförsvar. boende iDe Husby i utsträckning den materiellastörre
delen välfärden.av

Generella omdömen välfärden samhälletiom

På frågan de boende välfärden har minskat eller ökat under deattom anser
Ängby-Brommaåren såväl10 de boende i Husbysenaste attsvarar som

välfärden minskat. Andelen menade välfärden minskat ihögreärattsom
Ängby-BrommaHusby 73 i 67procent procent.än
tillfrågatsDe boende har vidare samhällets insatser för olikaom grupper

människor. fråganDen konkreta ställdes Vad Du detav som var: anser om
tillfrågadesamhället för följande ska ha det bra Degör attsom grupper

fick betygsätta insatserna står dåligtskala 1-5, där för mycket1 ochen
för5 mycket bra. Statistik detta slag försiktigt,skall hanteras ettav men

genomsnitt motsvarande 3,0 till 3,3 kan betraktas det "braärattca som
det är. framträder bådaDet ungefär likartat mellan demönster ärsom som

områdena. Det endast för yrkesverksammaär attgruppen som man anser
samhällets insatser bra genomsnitt 3,1. För resterande barn,är tgrupper ex
ungdomar, sjuka, arbetslösa och barnfamiljer samhällets insat-attanser man

mindre bra. missnöjdMest med samhällets insatser till pensio-är ärser man
arbetslösa och utslagna. Generellt missnöjet med samhällets insat-närer, är

Ängby-något hos de boende i Husby jämfört med de boende istörreser
Bromma.

På frågan hur viktigt tycker pådet samhället arbetar ochär att satsarman
olika finns ovanståendenaturlig överensstämmelse medgrupper en om-
döme såvälsamhällets insatser till olika boende iDe Husbyom grupper.

Ängby-Bromma följaktligen det minst angelägetäratt att satsasom anser
de yrkesverksamma. Andra det mindre viktigtgrupper som man anser

på relativt övriga invandrare ochäratt satsa grupper ensamma.

Omdömen välfärden respektive bostadsområdeiom

fås invånarna båda områdenaDen bild tabell 5.16 i de oftastär attsom av
utbudet i områdeär bra det är i det boratt stort settanser som man

Generellt missnöjd med samhällets utbud i Husby iär änsett man mer
Ängby-Bromma. båda områdenaI minst nöjd med arbetsmarknads-är man
åtgärderna. arbetsmarknadsåtgärdernaAv Husbyboma 42 procent attanser

dåligtfungerar dåligt.mycket eller ganska Det nöjd med iär mestman
Ängby-BrommaHusby barnomsorgen. ocksåI nöjd medär är mestman
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Tabell 5.16 De boendes kvalitetsomdöme samhällets service iutbudom av
Husby respektive Angby-Bromma. December 1996. Genomsnitt.
Skala 1-5.

Ängby-BrommaHusby

3,5 3,8Barnomsorg
Skola och utbildning 3,2 3,8
Fritidsgård och ungdomsverksamhet 2,8 2,9
Sjukvård 3,1 3,4

socialvårdSocialtjänstoch 2,9 3,0
Arbetsmarknadsåtgärder 2,3 2,8
Äldreomsorg åldringsvårdoch 3,0 3,1
Kulturlivet 2,9 2,9

och idrottsanläggningarSport— 2,9 3,5
Polis—och ordningsverksamhet 3,1 3,4

underhåll bostadsområdetSkötsel och 3,3 3,4av

barnomsorgen tillsammans med skola och utbildning. boendes bedöm-De
områdenaning vad bra och mindre bra i följer ungefärärav som samma

arbetsmarknadsåtgärderFörutom relativt mindre nöjdmönster. är settman
fritidsgård socialvårdmed och ungdomsverksamhet, socialtjänst och samt

ingåttkulturlivet. Skillnaden i mellanomdöme de verksamheter isom un-
små.dersökningen påtagligdock En skillnad finns i de boendes bedöm-är

Ängby-Brommaning och idrottsanläggningar. boende i klartDe ärsport-av
områdetpositiva till utbud finns i jämförtdet med de boende imer som

Husby.
dåligt undermåligtfungerandeEn verksamhet kan dels bero utbud,ett

två.dels otillräckligt utbud eller kombination dessa Därför harett en av
frågan ställts de för lite, förboende samhället lagom elleratt satsarom anser

verksamhetsområdena två bostadsområdena.mycket de respektive i de
ansågde flesta fallI de boende det satsades lagom mycket de olikaatt

verksamheterna. Svarsaltemativet i flesta"lagom" hade de fall de högsta
frånsvarsangivelsema. fanns dock undantagDet detta. Inom verksamhe-tre

fritidsgård- arbetsmarknadsåtgärderoch ungdomsverksamhet, äld-ter, samt
Ängby-Brommaåldringsvård, ansågoch de boende i Husby ochreomsorg

ansågsamhället satsade för lite. Husby dessutom det satsadesIatt attman
på ansågför lite idrottsanläggningar.och Andelensport- attpersoner som

få,båda områdenadet satsades för mycket olika verksamheter i de var
ansåg framgårjämfört med dem för lite.det satsades Detta medattsom

framgårall tydlighet tabell 5.17. I tabellen exempelvis 25att procentav av
Husbyborna det för lite barnomsorgen och endast 3att satsas attanser

fördet mycket.procent att satsasanser
områden invånarnaFör klarare bild inom vilkaatt en av som anser

problemen finns vad det offentliga kompletteradesgäller utbudet deatt ovan
frågorna frågaredovisade kvalitets- och kvantitetsomdömen med därom en

boende serviceområdede ombads vilket enskilt offentligtange som man
område.skulle satsningar skulle ske endastsatsa ettom
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5.17 De boendes bedömning huruvida samhällets utbud serviceTabell av om av
Angby-Bromma för litet eller för mycket. Decemberi Husby och är

1996. Procent.

Ängby-BrommaHusby

25 3 26 4Barnomsorg --utbildning 37 37 2Skolaoch l —-Fritidsgård och ungdomsverksamhet 45 38 5l --Sjukvård 39 40 3l --socialvård 27 2 16 4Socialtjänstoch --Arbetsmarknadsåtgärder 54 28 2l --Äldreomsorg åldringsvård 42 38 2och l --39 35 4Kulturlivet 4 ——6 18 llSport- och idrottsanläggningar 45 --39 35 3Polis- och ordningsverksamhet 2 --bostadsområdetunderhåll 34 4Skötseloch 2 27av - -

arbetsmarknadsåtgärder områdedet enskildaI Husby är som man anser
fritidsgård26 följtdet skall de svarande, ochatt satsas procent av av

Ängby-Bromma fram-ungdomsverksamhet de svarande. I17 procent av
området följtutbildning prioriterade 27 procent,träder skola och detsom

förhållandevissjukvård områdena20 procent. I bägge vill satsaav man
på skolamycket barn och ungdom. Verksamheterna barnomsorg,gruppen

fritidsgård-utbildning och ungdomsverksamhet tillsam-och samt svarar
preferenser i 47 iför 38 de boendes Husby och procentprocentmans av

Ängby-Bromma.
påverksamheter vill klart minst enbart verksamhetDe satsa om enman

väljs kultur, och idrottsanläggningar, polis- och ordningsverk-ärut sport-
bostadsområdet.socialvård underhålloch Dessasamhet, skötselsamt av

områden tillfrågade.prioriteras enbart 1-5 deprocentav av

Delaktighet och insyn

Ängby-BrommaBåde de i och Husby vill ha ökad insyn ochboende etten
områden.i sinaökat inflytande hur och andra användsöver pengar resurser

Ängby-Bromma boende i Husby.Befolkningen i dock positiva deär änmer
Ängby-Bromma vill 69 ha ökat inflytande medan 29I procent procent anser

vill 56 ha ökat inflytande, medandet bra det I Husbyär. procent ettvara som
37 det bra det är.procent anser vara som

Ängby-Bromma inflytande inomboende i Husby och vill främst haDe
områden prioriteras barnomsorg,skola och utbildning. Andra är ung-som

sjukvård vill hadomsverksamhet, och äldreomsorg. Ett färre antal personer
bostadsområdet.inflytande inom kultur, och idrott och skötselsport av

fånga inställning tillI undersökningen har vi försökt medborgarnasäven
alternativa former utförande uppgifter traditionell utförts av sam-av av som
hället.

frågan bidragförsta gäller inställningen till praktiska insatser ochDen
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från frivilliga organisationer. frågaI denna framkommer tydligt mönster.ett
Man det bra frivilliga organisationerär kyrkan, Grann-att att texanser som
samverkan brott hjälper till med det samhället tidigare handmot etc togsom

Ängby-I Husby 90 detta bra. Motsvarande andel iärprocent attom. anser
Bromma 94 Man positiv tillär samhället bidragär även tillprocent. att ger
frivilliga organisationer för deras insatser. Av de svarande i Husby 81anger

Ängby-Brommadetta bra, medan motsvarande andel iär 87procent att är
Svaren skall antagligen tolkas det önskvärt medprocent. attsom man anser

alternativa former i de fall där samhällets utbud tillräck-ärattman anser
ligt.

Ängby-BrommaboendeDe i Husby och vidare positiva tillär att enga-
sig fritiden och ersättning i olika verksamheter i dag utförsutangera som

samhället. Av Husbyborna kan 63 sigtänka detta, medan 34procentav pro-
Ängby-BrommaInvånarnanegativa. iär positiva, 71cent är ärprocentmer

beredda sig ideellt, medan 26 inte kan tänka sig det.att procentengagera
HusbyI de boende främst beredda fritidsgårds-är sig i ochatt engagera

Även Ängby-Brommaungdomsverksamhet 15 procent. i de boende be-är
redda fritidsgårds-sig i och ungdomsverksamhet 16 procent,att engagera

också i skola Påoch utbildning 16 procent. andra respektive tredjemen
Ängby-plats kommer i Husby barnomsorg och äldreomsorg, medan iman

framhållerBromma idrottsanläggningar,och kultur bamom-sport- samt
sorg.

Förutom de boende kan tänka sig sig i olika verksamheteratt att engagera
de andra bostadsområdetiäven skulle kunnaattanser personer engagera

sig i olika tillfrågadeverksamheter. deAv Husbyborna 81 procent attanser
Ängby-det bra de boende engagerade sig. Motsvarande andel ivore om

Bromma 75är procent.
Ett alternativ till de boende sig fritiden inom olikaannat att engagerar

verksamheter arbetslösa och förtidspensionärerär efteratt tex engageras
förmågabästa i vissa lokala verksamheter i dag utförs samhället. Isom av

enkätundersökningen framgår de allra flesta intervjuade positiva tilläratt
så sker. mångaI tabell 5.18 visas hur två bostadsområdenai deatt som anser
det bra krav motprestationer införs erhål-för vissa deatt vore om av som

ler bidrags- och försäkringsersättningar.
framgårI tabellen det finns stöd för tanken kring motprestationeratt ett

för vissa bidrags- försäkringsersättningar.och Ef-mottagaregrupper av av
arbetslösheten problem fråganställdesär vad de boendetersom ett stort

trodde det bästa hjälpa arbetslösa. tabellsättet I 5.19 nedan redovisasattvar
resultatet.

framgårDet de intervjuade föredrar bidrag påmed kravatt personerna
någon motprestation eller utgårstöd till företag och föreningarsorts att som
i sin kan skapa arbeten. Självfallet finns det fler alternativ till förbättratur att
situationen för de arbetslösa de alternativ vårräknades i enkät.än som upp



Stockholm 137SOU 1997:24

for-bidrag ochfor vissamotprestationer mottagare5.18 Attityder tillTabell av
Ängby-Bromma. Iområdena Husby och ta-säkringsersättningar i

fråga:på följandemånga jasvarathur procentbellen somanges
fortidspensionä-ochexempelvis arbetslösasigkan tänkaMan att

ersättningarsina bidrag ochkompensation for engagerassomrer
samhället. Kan duutförsi dagverksamhetervissa lokalai avsom

efterskyldighetska ha attbidragstagargrupperdig vissatänka att
förmåga inom...insatsgörabästa en

Ängby-BrommaHusby

6369Barnomsorg
5567utbildningSkola och
7177ungdomsverksamhetFritidsgård och
6l67Sjukvård
5766socialvårdSocialtjänst,
5967Arbetsmarknadsåtgärder
68Äldreomsorg 80åldringsvårdoch
6370Kulturlivet
7077idrottsanläggningarSpon- och
4348ordningsverksamhetPolis- och
66bostadsområdet 75underhållSkötsel och av

Ängby-områdena Husby ochboende ibland deUppfattningar5.19Tabell
är arbets-hjälpa debästa sättetvad är attBromma somom som

1996. Procent.Decemberlösa.

Ängby-BrommaHusby

l1i bidragGe pengar
4937motprestationbidrag krävaGe men en

2lån 3återbetalningspliktigtbidragGe ettsom
47arbetslösekan hjälpa dentjänstemänAnställa fler som

utbildningellersökaarbeteatt
29företagförGe bidrag att startaeget

3434arbetenkan skapaföreningarföretag ochGe stöd till som
l2fritidsaktivitetergratisOrdna
78ej/EjVet svar

tillfrågade positivaså andel de ärintressantdockDet storär att aven pass
från arbetslösa.demotprestationkombination medibidragtill att enge

Överensstämmelse efterfråganochutbudmellan5.6

utbudetbeskrivakortfattatochenkelt sättstudie söktdennaVi har i att ett
bostadsområdentvå olikatillsamhälletserviceoffentligaden gersomav

Ängby-Bromma. få hanterbar harstudienFörHusby ochStockholm,i att
årsarbetskraf-iutbudettillutbudet koncentrerats mätabeskrivningen attav

detfå uppfattningmått varit Förrelevant.dettai de fall där att omenter
vidareotillräckligt harellerområdena tillräckligtifinnsutbud ansessom

redovisatsgenomförtsopinionsundersökning ovan.somen
ide boendevisaropinionsundersökningenfås attbildDen genomsom

fungerariverksamhetenoffentligaområdena denbåda stort settde attanser
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bra. sådanaNu skall undersökningar behandlas med viss försiktighet efter-
långt ifrån alla svarande har någon reell erfarenhetsom allt det utbudav som

de ombads betygsätta. Vår uppfattning dock ändåär kanatt svaren ge en
bild de boendes uppfattningar.grov av

Att mångamänniskor gånger relativtär nöjda med det offentliga utbudet
framkommer i flera studier. Inom Stockholms kommun har flertal under-ett
sökningar brukarnas bedömning offentlig service genomförts.av Denav
verksamhet hade det bästa omdömet våri enkät barnomsorgen.som Ivar

omfattande undersökning gjorts Stockholmsen utrednings- ochsom av sta-
tistik kontor USK framgår det 90 föräldrarnaatt till barn iprocentca av
barnomsorgen i Kista socialdistrikt och Bromma socialdistrikt ansåg sig
nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Till övervägande delen posi-
tiva omdömen finns vidare i undersökningar klienternas bedömningav av
hemtjänsten och skolan i Husby Ängby-och Bromma stadsdelsnämnd där
Bromma ingår.

De boendes bedömning den offentliga verksamheten kan enligtav oss
tolkas de offentliga åtgåratt tvåi de områdenasom i vissresurser som ut-
sträckning de boendes kravmot de offentliga verksamheterna.svarar
Inom de verksamhetermerparten åtgårstuderat det flerav härresurser -i årsarbetskrafter låginkomstområdettilltermer av Husby till högin-än-

Ängby-Bromma.komstområdet En intressant iakttagelse Husbybornaär att
genomgående negativaär till det offentliga utbudet de boendemer iän
Ängby-Bromma.

Det finns dock verksamheter där de boende påtagligt uttryck förmer ger
kritik vad gäller utbudet. Detta gäller främst arbetsmarknadsområdet där de

Ängby-Brommaboende såväli Husby låga kvalitetsomdömen.som ger
Mest negativ i Husby,är vilket säkert beror arbetslösheten områ-man iatt

Ängby-Bromma.det påtagligtär högre iän Husbyborna i mycket högreär
grad föremål för insatser inom arbetsmarknadsområdet de boende iän
Ängby-Bromma, både vad gäller ersättningar och insatser från arbetsför-
medlingama, praktikplatser eller andra åtgärder. Husbyborna dock attanser

åtgärderde in ofta intesätts tillräckliga.är Dettasom stämmer medäven
den bild vi erhöll vid intervju med verksamhetsansvarig på arbetsförmed-en
lingen i Kista. Vid intervjun betonades invandrarnas svårigheter på arbets-
marknaden.

Gruppen barn och ungdom prioriteradär i Storstadskommitténsen grupp
arbete. Av de verksamheter belyses i denna studie det främstär verk-som
samheterna barnomsorg, skola, fritidsgårdar och ungdomsverksamhet samt

och idrott riktar sig tillsport barn- och ungdomsgrupperna.som Det verkar
utbudet dessa verksamheter i de flesta stårsom fallom i paritetav med den

efterfrågan finns i områdena. Framförallt gäller detta skolansom och den
diskuterade barnomsorgen.ovan

Fritidsgård och ungdomsverksamhet får någotdock lägre omdömen av
de boende och vill dessa områden.satsa Utbudet sådanaman mer av
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fritids-områdena. Utbudetmellansigskiljeraktiviteterkommunala av
Ängby-Bromma. Trotsii Husbyomfattande ängård, parklek äretc mer

verksamheter. Hus-dessasamhälletHusbybomavill satsardetta att mer
idrottsanlägg-ochutbudettillkritiska sport-relativtbyboma är sett avmer

Ängby-Brommai ärBildenvill en an-ningar, här satsa resurser.merman
utbud.bradethär är ettattanser mannan,

verksamhe-ungdomsrelateradeochde barn-sammanfattningSom aven
boendesoch deutbudetmellanöverensstämmelsekan störstsägas attterna

lägreEn överens-och barnomsorg.skolaområdenaefterfrågan inomfinns
såväl Husbyiungdomsverksamhetochfritidsgårdarfinns inomstämmelse

uppvisaridrottsanläggningarÄngby-Bromma. ochUtbudet sport-avsom
Ängby-Brommaefterfrågan i änutbud ochmellankorrespondensstörreen

i Husby.
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folkbokförda befolkningenInkomstår 1990 för den
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ingårbostadsområdenFöljande i tabellmaterialet:
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RosengårdMalmö:
Limhamn/Bunkeflo

Stockholm: I-Iusby
Angby-Bromma
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Inkomststrukturen
bostadsområden 19946i
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befolkningenfolkbokfördaInkomstår för den1994
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Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Inrikesdepartementet
Fastighetsdataregister.3 Bättre information konsumentpriser.19omAktiebolagetskapital. 22

Miljödepartementet
Socialdepartementet Förbättradmiljöinformation. 4Röster barnsochungdomarspsykiskaom hälsa.8
Välfärd i verkligheten Pengarräcker inte. 24-
Kommunikationsdepartementet
Länsstyrelsemasroll i trafik- och fordonsfrágor.6
IT-problem inför 2000-skiftet.Referatoch slutsatser
från hearinganordnad IT-kommissionenen denav
18december.IT-kommissionens 1/97. 12rapport
Digital demokr@ti.Ett seminarium Teknik,om
demokratioch delaktighetden 8 november1996
anordnat Folkomröstningsutredningen,av IT-
kommissionenoch Kommunikationsforsknings
beredningen.23

Finansdepartementet
Inkomstskattelag,del l-III. 2
Byråkratin i backspegeln.Femtio år förändringpåav

förvaitningsomráden.7sex
Flexibel förvaltning. Förändringoch verksam-
hetsanpassning statsförvaltningensstruktur.av 9
Ansvaretför valutapolitiken.10
Skatter,miljö och sysselsättning.11
Det svårasamspelet.Resultatstymingensframväxt
och problematik.15
Skatter, tjänsterochsysselsättning.

Bilagor.+ 17
Granskning granskning.av
Den statligarevisioneni Sverigeoch Danmatk. 18

Utbildningsdepartementet
Den gymnasieskolan förnya steg isteg.-Växa i lärande.Förslagtill läroplanfor barnoch

6-16år. 21unga

Arbetsmarknadsdepartementet
Aktivt lönebidrag.Ett effektivare stödför
arbetshandikappade.5

Kulturdepartementet
IT i kulturenstjänst. 14

Närings- och handelsdepartementet
Regionpolitikför helaSverige. 13
Att utvecklaindustriforslmingsinstituten.16
Konkurrenslagen1993-1996.20
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