
STÄDERm:
storstadspolitikEn

landetför hela

SOU |998:25





5%

WP;
Statens offentliga utredningar

399W 1998:25
lg Socialdepartementet

Tre städer

En storstadspolitik för hela landet

slutbetänkande Storstadskommitténav
Stockholm 1998



SOU frånoch Ds kan köpas Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar SOU och Dsav sva-
Fritzes, Offentliga Publikationer, på uppdrag Regeringskansliets förvaltningsavdelning.rar av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90
E-post: fritzes.0rder@liber.se
Internet: www.fritzes.se

Svara remiss. Hur Statsrådsberedningen,och Varför. 1993.
En liten broschyr underlättar arbetet för den skall remiss.som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 10 10
Telefon: 08-405 10 25

Elanders Gotab, Stockholm 1998 ISBN 91-38-20844-X
ISSN 0375-250X



SOU 1998:25

statsrådetTill och chefen för

Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 16 1995 utredningenattmars ge
S 1994:03 storstadsområdenLevnadsvillkor i direktivnya

1995:35.S Med stöd detta förordnades den 23 1995 Karl-av mars
ThorwaldssonPetter ordförande. Karl-Petter Thorwaldsson ent-som

ledigades den februari1 1996. Till ordförande utsågs kommunal-ny
rådet Kerstin Alnebratt den 1 februari 1996. Den 23 1995 för-mars
ordnades ledamöter i kommunalrådenkommittén Christinesom
Axelsson Vivi-Anns, Nilsson borgarrådets, bitr. Dag Larsson

f.d. kommunalrådets, Joakim Ollén m och f.d. riksdagsledamo-
Rune Thorén c riksdagsledamoten Karin Pilsäter fp.ten samt

Joakim Ollén entledigades l juli 1997. utsågsTill ledamot Bertilny
Persson den 1 juli 1997.

Kommittén Storstadskommittén. Direktiven tillantog namnet
utredningen dir. 1995:35 och dir. 1995:108 har i sin helhet bifogats
betänkandet.

Som sakkunniga förordnades den 10 april 1995 regiondirektören
Sven-Olov Andersson, Arbetsmarknadsstyrelsen, överdirektören
Ann-Mari Begler, Socialstyrelsen, projektledaren Birgers-Tommy

byrådirektörenBoverket, Ylva Eklund, Riksförsäkringsverket,son,
departementssekreteraren Barbara Martin Korpi, Socialdeparte-

Utbildningsdepartementet, departementsrådet Matsmentet numera
Wadman, Arbetsmarknadsdepartementet. Mats Wadman entledi-
gades den 1 januari 1997. Den 10 april 1995 förordnades sak-som
kunniga generaldirektören Kerstin Wigzell,även Ungdomsstyrelsen.
Kerstin Wigzell entledigades den februaril 1996. Till sakkunnigny
tillförordnades departementssekreteraren Gunilla Malmborg,

frånSocialdepartementet, och med 3 1996 och departements-mars
sekreteraren Siv Stjemborg, Arbetsmarknadsdepartementet från den

januaril 1997, departementssekreteraren Sören Kindlund,samt
Socialdepartementet från och med den juli1 1997.

Därtill förordnades den juni15 1995 kanslirådetexpertersom
Eva-Stina Hultinger, Utbildningsdepartementet, kanslirådet Kent
Ivarsson, Civildepartementet, sekreteraren Birgitta Ornbrant,
Arbetsmarknadsdepartementet, departementssekreteraren Tommi
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Riihonen, Arbetsmarknadsdepartementet, avdelningsdirektören
Maria Roselius, Socialstyrelsen den 10 augusti 1995 sekretera-samt

Ãhs,Ulla Bostadspolitiska kommittén, Näringsdepartementet.ren
Eva-Stina Hultinger entledigades den 10 maj 1996 och den 20
november 1996 entledigades Kent Ivarsson den 18 septembertsamt

Åhs.1997 entledigades Ulla Till förordnades departe-experternya
mentssekreterare Catharina Wettergren, Utbildningsdepartementet,
den 10 maj 1996, ämnessakunnig Mattias Gustafsson, inrikesdepar-

från den 18 septembertementet, 1997 Karl-Olof frånHedler,samt
den 1 april 1997

Kommitténs huvudsekreterare har varit Christna Isaksson Eldh,
biträdande kommittésekreterare Håkan Svärdman, har varitsom
redaktör för slutbetänkandet, och kanslisekreterare Lena Thornberg.

Storstadskommittén får härmed överlämna slutbetänkandet Tre
städer storstadspolitik för hela landet SOU 1998:25. Kom-en-
mittén har härmed slutfört sitt arbete.

Stockholm i januari 1998

Kerstin Alnebratt

Christine Axelsson Bertil Persson
Dag Larsson Karin Pilsäter
Vivi-Ann Nilsson Rune Thorén

/Christina Isaksson Eldh
Håkan Svärdman
Lena Thornberg
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storstädernasvillkor iVardagensDel l utsatta

stadsdelar

Inledning
ihuvuduppgifthaft tillStorstadskommitténhar attdirektivenEnligt

föreslå initierastorstadsornrådena ochberörda i demeddialog tre
för bostads-förutsättningarbättretill skapaåtgärder syftat attsom

stadsdelarna,allt deframförområdena storstäderna, tai attutsatta
kanfinns ochmöjligheterochde olikatill somsomresurservara
ochbeträffar barnsärskilt vadutveckling,positivanvändas för en

ocksåharuppväxtförhållanden. Kommitténsvåramedungdomar
uppdrag:följandefullföljabl.a.uppgifthaft till att

akti-andraåtgärdsprogram ochdekartläggningGenomföra aven0
arbetsmark-ochutbildnings-social-,framför alltviteter inom

i depositiv utvecklingbetydelse förhanadsornrådena kan ensom
stadsdelarna.aktuella

förbättrestadsdelarna närva-hur äntill riktlinjerförslagLämna-
i formsina totalatillrande ska kunna ta myn-avresurser,vara

hindersamverkan ochiinsatserideelladighetsinsatser och utan
uppgiftsgränser.traditionellaav

angivnamed denprojektkonkretagenomföratill ochinitiativTa-
inriktningen.

finansiell ochlagteknisk,förändringarFöreslår behövliga av0
mel-samverkanochsamordningför bättreorganisatorisk attnatur

uppnås.skall kunnasamhällssektorermyndigheter ochlan olika

hindervilkakartläggavårt medarbetebörjaVi valde att somatt
lokalmyndighetermellansamverkansamordning ochförfinns

hinderröjadelbetänkandet, Attiredovisadesnivå. arbeteDetta
principiellakommitténsdelspresenterades1995:142. DärSOU

diskuterade videlssamverkan,egenmakt ocharbetslinjen,syn
förändringarorganisatoriskaochfinansiellalagtekniska,behovet av

mellansamordningochsamverkanåstadkomma bättreför att en
förhindrenformelladekonstateradeVimyndigheter.olika att myn-

undanröja.omöjligafå på intetochsamverka sätt attdigheter att var
traditionermålsättningar,skiftademyndigheternasDäremot utgör

samverkan.utvidgadförhinderoch kulturer störreett
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vårtI andra delbetänkande Egenmakt återerövra vardagenatt-
SOU 1996: 177 utvecklade vi diskussionen begreppet egenmaktom
och lämnade förslag hur medborgarnas egenmakt kan vidgas och
fördjupas. I anslutning till delbetänkandet publicerades antologi,en

återerövraAtt vardagen SOUl996: 146, där vi nio människormöter
med ord berättar sin vardag i de stadsdelarna.som utsattaegna om

Parallellt med delbetänkandet egenmakt genomfördes sär-om en
skild kartläggning barns och ungdomars levnads- och uppväx-av
tvillkor i de stadsdelarna. Denna kartläggning redovisadesutsatta i
vårt tredje delbetänkande Att bland betongväxa och kojor SOU
1997:61. Där belyste vi den orättvisa fördelningen livschanserav

finns mellan olika barn och våraungdomar isom tre stor-grupper av
städer, och studerade de nedskärningar gjorts inom verksamhe-som

vänder sig till barn och ungdom.ter Här ocksåpresenteradessom
förslag åtgärder vi bedömer kan ha betydelse för barnsstorsom

Ävenoch ungdomars uppväxtvillkor i de stadsdelarna. iutsatta
anslutning till detta delbetänkande publicerades antologin Rosor av
Betong SOU 1997:62 där barn och ungdomar frånmedverkade de

stadsdelarna med berättelser derasutsatta livssituation och fram-om
tidsdrömmar.

Utöver dessa delbetänkanden har Storstadskommittén publicerat
underlagsrapporter och ytterligaretre antologi. underlagsrap-Ien

Kooperativa möjligheter i storstadsområdenporten SOU 1996:54,
Kooperativa Institutet KOOPI gjorde på kommitténs uppdrag,som

redovisas kartläggning kooperativ verksamhet i deen utsattaav
stadsdelarna och förslag hur kooperativ kan startas.nya

Riksrevisionsverket gjorde på vårt uppdrag underlagsrapporten,
Välfärd i verkligheten SOU 1997:24, beskriver utbudetsom av
offentliga välfärdstjänster vårai storstäder. Rapporten innehållertre
också analys möjligheterna minska de sociala och ekono-atten av
miska problemen såväl långkort sikt i de städerna,utsattasom

vilka förutsättningar måste uppfylldasamt för skapaattsom vara
ökad effektivitet i välfärdspolitiken.

I underlagsrapporten Delade Städer SOU1997:l18 har departe-
mentssekreteraren vid Socialdepartementet, Ilija Batljan, analyserat
hur segregationsprocessen har utvecklats årenunder 1985-1995. Det
statistiska underlaget för analysen sammanställt Inregiaär AB.av

I antologin Bidrag arbete SOU 1996: 151 publicera-genom som
de hösten 1996. I antologin Arbete arbete SOU 1996:151genom

publicerades hösten innehåller1996 25 artiklar. Sammanlagtsom
medverkade trettiotal artikelförfattare. genomgåendeEttett itema
samtliga artiklar hur utvecklingen frånär passivitet fråntill aktivitet,
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från till fram-vanmaktochegenförsörjningtillbidragsförsörjning
till.skulle kunnastadsdelar,storstädemastidstro i utsatta

bedri-nödvändigtvaritdetvårt uppdrag harbakgrund attMot av
deltagitseminarium,Viutåtriktat hararbete.aktivt arrangeratettva

Skottlandtillstudieresagjortochkonferenser, kurser möten,vid en
med Allmännatillsammansförsöksverksamhetinitieratoch arvs-

sig tillvänderförsöksverksamhetDelsfondsdelegationen. somen
stads-i debarnomsorgenreguljärastår utanför den utsattabarn som

gymnasie-iskolkooperativutvecklingstöd tilldelsdelarna, ett av
Påbokenutgivningen vägmedñnansierat motVi harskolan. även av
Siesjö,MerkerChristinamöjligheterochidéerarbete av-

projektresultatBokenBrevskolan.Utbildningsförlaget är ettett av
BokenSocialdepartementet.finansieratsdelvisABFinom avsom

arbetslösaföri de kurserhandledaretillvänder sig ärsompersoner
organisationersolikaochlandstingensordnas i kommunernas,som

regi.
situatio-analyseraochbeskrivavi delsslutbetänkandet skaI detta

förriktlinjerfastläggadelsstadsdelar,storstädernasi utsatta ennen
viktenska betonapolitikstorstadspolitik. Detnationell är avsomen

ijämlika livschanserrättvisa ochutvecklingfrämja motatt meren
brautbildning,arbete,uppnå fordrasdettastorstäderna. För enatt

levan-tillmöjlighetochgod hälsavård ochboendemiljö, enomsorg,
denocksåhandlardemokrati. Detoch stark att tade spe-varaom

och destadsdelarnaenskildai definnsdynamikciella utsattasom
förut-skapasHärigenominvånare förfogar över.desssomresurser

drömmarinneboendesinaförverkligaindividernaförsättningar att
liv.ett gottom

förstadelar. deni Islutbetänkandetdelahar valtVi treatt upp
Dennastadsdelarna.i delevnadsvillkorenbeskriver videlen utsatta

litteraturgenomgång tidigarehuvudsakligendel bygger aven
specialbear-harDärutöver ävenforskningsarbeten.utredningar och

lev-undersökningarCentralbyråns SCBStatistiskabetning avav
ocksåStigendal harMikaelgenomförts.nadsförhållandena ULF

levnadsförhållandena iarbetsunderlagmedbistått kommittén ett om
kommervärldar,socialai olika attvärdenSocialaStad,Malmö som

vi dekartläggerdelenandravåren 1998. I denunderpubliceras
utbild-ocharbetsmarknads-bostads-,alltframförinominsatser

åtgärda desyftehaft tillharningsområdena folkhälsan, attsamt som
redovisamed,brottasstadsdelarnade samtproblem utsattasom

positivtillmedverkatharförändringsprocesserexempel ensom
från olikaerfarenheterområden. redovisarVi ävendessautveckling i
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projekt har genomförts i antal europeiska storstäder. denett Isom
tredje delen våravi bedömningar och förslag.presenterar

Några begrepp och definitioner

Boendesegregation

I Storstadskommitténs första delbetänkande Att röja hinder SOU
1995:142 följande definition boendesegregation:gavs av

"Med segregation barainte socioekonomisk och etniskmenas en
uppdelning olika befolkningsgrupper, det kan också fråganav vara

uppdelning olikai boendemiljöer. När dessa olika uppdel-om en
ningar sammanfaller kan boendesegregationen bli allvarlig."

Utsatta stadsdelar

För kunna beskriva och analysera boendesegregationenatt och dess
verkningar vårai bådestorstäder, dem emellan ochtre tid, haröver
vi valt geografisk stadsdelsindelning, bygger den förraen som
Storstadsutredningens s.k. primärområden. Varje stadsdel har sedan
klassiñcerats utgårmetod från relationen mellan hög-genom en som

låginkomsttagare.och Som höginkomsttagare har vi de 20avgränsat
har de högsta inkomsterna. Påprocent motsvarande har desättsom

20 har de lägsta inkomsterna förts till lågin-procent som gruppen
komsttagare.

För kunna beskriva stadsdelarnasatt relation mellan olika regio-
och tid har klassningssystemöver utgår frånett använts kvo-ner som

låginkomsttagaremellan ochten höginkomsttagare i respektive
stadsdel. Stadsdelarna har därefter indelats i klasser efter kvotens
storlek, kompletterat med vissa gränsvillkor. Följande åtta områdes-

har särskilts:typer

Områdestyp låginkomsttagare/Kvot
höginkomsttagare

Exremt hög inkomst under0,25
Mycket hög inkomst O,25-0,50
Hög inkomst O,50-0,80
Över medelinkomst 0,80-l ,25
Under medelinkomst 1,25-2,00
Låg inkomst 2,00-4,00

lågMycket inkomst 4,00-l0,00
lågExtremt inkomst 10,00över

utgångspunktMed i detta förfaringssätt har vi valt definieraatt en
stadsdel områdeeller stadsdelensnär kvotvärdeutsatt är översom
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lågochlåg inkomstmycketområdestypema extremtdvs.4,00,
inkomst.

storstadskommunernaberördaDe sju

kommerstorstadskommunema attberördasjudeBenämningen
sju kommuner:följandedå åsyftasochslutbetänkandet,användas i

ochStockholmMalmö,Huddinge,Haninge,Göteborg,Botkyrka,
storstadsregioner,våraikommunerfinns 43TotaltSödertälje. tre

lågaellermycketmedstadsdelar extremtflertalet utsattamen
storstadskommuner.berördasjufinns i deinkomster
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Segregationen fördjupas i de utsatta
stadsdelarna

Sedan Storstadsutredningen presenterade sitt slutbetänkande år 1990
har det inte någongjorts uppföljning segregationsprocessen våraiav

storstadsregioner. Vad hartre hänt sedan dess Har segregationen
Ärminskat, eller fördjupatsstagnerat det socio-ekonomisk,en

demografisk eller etnisk segregation Eller sådetär samtligaatt
dessa aspekter på segregation sammanfaller För kunna belysa dessa
frågeställningar Storstadskommittén Institutet för regionalgav ana-
lys Inregia AB i uppdrag sammanställa statistikuppgifter från åratt
1985 årtill 1995 från Statistiska Centralbyrån SCB. Inregias sta-
tistikunderlag har därefter ytterligare bearbetats och analyserats av
Ilija Batljan, departementssekreterare vid sekretariatet långsik-för
tigt analaysarbete Socialdepartementet. Resultatet hans arbeteav
publicerades i Storstadskommitténs underlagsrapport Delade Städer
SOU 1997:118

Rapporten visar flertalet de stadsdelaratt förra Storstads-av som
utredningen i slutet 1980-talet identifierade har haftav utsattasom

fortsatt negativ utveckling under 1990-talets första hälft.en I utsatta
stadsdelar med mycket och låga inkomster har låg-extremt andelen
inkomsttagare ökat högst väsentligt medan andelen höginkomsttaga-

har minskat. I övriga stadsdelar kan däremotre utjäm-noteraman en
ning. I diagram 1 kan vi i stadsdelar medatt och mycketse extremt
höga inkomster har det skett påtaglig utjämning mellan andelenen
låg- och höginkomsttagare, medan i stadsdelar med höga, över
medelinkomst, under medelinkomst lågoch inkomst har föränd-
ringarna varit marginella. Vad vi följaktligenär fördjupningser en av
den ekonomiska segregationen i storstäderna.

Rapporten visar vidare det fåär stadsdelaratt har byttytterst som
ekonomisk under årperioden år1985status till 1993. Hela 75 pro-

samtliga 433 bostadsområdencent i storstadsregionerna harav haft
under hela perioden. I de fallstatus förändringarsamma har skett så

har det generellt inneburit försämring områdenas ekonomiskaen av
nedanståendeI figur framgårstatus. det fler invånareär avsevärtatt

i de stadsdelarna harutsatta upplevt försämring för-änsom en en
bättring den ekonomiska under den aktuellastatusen perioden.av
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låginkomsttagare/ande-Diagram 1 Förändringen kvoten andelenav
områdestyperhöginkomsttagare i olikalen 1985-1993.

50%
påtagligMot segregationmer

utjämningMotstörre
30%

20%

Mot utjämningstörre10% 4

0%

40%
ÖverExtremthög Myckethög Hög Under Låg låg lågMycket Extremt

inkomst inkomst inkomstmedelinkomstmedelinkomstinkomst inkomst inkomst

Källa: Storstadskommitténoch DeladestäderSOU 1997:118.

gånger invånare områdenMer fyra fler bodde i sinsänkteän som
från låg låg,ekonomiska inkomst till mycket de gjor-änstatus som

åtta gånger invånarede det Samtidigt flerdet änmotsatta. var mer
områden frånbodde i sin ekonomiskasänkte myck-statussom som

låg låg invånareinkomst till jämförtinkomst med antaletet extremt
områden lågbodde i med inkomst höjdeextremt statusensom som

lågtill mycket inkomst.

Figur 1

58285 45549L
Myåcglcet ExtremtLåg låginkomst inkomst inkomst

12909 5287
T

Källa: Inregia och DeladestäderSOU 1997:118.AB

invånarekonstateras andelen utlandsfödda har förvis-I rapporten att
ökat generellt i storstäderna, ökningen har varit i destörstattso men

stadsdelarna. befolkningsmässig kundeEn aspektutsatta annan
också nämligen de stadsdelarna hade den lägstanoteras, att utsatta

ålderspensionärerandelen den högsta andelen bam och ungdo-men
bakgrund dessa förändringar och socialbidragsbero-Mot attmar. av

invånareendet inföddahar ökat i dessa stadsdelar, i synnerhet för -
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segregationens fyra dimen-svenskar drar Batljan slutsatsen att-
sioner, ekonomisk, social, etnisk och demografisk, har förstärkts

våraallvarligt i storstäder.sättett tre
påverkat förhar dessa förändringar levnadsvillkorenHur män-

ingåendeVi granskaniskorna i de stadsdelarna ska dessautsatta
frågor vi den hittills förda politikeni del I del 2 ska studera vad

segregation givit för studera arbetsmarknads-,har resultatmot samt
utbildnings- och folkhälsopolitiken, vilka har avgörande betydel-en

åstadkomma olikaför rättvisa och jämlika livschanser mellanattse
vi förslag tillbefolkningsgrupper och kön. I del 3 presenterar ett en

storstadspolitik för hela landet.
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stadsdelarnamånga i deborHur utsatta
meddesysslarvadoch

SOUkojorochbetongblanddelbetänkande Attvårt växaI
invånarna berördai de36drygtvi1997:61 visade procentatt av

låga, mycketområden medår 1994 iboddestorstadskommunema
vi i dettatidigarenämndeVilåga inkomster.låga atteller extremt

områden med mycketinkluderaendastvaltslutbetänkande har att
områ-beteckningenunderlåga inkomsterlåga utsattaoch extremt

invånare sju kommuneri dessa290 000detboddeSammanlagtden.
berördade18knappt stor-1994, vilket procentmotsvarar av

befolkning.totalastadskommunernas
36barnrika. Drygtmycketstadsdelarna procentärDe avutsatta

storstads-år berördai deåldern 0-17ioch ungdomarbarnsamtliga
år uppgickår Samma1994.stadsdelariboddekommunerna utsatta

30år till drygt25ungdomar procentoch änbarnandelen avyngre
få mednågra stadsdelarstadsdelar. I extremti dessabefolkningen

Pensionärerna40andel tilluppgick dennalåga inkomster procent.
vilketbefolkningen, är procent-omkring 12 ettutgör procent parav

storstäderna.igenomsnittetlägreenheter än
invandrarrika. Denmycketstadsdelarna ävenärDe utsatta

år 1994. I38drygtutlandsföddaandelen procentgenomsnittliga var
32utlandsföddaandelenlåga inkomstermycketmedstadsdelar var

53låga inkomstermedstadsdelar procent.ioch extremtprocent
storstadsstadsde-samtligaigenerellt ökatutlandsfödda harAndelen

genomsnittligastadsdelarna. Deni deallralar, utsattamestmen
Andelen barn17storstädernaiutlandsfödda procent.andelen var

någon för-bakgrund, dvs. harår utländskmed0-20ungdomaroch
60drygtstadsdelarnautlandsfödd, i deälder utsattaär pro-varsom

låga inkomstermedår stadsdelar motsva-1994. I extremt varcent
ochbarnandelengenomsnittligaDenandel 85rande ung-procent.

28storstädernabakgrund iutländsk procent.meddomar var
socialaolikaiSociala värdenstudiesinvisar iStigendalMikael

bakgrund.utländskbefolkning harMalmös27världar procentatt av
Rosengård och22%två stadsdelar,bor idessa41Drygt procent av

Rosengård MalmöividarevisarStigendalMikael19%.Fosie att
invandrareockså stadsdelensinvandrarrikast,bara attinte är utan
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Minst hälften alla invandra-inte särskilt länge i Sverige.har bott av
år i Sverige. andra stadsdelar Malmö,har bott mindre I7än avre

såsom hälftenLimhamn-Brunkeflo och Oxie harHusie, än avmer
Sverigeårminst 25 iutländsk bakgrund bottalla medpersoner

framför allt arbetare. Av denstadsdelarna befolkasDe utsatta av
stadsdelarnaförvärvsarbetar i dedel befolkningen utsattaav som

Motsvarande andel i övrigaarbetare.kan 56 betecknasprocent som
tjänstemän lägre och30 Andelenstorstadsstadsdelar är procent.

nivåuppgår 9mellannivå tjänstemän högre tilltill 28 procent,
fler i deoch företagare till 7 Det avsevärtär utsat-procent.procent

hemarbete i de övri-sig studier ochstadsdelarna änägnarta som
drygt 70Andelen förtidspensionärerstadsdelarna. är procentga

övriga stadsdelarna.i stadsdelar i dehögre dessa än

sysselsättning i storstädernaSocioekonomisk fördelning ochTabell l
år 1994/95 i procent.

Övriga storstadsstadsdelarSocioekonomisk stadsdelarUtsattagrupp,
år,16-64 1994/95.

AndelAndel av av
samtligasamtliga
sysselsattasysselsatta

3056 24,034,7Arbetare
28 32,7 32lägre/mellan 17,8Tjänstemän,

209 15,5Tjänstemän,högre 5,4
6,9 84,3 7Företagare

19,3 12,4Studerande
1,24,9Hemarbetande
4,37,2Förtidspensionärer
2,2Långvarigt arbetslösa 5,3
2,7Vämpliktiga och övriga 1,5

Källa: SCB, ULF

arbetsunderlag.olika socialavärldar, 1997,Stigendal,Mikael, Sociala värden i
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Arbete och utbildning

lågHög sysselsättningarbetslöshet och

Pajala kommun i Norrbottens län arbetslöshetnoterade öppenen
1997.2ålder11 befolkningen i arbetsför under höstenprocent av

uniktDetta intet i landets delar. Den genomsnittligaär sätt norra
arbetslöshetsnivån i 8,3 hösten 1997.Norrbottens län procentvar

områ-Söder Dalälven det däremot sällsynt med ellerär orterom
den uppvisar liknade arbetslöshetssituation. likväl finnsMensom en
de och vi finner dem intill uteslutande i storstädemasnäst utsatta
stadsdelar.

Arbetslösheten i storstädemas stadsdelar varierar mellanutsatta
ålder.6,0 och befolkningen arbetsför13,5 i Den högstaprocent av

områden lågaarbetslösheten finner vi i inkomster.med Därextremt
ligger den genomsnittliga andelen arbetslösa 11 Enprocent. av

Rosengårddessa stadsdelar i Malmö. Arbetslösheten varierarär
också mycket mellan de storstäderna. Stockholm hade 5,8tre pro-

våren 1997, 6,5arbetslösa Göteborg, och Malmööppetcent procent
8 procent.

RosengårdPajala och i Malmö har förvisso lika hög arbetslöshet,
åt,väsentlig skiljerpunkt sig nämligen detnärorternamen en

sysselsättningsnivån.gäller Pajala 55 den arbetsfö-I procentvar av
årbefolkningen sysselsatta hösten 1997, medan motsvarandera

Rosengård låga sysselsättningsnivånandel i 32 i deDenprocent.var
stadsdelarna kan dock inte enbart förklaras dagens bistrautsatta av

lågarbetsmarknadssituation. Redan under 1980-talet sysselsätt-
ningsnivån lågtosedvanligt i jämförelse med genomsnittet för stor-

kraftigtstäderna och har sedan dess fortsatt sjunka Andelenatt sys-
årselsatta i de stadsdelarna 1985 knappt 69 Tioutsatta procent.var

år motsvarande andel knappt 57 dvs. minsk-procent,senare var en
ning med 17 I övriga stadsdelar har andelen sysselsattaprocent.

lågendast minskat med period 805 under ochprocent samma
år 1995. har sysselsättningsgrad kvin-Männen högre änprocent en

2 utifrånVanligtvis arbetslöshet andelenarbetslösa arbetskraften.anges av
3 åldern år,Andel sysselsatta denarbetsförabefolkningen i 16-64 SCB, specialbear-ULF,av
betning för Storstadskommittén
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genomsnitt 59,5 sysselsatta i deI männenprocentnoma. var av
stadsdelarna, medan 55 kvinnorna sysselsatta.utsatta procent av var

Männen har däremot drabbats den relativa sysselsätt-störstaav
årenningsminskningen mellan 1985-1995. Sysselsättningssänk-

ningen för och 14 för kvinnorna.17männen procent procentvar
Sysselsättningsnivån åri Norrbottens län 64 sysselsattaprocentvar
1997, medan motsvarande andel för hela riket under hösten 1997 var

70 procent.ca
från år årSer tidsperiod 1990 till 1996 har antaletöverman en

åtgärderarbetslösa, inklusive de i arbetsmarknadspolitiska blivit när-
kommundelarfgånger fler i vissa stads- och stadsdelarImare sex

låga långtidsarbetslöshetenmed inkomster dessutomärextremt
månader6 hög 7,5 befolkningen. Motsvarandeöver procent av-

Långtidsarbetslösheten särskiltandel i riket 1,8är ärprocent. pro-
långtidsarbetslösblematisk sannolikheten fördet skälet att attav en

skaffa sig betydligt mindre för korttidsinskrivnaarbete är änett
Centralbyrånarbetslösa. Enligt Statistiska ungefär 20 procent avvar

efterfrå-år också årde arbetslösa 1985 det 1990, trots storsom var
tidpunkten.5 tydligarearbetskraft vid den blirMönstret ännugan

årförvärvsarbetade 1990de arbetslösa respektive undernär som var
då, ocksåjämförs: de arbetslösaMer 55än procent varav som var

årarbete 1993. Motsvarande andel bland de hade arbeteutan som
15 procent.var

Få iär med a-kassan

sysselsättningsnivå ocksåSkillnaden i indikation hur väl deär en
offentliga fungerar. Pajalatrygghetssystemen I det regelär änmer
undantag arbetskraften till arbetslöshetsförsäkrings-anslutenäratt

förhållandet Rosengårdmedan det omvända gäller i och isystemet,
Socialaövriga stadsdelar. Mikael Stigendal visar i sin studieutsatta

värden och olika sociala världar, endast 19 de arbets-att procent av
Rosengård fårlösa i sin försörjning tryggad via a-kassesystemet.

StigendalMotsvarande andel för staden i sin helhet 50är procent.
rosengårdsboma ålderarbetsförvisar vidare drygt 75 iatt procent av

står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Av dessa 97är procent
79 allautländsk bakgrund. Ihela Malmö drygtär procentav av

arbetslösa utländsk bakgrund.av

4Följande stadsdelaringick i granskningen: Kista, Rinkeby och Skärholmen i Stockholms
Vårbystad Flemingsbergoch i Huddinge kommun.samt

5 Centralbyråns frånStatistiska arbetsmarknaden,Information utbildning ochUtesluten om
1997:2arbetsmarknad
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småbarnsföräldrarHög arbetslöshet bland ungdomar och

vårtI delbetänkande Att bland betong och kojor SOUväxa
åldern1997:61 konstaterades drygt tredjedel barnen i 0-6att en av

år århade 1994 arbetslösa föräldrar i de stadsdelarna.utsatta
Sannolikheten fådessa barn kommer sina föräldrar tillatt att se

måstearbete sinunder uppväxttid dessvärre betraktas liten.ett som
åldersgruppengenomsnittliga årDen arbetslösheten inom 25-35 var

1994 10 i hela landet.procent
fåFör inblick i ungdomarnas arbetsmarknadssituation kanatt en

AMS:s undersökningar tjäna underlag. Undersökningenen av som
åromfattade samtliga ungdomar mellan 20-24 inskrivna vidsom var

arbetsförmedlingen. Av dessa hade 60 förgymnasial ellerprocentca
två-årig gymnasieutbildning. Just denna hade det särskiltgrupp

få påbesvärligt ocksåfotfäste arbetsmarknaden. Det noteradesatt att
rundgångdenna hamnar i mellan perioder arbets-öppengrupp en av

åtgärder.löshet och deltagande i tredjedelNärmare de ungdo-en av
år åtgärder1996 i tvådeltog gjorde det vid fleraeller till-mar som

fällen. 40Nästan de hade lämnat arbetsförmedling-procent av som
halvåret återkomförsta våren1996 under 1997.en

långtidsarbetslösaMyter om

Åberg, UmeåRune professor vid Sociologiska institutionen uni-
versitet, har i sina studier punkterat vanligaraden av senare en

långtidsarbetslösa bland föreställningar derasmyter annatom om-
bristande rörlighet, passivitet och deras kvalifikationer.sämre
Långtidsarbetslösa söker i allmänhet fler arbeten korttidsarbets-än

ocksålösa. harDe generellt bättre kvalifikationer de korttidsar-än
anspråkbetslösa. Deras vad det gäller lön och bostadsort avviker inte

arbetslösafrånheller andra grupper av

Åberg6Muntlig information Rune vid SCB:s välfárdsseminarium ården 23 oktober 1997av
välfärd ZO-års-perspektivoch ojämlikhet i angående1975-1995 Rapport socialbi-samtom

årendragstagare 1990-1995, Stockholms Stad,Dnr 83/97.
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sysselsättning blandUtvecklingen arbetslöshet ochav
1990-talet7invandrare under

invånare stads-med utländsk bakgrund hög i deAndelen är utsatta
deras situationdelarna, därför har valt särskilt studeraatt

invånare med utländsk bak-arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland
1990-talet. Arbetslösheten blandgrund har ökat dramatiskt under

från år 22har ökat 4 1990 tillutländska medborgare procent procent
år utomnordiska1996. situationen för de medborgarna. DetVärst är

olika invandrargrupper.finns emellertid skillnader mellanstora
Även arbetslösheten ökat myck-bland arbetskraften helhet harsom

årfrån tilltidsperiod, under 2 1990kraftigt under denna procentet
år8 1996.över procent

vad siff-Situationen emellertid betydligt alarmerande änär mer
50 de utomnordis-arbetslösheten visar. Helaöver procent avrorna

arbetskraften, dvs. de räknas inte med ika medborgarna ingick i
statistiken de arbetslösa.över

utomnordiska medborgarna har andelen sysselsattaBland de
såledesfrån två tredjedel.sjunkit tredjedelar till Det varca ca en

årålderi arbetsför hade jobb underendast 35 deprocent somav
befolkningen hel-1996, jämföras med förvilket kan 71 procent som

Även år bland utländ-1990 sysselsättningsfrekvensen lägrehet. var
sysselsättningsfrekven-ska medborgare, skillnaden gentemotmen

då utländska med-i befolkningen inte särskilttotalt Destor.sen var
år 1990 71,5borgarnas sysselsättningsfrekvens procent me-var ca

Sysselsättnings-sysselsättningsfrekvensen totalt 83dan procent.var
trendmässigt under 1970-80-talenfrekvensen har sjunkit även

sysselsättningsfrekvensenmedborgare medanbland utländska
befolkningen helhet.under denna period ökade bland som

Nedgången dimension.1990-talet dock heltunder är av en annan
år befinner sig igenerationens invandrare, födda före 1970,Andra

ursprungliga svenska befolk-arbetsmarknadsläge densomsamma
ålder. situationen för deningen i motsvarande Däremot ärär som

allvarligareårfödda efter 1970

7 arbetsmarknadsituationenbrukar användasig del begrepp.FörstNär belyser man av enman
många ålder i arbetskraften.främst hur i befolkning i arbetsför medoch ärsomserman en

ARBETSLÖSAbestår övri-antingen eller harjobb SYSSELSATTA. DeDessa de ärav som
ingå i arbetskraf-arbetskraften IARBETSKRAFTEN. Skälenför intemed i EJär attga

många i studerande.De vanligastebegrep-kan olika. Vanligt dag ärärten t.ex. attvara man
på arbetskraften,den relativa arbetslösheten Ibrukar andelenarbetslösaiär sep-pen se . situa-år 7,3 bra belysatember 1997 den relativa arbetslösheten Ett sättannat attprocent.var

Dåsysselsättningsfrekvensen. andelentionen arbetsmarknadenär att ser sys-se
sysselsättningsfrekvensen70 M.a.o.selsattai befolkningen. I september 1997 procent.var

år åråldern 16-64 september 1997.70 befolkningen i i arbeteunderprocent avvar ca
8Mångfald och Statensinvandrarverk, 1997,s.94.ursprung,
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Uttryckt kan konstatera det kraftigasättett annat attman sys-
selsättningsfallet under 1990-talet har medfört sysselsättningsfre-att
kvensen för befolkningen århelhet 1996 lika högärsom som sys-
selsättningsfrekvensen bland de utländska årmedborgarna 1990.var
För de utomnordiska medborgarna har sysselsättningsfallet innebu-
rit sysselsättningsfrekvensen halverats.att

Tabell Arbetslöshet och sysselsättningsfrekvens.

Totalt Utl Utomnord
medborg medborg

1990 1996 1990 1996 1990 1996

Arbetslöshet 1,6 % 8,1 % 4,0 % 22,4 % 4,9 % 30,6 %
procent akav

Sysselsättningsfrekvens 83,1 71,6% % 71,5 % 44,8 66,3% % 35,0 %
procent betav

Källa: AKU

Kvinnorna har generellt lägre sysselsättningsfrekvens än männen.
Störst skillnaden mellan de utomnordiska kvinnorna respektiveär

Enbart 28 de utomnordiskamännen. kvinnornaprocent av var sys-
årselsatta 1996 medan motsvarande andel bland 42männen var pro-

cent.

Tabell 2: Arbetslöshet och sysselsättningsfrekvens, kvinnor.

Totalt Utl Utomnord
medborg medborg

1990 1996 1990 1996 1990 1996
Arbetslöshet 1,6 % 7,5 % 3,6 % 21,6 % 4,9 % 32,3 %
procent akav

Sysselsättningsfrekvens 81,0 % 69,9 % 68,2 % 41,3 % 60,2 28,4% %
procent befav

Källa: AKU

Tabell 3: Arbetslöshet och sysselsättningsfrekvens, män.

Totalt Utl Utomnord
medborg medborg

1990 1996 1990 1996 1990 1996
Arbetslöshet % 8,51,5 % 4,3 % 23,1 % 4,9 29,4% %

procent akav
Sysselsättningsfrekvens 85,6 % 73,2 % 74,6 % 48,3 % 71,6 % 41,4 %
procent befav

Källa: AKU



SOU 1998:25Arbete och utbildning24

på nytillträdandeKrisen arbetsmarknaden drabbar de
hårdast

så hårt underOrsaken till de utländska medborgarna drabbatsatt
utsträckning förlorat jobbet1990-talet inte bara de i störreär utanatt

arbetsmarknaden.inte har kommit inde överhuvudäven att taget
på då djupa kri-i etableringsfasen arbetsmarknaden denDe som var

svårt sig.haft etablerakom i början 1990-talet har mycket attsen
Även etableringsfasen ungdomar, har drab-andra i t.ex.grupper som

åldernhårt. 16-24Sysselsättningsfrekvensen bland ungdomar ibats
år från period.66 till 40 underhar sjunkit procent procent samma

på under 1990-Generellt har kraven de arbetssökande ökatävensett
utbildninglediga platserna krävstalet. 90 deFör över procent av

erfarenhet.och/eller
flykting- ochinvandringen har haft karaktärenDen senaste av

främst 1960-70-anknytningsinvandring, medan invandringen under
arbetskraftsinvandring. tidigt anlän-talen i utsträckning Destor var

påutsträckning etablerat sig väl denda invandrarna har i stor svens-
invandrare utveck-arbetsmarknaden och för vissaka ärgrupper av

förbefolkningen helhet. Situationen delingen bättre förän som
helt annorlunda.anlända invandrarna ärsenare

ålderi arbetsför harvisar de utländska medborgarnaTabell 4 att
perioden 1990-1996. Detökat med 30 000 under ärpersonerca

i antal,utomnordiska medborgarna har ökat medframför allt de som
tidsperiod. inte identiska50 000 under motsvarande Det ärpersoner

år år utländska med-1996 eftersom del de1990 en avpersoner som
utländs-år medborgare och delborgarna 1990 har blivit svenska en

frånockså flyttat Sverige.ka medborgare har
förminskat med 44 000vi sysselsättningen harI tabell 5 att caser

medborgar-respektive 80 000 för de utländskade utomnordiska ca
inte halveringkraftig minskningDet är motsvarar avmen enna. en

del minsk-förefaller tydligtantalet sysselsatta. Det att storen av
antaletsysselsättningsfrekvensen berorningen i den relativa att

kommit tillökat och deutomnordiska medborgare har att som
års utsträckning har5-10 perioden i litenSverige under den senaste

påin den svenska arbetsmarknaden.lyckats komma
sysselsättningsnedgången bland utländska medbor-kraftigaDen

såväl mångasåledes utländska medborgarekan förklaras attavgare
kommitinvandrarna inte harförlorat arbetet, de nytillkomnaattsom

in arbetsmarknaden.
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Tabell 4: år,Antal i befolkningen 16-64 tusentalspersoner personer.

1990 1996 1996
Andel i befolkn

Utomnordiska medb 201 253 4,6 %
Utl medborgare 346 378 6,8 %
Utlandsfödda 607 622 l997:hl 11,2 %
Källa: AKU avser 31/12 1989

Tabell 5: Antalet sysselsatta, tusentals personer.

1990 1996 1996
Andel sysselsattaav

Utomnordiska medb 133 89 2,2 %
utl medborgare 248 169 4,3 %
utlandsfödda 333 8,4 %-
Källa: AKU

Tabell 6 Antalet arbetslösa, tusentals personer.

1990 1996 1996
Andel arbetslösaav

Utomnordiska medb 7 39 11,2 %
Utl medborgare 10 49 14,1%
Utlandsfödda 69 19,9%-
Källa: AKU

sysselsättningsgrad för olika nationaliteter

Sysselsättningsgraden skiljer sig för olika nationaliteter. Det är
tydligt lågsysselsättningen bland de befolkningsgrupper-äratt stora

kommit under slutet 1980-talet och under 1990-talet.na som av
Bland de 75 000 utländska ålder frånmedborgarna i arbetsför f.d.
Jugoslavien hade endast 14 000 arbete motsvarande sysselsätt-en

påningsgrad 19 frånBland de utländska medborgarnaprocent.
Afrika sysselsättningsgraden 16 Bland de utländskaprocent.var

frånmedborgarna Irak sysselsättningsgraden enbart 10 procentvar
tabellse 7.

För de utlandsfödda någotsysselsättningsgraden högre. Dennavar
såvälbestod de utländska medborgarna, de bli-grupp av som av som

vit svenska medborgare, födda i utlandet samt litet antalär ettmen
svenska medborgare födda i utlandet. Dessa har haft längre tiden
på sig etablera sig den svenska arbetsmarknaden. En hel delatt av
dem kom till Sverige dåunder period sysselsättningen hög ien var
landet.
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Sysselsättningsfrekvens bland utländska medborgare respek-Tabell 7:
halvårettive utlandsfddda 1:a 1997, Procent.

Utlandsfödda Utl medborgare

58,2 49,3Europa
Norden 67,8 62,7

d Jugoslavien 29,8 18,9F
Bosnien 15,2 16,6

16,5Afrika 37,8
Amerika 52,5 52,1
Chile 51,6 45,2
Asien 38,0 27,9

39,5 31,3Iran
36,9Turkiet 43,5
9,5Irak 18,1

Källa: AKU

måste situationen för de utländ-Sammanfattningsvis konstateras att
på arbetsmarknaden i dagska medborgarna är avsevärt sämre än

på besvärliga arbets-tidigare decennier. beror dels denunder Detta
invandringen undermarknadssituationen, dels karaktären av

tid.senare

utbildningsnivåSambandet arbetslöshet ochmellan

lågmänniskor med utbildningArbetslöshet drabbar i synnerhet unga
Överpå arbetslö-arbetsmarknaden. hälften allaska debutera avsom

år. utkristalliseras mycketunder 35 Detta sambandärsa personer
både låg-tydligt i de stadsdelarna, befolkning ochärutsatta vars ung

tvåframgår ochutbildad. tabell 8 arbetslöshetenAv är änatt enmer
årgång lågutbildade Sexhalv högre bland bland högutbildade.än

två lågutbildade arbetslösa ochtidigare endast deprocentvar av en
följaktligende högutbildade. Högskoleutbildning ärprocent enav

förhållandevis god försäkring arbetslöshet.mot

ålder,fördelat efterTabell 8 Utbildningsbakgrund och arbetslöshet
år 1996.

arbetskraftenI procent av

Förgymnasial % Gymnasium % Högskola andel %

16-19 14,4 16,2 O
år20-24 26,6 15,5 7,8

25-34år 15,5 10,6 4,7
år35-44 9,5 7,3 4,3
år45-54 6,7 5,3 2,8
år55-64 9,6 7,4 3,8

4,0Alla 10,6 9,0

Källa: AKU 1996
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NUTEK visar i 80 långtidsarbetslösaderapport att procenten av
inte hade längre utbildning tvåårigt gymnasiumän störresamt att
delen denna fåtalkoncentrerad till yrkessektorer:ettav grupp var

sjukvård,hälso- och restauranghandel hotell ochsamt

gårFler vidare...

Utbildningsnivån i storstäderna har ökat mycket kraftigt under de
två såväldecennierna, i de stadsdelarna i övrigasenaste utsatta som
delar Vårstorstäderna. bearbetning SBC:s ULF-material visarav av

årsandelen med minst gymnasieutbildning i storstäderna haratt tre
frånökat 39 årentill 49 mellan 1985 och 1995, dvs.procent procent

ökning 25 årsAndelen med minst 3 högskoleutbild-procent.en
Årsåning ökade dubbelt mycket under period. 1985 hadesamma

sådanll årutbildning och tio hade andelen ökatprocent en senare
till 17 procent.

I de stadsdelarna 3-årigökade andelen med minstutsatta gymna-
frånsieutbildning 28 till 35 årenmellan 1985 och 1995.procent

Andelen 3-årigmed minst högskoleutbildning frånökade till5 8
under period i dessa stadsdelar. I övriga stadsdelarprocent samma

ökade frånmotsvarande andel 12 till 18 Detta bety-procent procent.
tvåder gångerdet vanligare med högskoleutbildningär iatt storstä-

demas övriga stadsdelar, i de En intressant aspekt iän utsatta. sam-
manhanget utbildningsnivån hos den delär befolkningen harav som
utländsk bakgrund. såGenerellt utbildningsnivåskillnaderna iär
inte särskilt mellan utrikes och inrikes födda. åter-Däremotstora
finns betydande skillnader mellan olika utrikes födda.grupper av
Förklaringen härtill bör sökas i olika sociala bakgrundgruppemas

1°ålderssammansättning.och
Andelen ocksåmed yrkesutbildning har ökat i samtligaavsevärt

storstadsstadsdelar under perioden 1985-1995 I de stadsde-utsatta.
frånlarna ökade årandelen 75 år1985 till 82 1996.procent procent

I övriga stadsdelar frångick 82 till 89 procent.man

gåflerännu skulle kunna vidare till högskolan...men

uppföljningEn de avslutade linje i gymnasieskolanav som en
1990/91 påbörjatoch har högskolestudier 1993/94 publi-senastsom
cerades i Utbildningsfakta några1995. När vi lyfter framnummer

9Efterfrågan hushållsnäraarbetskrafti sektorn fråntjänster, NUTEK, 1997.rapport
° Se bland I knisbärslandetsstorstäder, invandrare i Stockholm, Göteborg ochannat om
Malmö, PeterBevelander,Benny Carlssonoch Mauricio Rojas, 1997, 40f.s.



1998:25SOUoch utbildning28 Arbete

såväl ikommuner,skillnader mellansiffror framträder stora
mel-det skillnaderfinnsriket.län i hela DessutomStockholms som

lan könen.

Tabell 9

påbörjadeavgångna från hög-gymnasie- AndelOmråde Antal som
1993/94skolestudier1990/91 senastskolan

totalt %kvinnortotaltkvinnor mänmän
26,025,4845 26,6413432Botkyrka
24,827,2748 22,3386362Huddinge
25,927,1855 24,7423432Södertälje
32,134,0361 30,4463 157 918 7Stockholms län
32,035,389 904 28,943 95345 951Riket

Söder-ochHaninge, HuddingeBotkyrka,Söderortskommunema
utbild-övergångsfrekvens till högregenomgående lägretälje har en

sin helhet.till riket iförhållande länbåde till Stockholmsining som

Utbildningsnivån tillinteallträcker trots

utbildningsnivån stadsdelarna järn-i devi har visatSom är utsatta
genomsnittetmedjämför viför riket,genomsnittetförbar med men
relativt högaså betydligt Denskillnaderna större.för storstäderna är

konkurrensfördel iutbildningsnivån inte omedelbartblir därför en
efterfrågargenerelltstorstädernaarbetsmarknaden ioch med att

utbildningsnivå.högarbetskraft med
utbildningsnivån deninom när-troligen förväntaVi kan attoss

bakgrundi storstäderna,väsentligtframtiden ökar högst motmaste
flertaletgår gymnasiet, därungdomar i dagallanästanattav

påSituationenstudier.kvalificerar till högreutbildningsprogram
införställsockså fler ungdomartill alltbidrararbetsmarknaden att

arbetslöshet. Igymnasiet ellerefterhögskolanfortsättavalet att
universitetsutbildningsinpåbörjar ungdomarna25dag procent avca

år sedan.7-8förålder, med 10års jämfört20innan procentca
ocksåframtidsutsiktljusadennatveksamtdetDäremot är ytterst om

stadsdelarna.omfatta dekommer utsatta
vårtpresenterade ierfarenheterVår grundas detveksamhet

SOUkojorochbland betongdelbetänkandetidigare Att växa
utbildningssitua-allvarligmycketkunde vi visa1997:61. Där en
stadsdelarnai deeleverna20tion. Omkring utsattaprocent somav

ofullständiga betyg.lågaår eller1994 hadegrundskolanslutade
invand-I dedrygt 9storstädernaandel förMotsvarande procent.var

elevernaslutade drygt 25stadsdelarnarardominerade procent av
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lågamed eller ofullständiga betyg. Skolor i de stadsdelarnautsatta
har också generellt lägre medelbetyg övriga skolor iän storstäderna.
Från flera stadsdelar alltutsatta ele-störrerapporteras om en grupp

går det individuella gymnasieskolan.ver som programmet
Detta oroväckandeär med anledning dessa inte kva-attav program
liñcerar till högre studier.

Sammanfattande kommentarer

Vi har i detta kapitel visat arbetslösheten och sysselsättningsni-att
vån i storstädernas stadsdelar i hög grad jämförbarutsatta är med
den situation råder mångai norrländska glesbygdskommuner. Isom
genomsnitt ligger den arbetslöshetenöppna i dessa stadsdelar mel-
lan 6 och 13,5 beroende områdeskategori, medan syssel-procent,
sättningsnivån ligger 57 procent.

Likheterna såtill skiljer sig glesbygdens arbetsmarknadssi-trots,
tuation högst frånväsentligt situationen i de stadsdelarna. Iutsatta
storstadsregionerna sysselsättningsnivånär högst och möjlighe-som

skaffa sig arbete Men detta påverkaten att tycks intestörst.ett som
arbetslösheten i de stadsdelarna positivt.utsatta

En övervägande majoritet de arbetslösa i dessa stadsdelar till-av
hör de hårdasthar drabbats 1990-talets ekonomiskagrupper som av

såsomkris utlandsfödda invånare, nyanlända flyktingar, ensamstå-
ende kvinnor lågutbildademed barn, och ungdomar. kravenNär
arbetsmarknaden skärptes under l990-talet, både språk-vad gäller
färdigheter och kompetens, så slog detta ovillkorligt dessamot grup-

Mycket ocksåtyder diskrimineringen medattper. av personer
utländsk bakgrund har ökat förhållandena arbetsmarknadennär
har försämrats. Den kraftiga sysselsättningsminskningen bland
utländska medborgare beror inte påenbart de har förlorat sittatt
arbete i högre utsträckning andra också påän flerutan attgrupper,
utländska medborgare har kommit till Svergie under den senaste

års5-10 Fåperioden. de nytillkomna har lyckats sig in dentaav
reguljära arbetsmarknaden.

Ungdomar lågmed utbildning ocksåhar haft uppenbara problem
komma in arbetsmarknaden. Dessa svårigheteratt attgruppers

entré arbetsmarknadengöra märks särskilt tydligt stude-när man
andelen de arbetslösa i de stadsdelarna anslut-ärutsattarar av som

till arbetslöshetsförsäkringssystemet. Generellt andelen försäk-ärna
rade lägre i storstäderna i jämförelse med riket i övrigt, i demen

stadsdelarna motsvarande andelär lägre. Sällanutsatta flerännu är
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oftahänvisasövrigaförsäkrade. Dearbetslösade40än procent av
försörjning.sinför klarasocialbidragtill att

övrigamedi likhetstadsdelarna harUtbildningsnivån i de utsatta
åren.tiodemarkant understorstäderna ökatistadsdelar senaste

stadsdelarna harinvånarna i de35Drygt utsatta en gym-procent av
Ävenår sedan.tiofler för25nasieutbildning, vilket änär procent
Dockstadsdelarna.i deökathögskoleutbildade harandelen utsatta

jämförthögskoleutbildningmångaså harhälftendet baraär ensom
stadsdelar.övrigamed

omedelbartutbildningsnivån intehöjdadendockVi befarar att
sig.förväntakunnaskullekonkurrensfördelblir den som man

allt högreefterfrågar nämligen iarbetsmarknadStorstädernas
utbildningsmeriter. Dessagodamycketarbetskraft medutsträckning

dettabakgrund ärframtiden. Motiökakommerkrav änatt avmer
stadsdelar-i defler eleveralltvi konstaterar utsattadet med attoro

storstäderna.iandra eleverstudieresultat änhar avsevärt sämrena
kommergenerationskamratersinai kappeleverinte dessaHinner

ljusa.sigframtidsutsikter intederas att te
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Ekonomi och försörjning

Segregation och fattigdom ofta oskiljaktigaär realiteter. Trots detta
används 0rd fattigdom och fattiga vi beskriver lev-närsom sparsamt
nadsförhållandena i Sverige. Fattig ofta med ordersätts som ger en

klinisk eller neutraliserad beskrivning, såsom lågin-mer resurssvag,
komsttagare, marginaliserad eller socialt exkluderad. Men oavsett
vilka ord såvi kvarståranvänder faktum fattig den människaäratt

tvingas till lågoacceptabel levnadsstandard. Problemetsom ären
dock vad vi med tvingande och Oacceptabel levnadsstan-menar
dard. SverigeI används vanligtvis definioner för fattigdom:tre

Disponibel inkomst under Socialstyrelsens för existensmi-- norm
nimum.
Ha ekonomiska bristande kontantmarginal, svårig-0 svaga resurser;
heter klara löpande utgifter lågoch materiellatt standard.
Ha uppburit socialbidrag.-

Nu bör dock försiktig med oreflekterat dra likhetsteck-attman vara
mellan dessa definitioner och fattigdom. Personer med förmö-en

genhet, företagare och hemmaboende ungdomar kan ha osedvanligt
låga disponibla inkomster, nödvändigtvis inte fattiga.är Det ärmen
inte heller givet socialbidragstagare fattiga i denär meningenatt att
de årsinkomsthar nivånunder för existensminimum Flertaleten
socialbidragstagare har nämligen inkomster överstiger dennasom
nivå. Skälet socialbidrag beviljas påär flera olikaatt grunder. För
det första beviljas socialbidrag bakgrund månads-individensmot av
inkomst och inte årsinkomst.hennes För det andra söker de flesta
socialbidrag de har högst tillfälliganär problem.ekonomiska

I följande kapitel ska vi kartlägga fattigdomens utbredning i stor-
städerna och i deras stadsdelar. Det vi bl.a.utsatta gör att stu-genom
dera inkomstutvecklingen, socialbidragsberoendet, hushåll med

ekonomiska lågoch materiell standard.svaga resurser

Se Social 1997,Socialstyrelsen, ff.73rapport s.
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i storstädernaInkomstklyftan ökar

olikamycketutvecklatshararbetsinkomsterStorstadsbefolkningens
arbetsin-ökadestadsdelarnaåren.tio deIunder de utsattasenaste
periodenundergenomsnitt 3,5ipriser medi fastakomsterna procent

10,4medstadsdelar ökadeövrigaimedan inkomsterna1985-1995,
harStorstadskommitténprocent. bearbetningvisar denDet som

levnadsförhål-centralbyråns undersökningarStatistiskagjort avav
årenstadsdelarnai deArbetsinkomstenULF.landena utsatta var

storstads-året. övrigaI127 600 kronorgenomsnitt1994-95 i om
35eller45 400 kronorlåg inkomstengenomsnittligadenstadsdelar

mel-året. Inkomstskillnaden173 000 kronordvs.högre,procent om
min-fasta priseromräknat irespektive stadsdelstypema,lan de var

mellan de000 kronorendast 33år år skilde1995. Detdre 1985 än
år.områdestypema dettaolika

i Stock-arbetsinkomsternaundersökninggjordnyligenI aven
statistikkontorochutrednings-stadsStockholmsholms län, som

genomsnitt-denuppdrag, visarNyhetersgenomförde Dagens att
året länetsi tio300 kronor93arbetsinkomstenliga mestavomvar

i dessastadsdelar. arbetsinkomsternaframkomVidare attutsatta
åren 1991-1995.mellan12med drygtminskadestadsdelar procent

178 000 kronori länetarbetsinkomstengenomsnittligaDen omvar
året år 1995.

område-de olikaemellertid mellanminskarInkomstskillnadema
inkomster. disponiblaDenhushållens disponiblavi tillom serna

900 kro-åren 1994-1995 153stadsdelarnai deinkomsten utsatta var
skillnaddvs.900 kronor,året stadsdelar 188i övrigaoch ennor om

mellaninkomstskillnad23 Dennapå eller35 000 kronor procent.
disponiblaår 1985. De högstastabil sedanområdestypema varithar
återfanns iår 1995stadsdelarkategorininominkomsterna utsatta

motsvarandeår, imedan de163 600 kronorlän,Stockholms per
år.145 000 kronorMalmöGöteborg ochstadsdelar i pervar

SOUkojorochbland betongvårt delbetänkande Att växaI
fördisponibla inkomstengenomsnittligavi den1997:61 visade att

000 kronor230stadsdelarstadsStockholmbarnfamiljer i utsatta var
den1994.14 lägre100 000 kronorår änåret drygtDet genom-varom

Stockholm.barnfamiljer iinkomsten försnittliga

definierasår, ArbetsinkomstHINK, SCB.2 individvikt 16-64Arbetsinkomst, summansom
arbetsmarknadsstöd.arbetsinkomstochav

3 1998-01-02.NyheterDagens
inkomstdisponibelvariabelnULF-material har vi14 vår SCB:s använtbearbetningVid perav

år.familjehushåll åldersintervallen 16-74i
tvåhushåll och bam.5 medDisponibel inkomst för vuxna
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Kvinnors och inkomstutvecklingmäns

relativaDe skillnaderna vad gäller inkomst arbete mel-är störreav
områdestyplan kvinnor och inom respektive mellanmän än utsatta

områden storstadsområden.och övriga Kvinnors inkomst arbete iav
de stadsdelarna har dessutom sjunkit kraftigt under periodenutsatta
1985-1995. I genomsnitt har deras inkomster fastai priser minskat
från året109 000 kronor till 98 700 kronor, dvs. sänkningom en
med nio områdeni dessaMännen har däremot ökat sinaprocent.
arbetsinkomster under period årmed 20 och hadeprocentsamma

på1995 genomsnittlig inkomst 161 200 kronor. Deras ökning haren
dessutom varit i jämförelse med övriga i storstäderna.större män
Kvinnorna i de stadsdelarna har inte bara förloratutsatta gentemot

i sina stadsdelar, framför allt kvinnormännen iutan gentemotegna
Ärövriga stadsdelar. 1985 hade kvinnor i de stadsdelarna 12utsatta

lägre arbetsinkomst årkvinnor i övriga stadsdelar. Tioänprocent
har inkomstklyftan ökat till hela 45 Studerar vi kvin-procent.senare

så framgåroch disponibla inkomst fårtydligt kvinnormäns attnors
avsevärd inkomstförstärkning via det offentliga transfererings-en

nedanstående framgårAv diagram kvinnorssystemet. att genom-
snittliga disponibla årinkomst i de stadsdelarna 1995utsatta var

året150 000 kronor föroch 158 000 kronor.mänom

årenTabell 1: Arbetsinkomst för kvinnor och män mellan 1985-1995,
i tusentals kronor.

Områden Kvinnor 1985 Män 1985 Kvinnor 1995 Män 1995

Utsatta 109 135,0 98,7 161,2
Ovriga 123,0 187,0 144,1 199,4

Tabell 2: Disponibel åreninkomst for kvinnor och mellanmän
1985-1995, i tusentals kronor.

Områden Kvinnor 1985 Män 1985 Kvinnor 1995 Män 1995
Utsatta 132,9 134 150 158
Ovriga 163,3 165,9 188 189
Källa: SCB, ULF

råderdetAtt inkomstskillnader mellan och kvinnor i demänstora
stadsdelarna kan vi följaktligen konstatera, förhållerhurutsatta men
dådet sig mellan inrikes och utrikes födda i dessa stadsdelar Vi har

inte älva studerat detta. Däremot har trion Bevelander, Carlson och
Roj gjort detta i boken krusbärslandetsI storstäder. visarDe detattas
finns klart samband mellan invandrartäthet och löneinkomster.ett
Utrikes födda områ-har generellt lägre löner inrikes födda i dessaän
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Löneklyftan mellan utri-den. Skillnaderna tydliga, inteär stora.men
Trionfödda kvinnor mindre.kes födda respektive inrikes är ännu

fortsätter:

alltsåföddas pekar lutningenJämförelsen mellan inrikes och utrikes löner mot att
mellan dempå socioekonomisk segregering ochlönekurvoma avspeglar gapetatt

ålder, eller detfaktorer tid i landet, diskriminering vadavspeglar rad andra nuen
vara.°kan

Ekonomiska breder sigbekymmer ut

invånareVår bearbetning SCB:s ULF-material visar andelenattav
för-existensminimum harSocialstyrelsens förunder änmernorm

Ävenåren i1985-1995 i de stadsdelarna.dubblats mellan utsatta
kraftigt med ii har denna andel ökatövriga stadsdelar storstäderna

under exi-genomsnitt 40 under period. Andelenprocent samma
år 1995 i genomsnitt 35stensminimum i de stadsdelarnautsatta var

iMänniskorna deoch i övriga stadsdelar 19 utsattaprocent.procent
fått svårareockså ekonomiskt.de har detstadsdelarna upplever att

påår kontantmarginal44 1995 de saknarDrygt attprocent uppger en
situa-plötsligt skulle hamna i oförutsedd13 600 kronor, deom en

årjämförelse med 1985.ökning med 16 i Ition. Det är procenten
årsaknade kontantmarginalövriga stadsdelar det 17 procentvar som

invånarna upple-i de stadsdelarna1995. 35Drygt utsattaprocent av
svårigheter utgifter.sina löpandedessutom de har klaraattattver

fler i övriga stadsdelar.drygt 75Det är änprocent

i stadsdelarnaHöga boendekostnader de utsatta

områ-inom det bostadspolitiskaförändringar harAtt ägtstora rum
blivitdet 1990-talet har inte minst hyresgästerna Derasunder varse.
Stockholmsregio-bokstavligen skenat iväg.bostadskostnader har I

undergenomsnittshyran kvadratmeter med 77 procentstegnen per
åren konsumentprisindex1990-1996. Under period gicksamma upp

såledeshyresmarknaden gickmed 28 Realprisetprocent. upp
procent. inklusiveökning bland egnahemmed 38 Motsvarande

pågenomfördes i början19 Skatterefonnenvärme procent. somvar
också boendekostnader. Till bilden hör1990-talet har medfört ökade

prisutvecklingen generellt har varit mycketlöne- ochdessutom att
återhållsam Anmärkningsvärt har de ökadeunder denna period. nog

6 Göteborg och Malmö, Peterkrusbärslandetsstorstäder, invandrare i Stockholm,I om
ff.Carlssonoch Mauricio Rojas, 1997, 96Bevelander,Benny s.

7 Stockholms län.gånger 1997Regionplane-och trafikkontoret iNio i livet, Rapport 1
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bostadskostnadema inte inneburit folk flyttar Men viljanatt attmer.
flytta återkommerallt hög. Viär till detta i kapitlet Boende-trots
förhållanden och boendemiljö i del

I storstäderna bostadskostnadema i dagsläget ungefärutgör tre-en
hushållensdjedel disponibla inkomster. Konsumentverket visar, iav

Hushållsekonomisin åttai årkommuner år1996 och 1997,rapport
låginkomsthushåll tvåmed barn har de högsta bostadskostnader-att
i Botkyrka kommun. Hela 37 deras disponibla inkomstprocentna av

går till hyran. Motsvarande åttaandel för samtliga kommuner 34var
procent.

Ökade bostadskostnader och minskade möjligheter försörja sigatt
själv arbete har medfört bostadsbidragsberoendet har ökatattgenom
lavinartat i de stadsdelarna. Nedanstående tabell, baserasutsatta som
på underlag Riksrevisionsverket RRV har tagit fram, visarett som

hushållandelen med bostadsbidrag har fördubblats mel-att änmer
åren 1994.18lan 1990 och I jämförelse såmed riket i övrigt är

bostadsbidragsberoendet gångerfyra högre i dessa stadsdelar. En
konsekvens ökade boendekostnader trångboddhetenblir ökar,attav

ocksåvilket vi kan visa i kapitlet Boendeförhållanden och boende-
miljö. hushållenMöjligheten för i de stadsdelarna minskautsatta att
sina boendekostnader måsteflytta bedömas Tvåliten.attgenom som
faktorer medverkar till detta. Dels har bostadsbeståndet i de utsatta
stadsdelarna i genomsnitt de lägsta hyrorna vilket innebär det iatt
praktiken inte någrafinns billiga lägenheter, dels har påklimatet
bostadsmarknaden hårdnat. Allt fler bostadsföretag hårdareställer
villkor vad gäller goda inkomster och fast bådearbete. Detta gäller

såvälde allmännyttiga de privata värdarna. Vi ska dessutom intesom
heller negligera de allt fler diskriminering före-rapporterna om som

invånarekommer med utländsk bakgrund.mot

hushållTabell 3: Andel med bostadsbidrag i lågstadsdelar med mycket
inkomst 1990-1994. Procent.

1990 1994
Gifta/sambo Ensamstående Gifta/sambo Ensamstående

Område

Bergsjön 17 13 37 32
Rosengård 25 16,8 43 34
Husby 19 14,0 42 28
Källa: RRV, Välfärd i verkligheten SOU 1997:24

8 Välfärd i verkligheten, SOU 1997:24, bilagoma.se
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materiella skillnaderStora

också materiellskillnader iföljerinkomstskillnaderMed ökade stan-
inkomstmänniskasuppmärksammaVi ska dockdard. att envara

ekonomiskafaktiskatillförlitlig bild hennesinte alltid avger en
tillgångar rättvi-kan däremotmateriellaHennes merge enresurser.

materielladeninkomststandard. Förvisso kansande bild hennesav
låga inkomster bero-kraftigt inom medvarierastandarden grupper

livsstil och konsumtionsmönster.förmögenhet,blandende annat
inkomsterså mellan individemassambandet givetgenerelltMen är

materiellaSCB denmateriella standard. Näroch deras mäter stan-
båttillgång fri-ifrån bil, ochutgår individemasbl.a.darden de

tidshus semesterresor.samt
råder mellanPå avsevärda skillnaderdetsamtliga dessa punkter

stadsdelar i storstäderna. Enoch övrigade stadsdelarnautsatta mar-
under periodendessutomökning i dessa skillnader kanginell noteras

stadsde-befolkningen i de1985-1995. 56Drygt utsattaprocent av
övrigaår hade det i deomkring 70hade bil 1985 ochlama procent

år bil i deandelen hadeTio hadestadsdelarna. utsattasomsenare
förblivittvå Bilägandet harprocentenheter.sjunkit medstadsdelarna

hus-61Malmö drygtoförändrat i övriga stadsdelar. I äger procent av
procent.Rosengårdhållen i 35motsvarande andelbil, medan ären

båt Stockholmvanligare Göteborg ochbetydligtAtt änäga ären
båtägare och 20göteborgamai Malmö. 24Drygt ärprocent pro-av

malmöbomastockholmarna, medan endast 7 ägerprocentcent avav
så få båt troligen medbåt. i Malmö har göraAtt äger attmerenen

detekonomiska. Däremotgeografiska och kulturella orsaker ärän
båtägare i stadsdelarna, drygt 5färre deavsevärt procent.utsatta

invånarna hade till-stadsdelarnai de40Drygt utsattaprocent av
årår andelen 35gång tiotill fritidshus 1985, procent.senare varmen

har legatstorstadsbefolkningenövrigaMotsvarande andel hos den
något flerperioden. Detunder den aktuellastabilt 57 ärprocent

tillgångharstadsdelari Göteborgs och Malmös utsatta sompersoner
fler i Stockholmsdettill fritidshus i Stockholm. Däremot ärän utsat-

70genomsnittIstadsdelar gjort semesterresa.ta reser pro-som en
54jämfört med drygtstorstadsboma procentsemestercent avav

medminskning 7stadsdelarna.befolkningen i de Det ärutsatta en
årandel 1985. Semester-motsvarandei jämförelse medprocent

denunderhar inte förändratsresandet i övriga stadsdelar nämnvärt
Sociala värdeni sin studieMikael Stigendal visaraktuella perioden.

Rosengårdsborna intevärldar drygt 64i olika sociala procentatt av

9 socialavärldar, 1997.Mikael, Sociala värden i olikaStigendal,
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någongjorde årunder 1996, varken inom landet ellersemesterresa
utomlands.

Socialbidragsberoendet alltjämtär högt i de utsatta
stadsdelarna

låga svårighe-Hög arbetslöshet, inkomster, ökade boendekostnader,
klara löpande utgifter och avsaknaden kontant marginal ärter att av

omständigheter ovillkorligt leder till allt djupare bidragsbe-ettsom
reoende bland människorna i invå-de stadsdelarna. Allt flerutsatta

i årstorstäderna har sedan 1985 blivit socialbidragsberoende,nare
ökningen har varit i de stadsdelarna. Det visar denstörst utsattamen

analys Ilija Batljan i Storstadskommitténs under-presenterarsom
lagsrapport Delade SOU nedanståendestäder 1997:118. Av tabell

årframträder mycket klar och struktur. Mellan 1985permanenten
åroch 1990 minskade andelen socialbidragstagare generellt i stor-

städerna. Dock minskningen områden lågalägst i med ochvar
låga inkomster. Viktigt iaktta andelen socialbi-ärextremt att att

områdendragstagare i lågamed inkomster vari genomsnittextremt
25 under slutet 1980-talet, den svenska ekono-procent trots attav

dåmin råddeöverhettad och det eller mindre full syssel-var mer
sättning. opåver-Drygt hälften alla stadsdelar i denna gickav grupp
kade igenom 1980-talets högkonjunktur. Andelen socialbidragstaga-

oförändrat hög eller ökade till och med. Omkring 22 procentre var
befolkningen i årde stadsdelarna socialbidragstagareutsattaav var

1993. lågaI stadsdelar med mycket inkomster andelen 18,5var pro-
lågaoch med inkomster, 29,9 I riket 8,5cent extremt procent. var

befolkningen socialbidragstagare.procent av

områdestypTabell 4: Genomsnittlig socialbidragstagareandel efter i
storstadsregionerna.

Andel befolkningen i procent.av
1985 1990 1993

Extremt hög inkomst 1,1 0,8 1,2
Mycket hög inkomst 1,9 1,8 2,6

inkomstHög 3,2 3,0 4,3
Över medelinkomst 5,2 4,7 6,3
Under medelinkomst 7,2 6,7 8,6
Låginkomst 9,4 8,2 1,0l

lågMycket inkomst 14,8 14,1 18,5
låg inkomstExtremt 24,9 23,2 29,9

Källa: SCB, DeladestäderSOU 1997:118
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fortsatteBatlj visar vidare socialbidragsberoendet öka underatt attan
perioden 1993-1996 i de sju berörda storstadskommunema, iutom

ÖkningenHuddinge. i Malmö, drygt 21störst procent.var
också inföddaBatljan uppmärksammade den svenskarstora grupp

socialbidragsberoende i de stadsdelarna. Drygt 11utsattasom var
de infödda svenskarna i de stadsdelarna soci-procent utsatta varav

åralbidragsberoende 1993. Motsvarande andel i stadsdelar med
låga så gårinkomster dubbelt hög, 20 Detextremt procent. attvar

urskilja socialbidragstagareklart samband mellan andelen ochett
andelen socialbidragstagare den infödda befolkningen. Stora vari-av

återfinnerationer förekom dock. högsta andelarna vi i stadsde-De
Rosengård Biskopsgårdenlarna i Malmö, 28 iNorraprocent,

Göteborg, 27 Rinkeby i Stockholm, 25procent samt procent.
bidragsberoendet i takt blivit allt högre i deAtt snabb utsatta

ocksåstadsdelarna under 1990-talet bekräftar Riksrevisionsverket i
påstudien Välfärd i verkligheten SOU 1997:24, gjordes Stor-som

socialbidragsbere-stadskommitténs uppdrag. RRV konstaterar att
hushållskategorivilken studeras, dockoendet högtär oavsett som

social-utmärker sig barnfamiljer bland de har det högstasomunga
Nedanstående ocksåbidragsberoendet. bidragsbero-tabell visar att

årenendet inom olika kategorier intill fördubblats mellanhar nästtre
År1990 och 1994. 1994 utbetalades i genomsnitt 60 000 kronor i

gifta/sambo-hushållensocialbidrag 70 000 kronor itill de i Husby,
EnsamhushållenRosengård 80 000 kronor i Bergsjön. erhöll ioch

genomsnitt 40 000 kronor.

årBidragsberoendet i 1994. A andelTabell 5: stadsdelartre utsatta
hushållhushåll disponiblaerhöll socialbidrag, B andel varssom

ersättningar förinkomst till minst 76 bestod arbetslöshet,procent av
hushållförtidspension socialbidrag, C disponiblaoch andel vars

skattepliktigainkomst till minst 76 bestod skattefria ochprocent av
bidrag ersättningar.och Procent.

A B C
Område 1990 1994 1990 1994 1990 1994
Bergsjön, gifta/sambo 13,3 28,2 3,5 8,9 13,9 27,4

ensamståendeBergsjön, 18,0 33,7 7,0 16,0 16,9 37,2
Rosengård,gifta/sambo 24,2 43,2 6,6 12,8 23,6 47,0
Rosengård,ensamstående 26,0 29,1 11,3 17,4 23,6 41,3

27,5Husby, gifta/sambo 18,1 32,8 3,6 5,4 14,5
ensamståendeHusby, 16,6 28,5 6,6 11,7 14,1 30,3

Källa: RRV
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Ökade kostnader for socialbidrag

Ökat socialbidragsberoende driver givetvis kostnaderna för kom-upp
låtitVi har jämföra bruttokostnadsutvecklingen för social-munerna.

bidragen och rad andra verksamhetsområden årenmellan 1991en
och 1995 i riket och i de sju berörda storstadskommunerna sjusamt
kommuner kategorin övriga kommuner, vilka har valtsstörre utav

samråd kommunförbundet.i med Svenska Dessa kommuner har en
hög arbetslöshet, jämförbar med de stadsdelarna.utsatta

Tabell 6: Genomsnittlig bruttokostnadsutveckling verksamhetsom-per
råde invånare årenoch utifrånmellan års1991 och 1995, 1991 prisni-
vå. Procent.

Verksamhetsområden Riket De sju jämförel- De sju berörda Sju utsatta
sekommunema kommunerna stadsdelar

Barnomsorg -14 4 -23 28+ -Äldre- och handikapp-
+75 +94 +92 +101omsorgen

lndivid- och familjeom-
2 8 4 45sorgen +- - -Socialbidrag, exkl.

flyktingbidrag +45 +24 +56 88+
Vi har valt jämföra bruttokostnadsutvecklingendärför årför 1991fannsinga nettokost-att att
nader redovisadei "Vad kostar verksamheteni din kommun Bruttokostnadsuppgiftenhar
omräknatsenligt Nationalräkenskapemasberäkningar kommunal konsumtion i fastapriserav

ändamåletför social trygghet vad bam-, äldre- och handikappomsorgenoch individ- ochavser
familjeomsorgen.Omräkningsfaktom för år 1991l. För 1993;69417/8l5080,85. För 1994;
69417/820520,85 och för 1995; 69417/84l950,82. Socialbidragskostnademahar omräk-

Årenligt KPI. 1991 årsmedelvärdetför KPI 227,2. Omräkningsfaktom för 1991nats ärvar
1993;För 2272/2432: 0,93. För 1994;227,2/248,50,9l och för 1995;227,2/254,8O,89.

tabellen framgårAv äldre- och handikappomsorgen och socialbi-att
stårdragen för de kostnadsökningarna istörsta landets kommuner.

Dock har socialbidragskostnaderna i storstadskommunerna ökat mer
gånger så mycketän de har gjort i de sju jämförelsekommu-äntre

nema.
Nedskämingen inom barnomsorgen tydlig i storstadskommu-är

och avspeglar sig i minskning kostnaden invånare.nerna en av per
Kostnaderna för barnomsorgen invånare har däremot ökat i jäm-per
förelsekommunema. I delbetänkandet Att bland betong ochväxa
kojor SOU 1997:61 beskrivning barnnärmare ochges en av ung-
domars levnads- och uppväxtvillkor i storstädernas områden.utsatta

vårVad jämförelse inte visar de demografiska förändringarnaär som
kommunerna genomgåtthar under den aktuella perioden. vilkenI

2° Följande ingårsju kommuner i Arvika, Bollnäs, Hallsberg, Hedemora, Kalix,gruppen:
Kramfors Timrå.och De har mellan 15000 invånare.och 50 000
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påver-verksamheten harkommunalakvaliteten i denutsträckning
går uttala sigintekostnadsförändringama det hellerkats att om.av

stad, tillsam-och MalmöGöteborgs stadStockholms stad, som
för utbe-befolkning svaraderiketsomkring 15har procent avmans

för riket totaladeungefär 30finansieringtalning och procent avav
år 1996. Storstädemasmiljarder12socialbidragskostnadema

underkonstantsocialbidragskostnader har legatandel riketshöga av
invånare fåttstorstäderna räknatinnebär1990-talet. Det att enper
så riketdubbeltsocialbidragskostnademaökning är stor somsomav

genomsnitt.i
framgår1997:118SOUvår Delade städerunderlagsrapportI att

undersocialbidragshushåll 25ökade med drygtandelen procent
ökade medsocialbidragskostnadematill 1993, medanperioden 1985

för svenskatid. Kostnadernaunderi fasta priser65 procent samma
ökningen. För40hushåll 34 caökade med procentprocent av
60hushåll 138 caökningenutländska procentprocent avvar

hushåll,erhåller bidraggenomsnitt högreiökningen. Dessa per
består ochfler familjemedlemmardeberoendebland attannat av

hushåll varierarför svenskabidragstider. Kostnadernalängrehar
år 1994,blandoch minskadekonjunkturernadäremot med annat

hushåll.för utländskabidragen ökademedan
invånare högstbidragsbeloppenvisar vidareRapporten att varper

GöteborgsMalmö stad ochNorrbottens län.och lägst ii storstäderna
åter-de lägstabidragsbeloppen, medanutbetaldahade de högstastad

Vellinge.stads grannkommunfanns i Malmö
På konstaterasstudie benkommunförbundetsSvenskaI attegna

årmånga anländeflyktingarnaåren 1991-1995 harunder somav
ifrån mindreUtflyttningen har varitlandet.flyttat inom störst1991

199117bodde baraglesbygdskommunemakommuner. I procent av
år.halvt Denefter ochårs flyktingar kvarkommunplacerade etttre

gått 70till storstäderna. Merharflyktingströmmen än procentstörsta
ellerår förortskommuner1995 i storstäder,flyktingarna boddeav
flyk-antaletexempel Malmö harnågon städerna. tillde Istörreav

åren 1995.1991 ochtredubblats mellantingar nästan
sinaLund, visar iuniversitetet idocent vidTapio Salonen, en av

flyktinghushållen debuterade35studier drygt procentatt somav
årfemår avbrott1990 detsocialbidragstagare ävenutanvarsom

senare.

kommunalasektorn2 Utvecklingen inom den1996/972118Enligt proposition
1997:5Socialstyrelsen,22 socialbidrag En antologi,Tapio Salonen,i ll rapportröster om -
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Orsaker till socialbidrag och kostnaderdess

låga till-höga arbetslösheten och den sysselsättningenDen extremt
medfört socialbidrags-med antal andra orsaker har attsammans en

nedanståendekostnaderna kraftigt i storstäderna. tabellhar ökat Av
framgår tydligt. Cirka 40 socialbidragskostnademadetta procent av

direkt hänföras till arbetslöshet.kan

årSocialbidragskostnader 1996.Tabell 7:

Stockholm Göteborg
Orsak Andel Andeltill Kronor Kronorav av
socialbidrag totala totala

kostnaden% kostnaden%
Arbetssökandeutan
a-kass/kas 409 656 29 517 082 37,7

Arbetssökandemed kompl.
till a-kass/kas 64 588 4,6 58 074 4,2

Otillräcklig inkomst av
bådearbete heltid

och deltid 41 126 2,9 72 219 5,3
sjukförsäkrings-Saknar

förmån 46 618 3,4
Otillräcklig sjukpenning 52 274 3,7 34 412 2,5

föräldra-Otillräcklig
penning 49 110 3,5

åtgärdStuderareller i
305med utbildningsbidrag 72 706 5,1 85 6,2

Invandraremed svensk-
undervisning grund SFS 219 522 15,5 190075 13,9

414 400 64,3 370 642 73,2Totalt: 1 1

innehållerfrån Stockholms stad kartläggningI rapporten avsom en
årensamtliga socialbidragstagare i staden mellan 1990 och 1995,

visar drygt 65 bidragstagama hade bidragstidatt procent av en som
månader årsperioden.mindre hela 6 visar10 under Rapportenänvar

bidragshushållen återkommandevidare 35 22%äratt procent av
eller 13% bidragstagare under tiden 1990-1995 Dessapermanenta .

anspråki drygt 85 andelen utbetalda social-tog procentgrupper av
bidragshushållenbidrag. enstaka eller sporadiska utgjorde 65De

bidragshushåll, anspråksamtliga de i endast 15procent togav men
bidragskostnaderna.procent av

pekar central för sociabidragskostnader-Rapporten att posten
slårde ständigt stigande bostadskostnadema. Dettautgörs sär-na av

hårt ensamståendeskilt tillgo-mödrar dels inte har kunnatmot som
någon inkomstförstärkning 1990-talet,doräkna sig under dels är

återkommandebland social-överrepresenterade de och permanenta
bidragstagarna.

23 angåendesocialbidragstagare1990-1995, Stockholmsstad,Dnr 83/97.Rapport
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Inom socialbidragstagare finns utrikesföddapermanentagruppen
ålderspensionärer pensionsaknar och istället uppbär socialbi-som
drag. pensionärer stadigt 1990-talet, iDessa har ökat under synner-
het i storstäderna. Totalt det 3,3 de utrikes föddaär procent av pen-
sionärerna påsaknar till folkpension. Ilija Batljan harrättsom
Storstadskommitténs uppdrag särskilt studerat denna Hansgrupp.
studie visar drygt 37 alla socialbidragstagare äldre änatt procent av

år får månader65 åroch socialbidrag i 11-12 1996 bodde i desom
sju berörda storstadskommunema. Den högsta andelen äldre social-
bidragstagare hade Botkyrka kommun.

bidragsmånader,Diagram 1 socialbidragstagare med 11-12 andel av
årbefolkningen 65 och 1996.äldre,

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

53:a: 929,mo:
w

Källa:SCB

Vem ska betala socialbidragen

Som någonting måstevi har visat finns det starka skäl för attovan
för komma till med de kraftigt ökade kostnaderna förgöras rättaatt

socialbidrag framför allt sammanhänger med arbetslöshet. Visom
ska därför fyra olika modeller hur kommunerna skullepresentera
kunna avlastas kostnaderna för socialbidrag betalas arbets-utsom av
marknadsskäl. Statskontoret har varit behjälpliga med analy-attoss

modellerna. omfattarDeras analys de finansiella konsekvenser-sera
till.för och kommun modellerna kan upphov Vi skastatna som ge

24Personer arbetsföraoch aktivt sökerarbete.ärsom
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här sammanfatta resultaten detta uppdrag. Statskontorets rapport,av
trygghet vidBättre arbetslöshet, finns i sin helhet i bilaga l.

Totalt det drygt fjärdedel alla arbetslösaär eller 130 000en av per-
står arbetslöshetsersättning i riket helhet. Avutansoner som som

dessa lever ll4 000 socialbidrag. Omkring 30 procentpersoner
kostnaderna för socialbidragen beror arbetslöshet, enligtav

Statskontoret. I storstäderna denna andel cirka 40är procent.

Fyra alternativ

förstaDet alternativet kommunal utvecklingsgaranti till allaär en
arbetssökande med socialbidrag. Utvecklingsgarantin i principär

frånden årsskiftetgäller år.för alla arbetslösa under 25samma som
åtarde kommunerI sig utvecklingsgarantin ska ingen arbetslössom

lever socialbidrag arbetslös längre 100 dagar.öppet änsom vara
100Inom dagar ska kommunen tillsammans med arbetsförmedling-

ha utformat individuell handlingsplan och giviten en personen en
någonplats i utbildning eller i arbetsmarknadsåtgärd.en annan

åtgärdenUnder får frånutvecklingsbidrag kommunen.ettpersonen
Staten ska däremot täcka kommunernas fulla kostnader för aktivite-

tvåStatskontoret nivåer påhar olika vad genomsnitt-använtten. en
arbetsmarknadsåtgärdlig kostar, 100 kronor respektive 150 kronor
dag/person, och ska kommunerna för den kost-ersättaatt statenper

naden.
Det andra alternativet statlig försörjningsgaranti skaär en som

betalas till alla söker arbete, inte har tillut rätt ersätt-som men som
frånning den allmänna någonarbetslöshetsförsäkringen eller har

försörjning. Försörjningsgarantin ska obeskattad ochannan vara
hushålletsanpassad till behov och inkomster, dvs. behovsprövad.

Beloppet ska riksnormen för socialbidrag med tillägg förmotsvara
barn och bostadskostnader.

Kommunernas socialkontor kan sköta prövningen och utbetal-
ningen pågarantin uppdrag En möjlighet ärstaten. attav av annan

administrationen låtergarantin och denöver skötasstaten tar av av
försäkringskassorna. Det efter förär värt strävat.ex. att att ansvaret

verksamheten finansieringenoch försörjningsgarantin ska finnasav
ställe. Alla ocksåhar till försörjningsgarantin skarättsamma som

omfattas den kommunala utvecklingsgarantin åtgärd efterav om en
100 dagars arbetslöshet.senast

Det tredje alternativet statlig grundförsäkring ocksåär skaen som
betalas till alla söker arbete, inte har tillrätt ersätt-ut som men som

frånning den allmänna arbetslöshetsförsälçringen. Beloppet ska vara
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försörjningsbördaoch lika för varje individ oberoendebeskattat av
hushållets ersättninghar räknat medoch ekonomi. Statskontoret en

månaden 300 kr ii och ersättning 5motsvarande 4 800 kr en
månaden beloppetvid heltidsarbetslöshet. Det motsvararsenare
grundnivån arbetslöshetsförsäkringen.i den allmänna

betalasför statliga grundförsäkringen börtalar denDet mesta att
alternativ läggaförsäkringskassoma. Ett attannatut ansva-voreav

på administrera den allmännaarbetslöshetskassorna skaret som
den allmänna obundna arbetslös-arbetslöshetsförsäkringen. T.ex.

inteersättning till dehetskassan ska betala ärut personer somsom
någon tillarbetslöshetskassor knutnamedlemmar i de ärsomav

organisationer. till den statligaAlla hararbetsmarknadens rättsom
också kommunala utvecklings-grundförsäkringen omfattas denav

åtgärd arbetslöshet.garantin efter 100 dagarssenastom en
för socialbidragenalternativ innebär alla kostnaderDet fjärde att

i fortsättningen admi-förs till Socialbidragen kan ävenöver staten.
frånpå Mennistreras kommunernas socialkontor uppdrag staten.av

exempelvisföra hela tilldet troligen lämpligare överär ansvaretatt
för soci-kommunerna kostnadernaförsäkringskassoma. Att avlasta

påverka intäkter viavarje enskild kommunsalbidragen kommer att
symmetrisk. VissaEffekten intekostnadsutjämningssystemet. är

på förlora mindrevinna omläggningen. De skullekommuner skulle
från de skulle i soci-i intäkter kostnadsutjämningssystemet än spara

omläggningen.skulle förloraalbidragsutgifter. Andra kommuner
intäkter i de sjuberäknat effekten kostnader ochStatskontoret har

berörda storstadskommunerna.

24Fackföreningskassoreller företagarkassor.
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beräkningarStatskontorets

for olika förslag.Tabell Kostnader

Miljarder kr
StatensAlternativ
kostnad

åtgärd intäkterför Kostnader och
Hushåll:Stat: Kommun:utvecklingsgaranti l,0-l,5Kommunal

Hushåll:1,0-1,5 Stat: Kommun:Statlig försörjningsgaranti
+0,4-2,8 +2,4

Statlig grundförsäkring
Hushåll:1,0-1,5 Stat: Kommun:vid arbetslöshet

+1,8-3,6 aa -3,2 b
+1,4+2,0 +1,6 bb a

Förstatligande allaav
socialbidrag

månaden800 i4 kronora
månaden300 ib 5 kronor

socialbidragBefintliga kostnaderför

ovanstående kommunal utveck-framgår tabell skulleSom enav
dyraberoende hurtill 1,5 miljarder krlingsgaranti kosta mellan 1

beräkningaråtgärder ingå blir. Statskontoretsi garantinskade som
socialbidragutgår från har90 allaatt procent avav personer som
genomsnittligadenomfattasarbetsmarknadsskäl skulle samt att

för samtligamånader, genomsnittstidenåtgärdstiden vilket4,5 ärär
fördelaråtgärder. Utvecklingsgarantinsarbetsmarknadspolitiska är
människorarbetslöshet och hindrartiden iden begränsar öppenatt

bidragsberoende.långa passivt Dessfrån perioderfastna iatt av
min-åtgärd, skulle kunnatill vilkennackdel just möjlighetenär en
svårtocksåkanmotivation söka arbete. Detska människors att vara

arbets-åtgärder kvalitet till ytterligarehitta med bra storatt gruppen
hålla arbetsmark-svårt kvalitetdet braRedan i daglösa. är att

nadsåtgärdema.
miljar-3försörjningsgarantin kostarstatligaDen närmarestaten

besparing för kommunerna.likakr, leder tillder nästan storenmen
hushållens inkomsterdisponiblaFörsörjningsgarantin skulle öka

hushåll.till vissakoncentreradvinstenmed 5 ärprocent, men
ensamstående med 10 Ingabarn ökarförInkomsterna procent.utan

barnhushållen. tjänaromfatta Däremotförändringar skulle unga
år får 30under 20försörjningsgarantin. Personermänniskor pro-
år ungefär 20under 25disponibel inkomst ochhögrecents personer

också koncentreradeVinsternadisponibel inkomst.högre ärprocents
hushållensökaroch Göteborgstorstäderna. Stockholmtill I
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disponibla inkomst med i genomsnitt 10 I Malmö vinnerprocent.
hushållen inte riksgenomsnittet. Försörjningsgarantins för-änmer
delar den dels ökar tryggheten vid arbetslöshet, delsär att att en
ökad behovsprövad ersättning Nackdelen denär attspar pengar.
minskar motiven förarbeta kvalificera sig till den allmännaatt att
arbetslöshetsförsäkringen. ocksåSamtidigt försvinner delen av
kommunernas motiv hjälpa dem etablera sig arbetsmark-att att

låtanaden. kommunerna utgiftsområde påAtt sköta löpande räk-ett
ning, medan betalar, kan dessutom bli kostsamt eftersomstaten
kommunerna hållainte längre motivhar utgifterna.att nere

En statlig grundförsäkring affär fördyr medan kom-är staten,en
skulle kunna tjäna betydande belopp minskademunerna genom

socialbidragskostnader och ökade skatteintäkter.
Grundförsäkringen medför nämligen kraftig förbättringen av

inkomsterna hushåll påi vissa idag delvis lever socialbidrag.som
månadenersättning hushållensEn 5 300 kr i ökar i genomsnitt

disponibla inkomster med 20 Förbättringen blir förstörstprocent.
ensamstående Ensamstående fårbam. barn nästanutan utanunga,

30 århögre disponibel inkomst. Personer under 20 ökar sinaprocent
disponibla inkomster årmed 50 Personer under 25än procent.mer
ökar sina disponibla inkomster med 30än procent.mer

Fördelen med statlig grundförsäkring vid arbetslöshet är atten
alla arbetslösa har grundtrygghet. nackdelDess den riskerar bliären

utgårmedborgarlön praktikeni till alla, till deävenen som som
egentligen inte vill ha arbete. Eftersom ersättningens storlek inteett

hushålletsberor övriga inkomster kostar grundförsäkringen rela-av
tivt mycket.

Ytterligare problem såersättningen hög 3005är ärett att om som
månadenkr i finns någotdet inte heller för småskäl medpersoner

inkomster kvalificera sig till den allmänna arbetslöshets-att
försäkringen. viktigt motiv förEtt tillfälligaävenatt acceptera

lågaanställningar halvårsmed löner arbete tillär rättatt ett ger
arbetslöshetsersättning. skälet försvinnerDet alla sökerom som

fåarbete kan arbetslöshetsersättning.
Om skulle del eller hela kostnaden för social-överstaten ta en av

bidragen frågaskulle det bli det regleringar i statsbidragen tillom
kommunerna ioch utjämningssystemet mellan kommunerna.
Statskontoret har beräknat de fulla konsekvenserna statligtettav
Övertagande hela socialbidragskostnaden sju storstadskom-av

Alla storstadskommuner, förutom Stockholms stad, skullemuner.
tjäna sådanekonomiskt omläggning. Detta beror konstruk-en
tionen kostnadsutjämningen i statsbidrags- och utjämnings-av

isystemet.
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Sammanfattande kommentarer

svenska fattigdomen finns iDen storstädernas stadsdelar.utsatta
fångaOavsett vilka definitioner vi föranvänder fattigdomensatt

såutbredning blir resultatet alltid det vill dendet säga attsamma,
fattiga människor bor och lever i de stadsde-största utsattagruppen

invånarelama. vi finnerDet där den högsta andelen med dis-är en
ponibel inkomst under Socialstyrelsens för existensminimumnorm

svårigheter, såsomoch med ekonomiska avsaknad kontantmargi-av
svårigheter ocksånal och klara löpande utgifter. finner vi denDäratt

Få tillgångmateriellalägsta standarden. har till bil, fritidshus eller
åkamöjlighet inom eller landet.att semester utom

Vi har konstaterat klyftorna mellan olika arbets-även att gruppers
åreninkomster drastiskt har ökat under 1985 till 1995. Arbets-

inkomsterna förbättrades högst marginellt i de stadsdelarnautsatta
år,under befolkningendessa medan i storstädernas övriga stadsdelar

har kunnat tillgodoräkna sig inkomstförbättring drygt 10en pro-
Inkomstökningen i de stadsdelarna helt varit förbe-harcent. utsatta

hållen fåttkvinnornamedan har vidkännas inkomst-männen, en
påminskning 9 Inkomstklyftan kvinnormellan i dessaprocent.

stadsdelar och kvinnor i övriga storstadsstadsdelar har vidgats kraf-
åren fråntigt mellan 1985 till 1995, 12 till 45 procent.

Även klyftan mellan olika arbetsinkomster har ökat,om gruppers
så har skillnaderna i deras disponibla inkomster inte ökat peri-under
oden l985-l995. visar socialaDetta de transfereringssystemenatt

förhållandevishar tillfredsställande fördelningspolitisk träffsä-en
kerhet.

arbetslöshet, minskadeHög inkomster och ökade bostadskostna-
der har drivit social- bostadsbidragsberoendetoch oerhörtupp
mycket i de stadsdelarna. Redan i slutet 1980-taletutsatta av var
socialbidragsberoendet högt i dessa stadsdelar, det har ökatmen
ytterligare under l990-talet. Kostnaderna för socialbidragen har där-
med ökat högst väsentligt. genomsnittliga kostnadsökningen iDen
storstäderna 56 under perioden 1991-1995. hela riketIprocentvar

den motsvarande ökningen 45 under period. Deprocentvar samma
storstadskommunemas Stockholms, Göteborgs och Malmöstre - -

andel rikets årtotala kostnad för socialbidrag uppgick 1996 tillav
30drygt endast 15 rikets befolkning ärprocent, trots att procent av

bosatta där.
ekonomiska krisDen Sverige genomlevt har bokstavligensom nu

stålbadvarit för socialförsäkringssystemen och de generellaett
ersättningsnivå-bidragssystemen. arbetslöshet och försämradeHög
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för a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning lägre bostads- ochsamter
barnbidrag har ökat befolkningens socialbidragsberoende och i syn-
nerhet i de stadsdelarna. Ytterligare skäl till de ökade soci-utsatta ett

mångaalbidragskostnadema de flyktingar kom tillär att av som
småSverige under 1990-talet haft möjligheter skaffa sighar att ett

påarbete och istället tvingats till leva socialbidrag.att
Problemen med det höga socialbidragsberoendet i de utsatta

stadsdelarna sannolikt de skulle kunna lösas enbartär större än att av
ökad tillväxt och sysselsättning. visar minst erfarenheternaDet inte
från då rådde1980-talet ekonomin gick för högvarv och det mer
eller mindre full sysselsättning, likväl socialbidragsberoen-men var
det osedvanligt högt i de stadsdelarna. konjunkturenNärutsatta nu

uppåtvänder igen riskerar därför människor i destor utsat-en grupp
stadsdelarna bli kvar i fortsatt socialbidragsberoende.ta att ett
Vi fyra alternativa modeller hur kommunerna skallpresenterar

kunna avlastas kostnaderna för socialbidrag betalas arbets-utsom av
marknadsskäl.

första alternativet kommunal utvecklingsgaranti tillDet allaär en
arbetssökande med socialbidrag. Utvecklingsgarantin i principär

från årsskiftet år.den gäller för 25alla arbetslösa undersamma som
åtarde kommuner sig utvecklingsgarantin ingenI ska arbetslössom

lever socialbidrag arbetslös längre 100 dagar.öppet änsom vara
någraalternativ avlastar förvisso inte socialbi-Detta kommunerna

åtgärderna.dragskostnader, finansierar andra alter-Detstatenmen
nativet statlig försörjningsgaranti tillska betalas allaär uten som

frånsöker arbete, inte har till ersättning den all-rättsom men som
någonarbetslöshetsförsäkringen försörjning.eller harmänna annan

Försörjningsgarantin hushål-ska obeskattad och anpassad tillvara
lets behov inkomster,och dvs. behovsprövad. Beloppet ska motsva-

riksnorrnen för socialbidrag med tillägg för barn och bostadskost-ra
nader. tredje ocksåDet alternativet statlig grundförsäkringär en som
ska betalas till alla söker arbete, inte har tillrättut som men som

frånersättning den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Beloppet
ska beskattat och lika för varje individ oberoende försörj-vara av

hushålletsningsbörda och ekonomi. fjärde alternativet innebärDet
alla kostnader för socialbidragen förs tillöveratt staten.

Socialbidragen kan i fortsättningen administreras kommu-även av
frånsocialkontor uppdrag Vilken modell lämpli-ärstaten.nernas

återkommaför frågade stadsdelarna ska vi till iDennagast utsatta
del
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Folkhälsan i storstädernas6 utsatta

stadsdelar

och omåttlig dödejifersinnar orsakerna till sjukdomar"När jag
städerna, så ställa förstabland allmogen och sämre-hopen sig ii

ÄngslanElände, på brödfödan, ochFattigdom, Bristrummet
9Misströstan

.

påfallande går tillbakaSynsättet modernt, detta yttrandeävenär om
upplysningstiden. Abraham initiativtagare till dentill Bäck, som var

årdödsorsaksstatistiken, sade detta 1756.svenska

socialt differentieradHälsan är

perspektiv förändrats.hälsa har i historiskt snabbtBegreppet ett
frånbetydligt frihet sjukdom.Idag innebär begreppet hälsa änmer

Hälsobegreppet inbegriper välbefinnande i fysiskt, psykiskt ochett
måfungera Socialtsocialt perspektiv. Människan ska och bra. nät-

samhället, meningsfull sysselsättning och god fritidverk, i ärstatus
långtfaktorer har betydelse för välbeñnnandet. Men detta ärsom

ifrån uppnå.kanvad alla
fortfarande socialt differentierad. individer harHälsan Deär som

utbildningarnade arbetena, inkomsterna, bostäderna ochsämsta
fortfarande hälsa. Socialstyrelsenstenderar ha Isämstatt

år beteendenFolkhälsorapport 1997 Olika hälsorelateradesägs att:
individens livsvillkor ochlevnadsvanor har starkt samband med- -

Levnadsvanorna påverkas kultur och traditio-sociala position. av
arbetslöshet,och med bland ekonomiska villkor,varierar annatner

tillhörighet, socialt nätverk ochutbildning och socioekonomisk
sammanhang. talar då strukturellt betingadekänslan Manav om

levnadsvanor
vårt kojor SOUdelbetänkande Att bland betong ochI växa

SOU 1997:1181997:61 och i underlagsrapporten Delade städer
storstadsbefolkningens hälsa följer detkunde vi visa gängseatt

1 Vetenskapsakademin,Stock-Bäck Tal farsoter härja bland rikes allmoge.A: mestom som
1756.holm,

2Folkhälsorapport 1997,Socialstyrelsen,sid 224.
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socioekonomiska dvs. de välbeställda vid god hälsa,mönstret, äratt
medan hälsan hos de mindre bemedlade i städerna ärgrupperna

I de stadsdelarna medellivslängden lägre,avsevärt sämre. ärutsatta
alkoholkonsumtionen högre, kost- och motionsvanoma i jäm-sämre
förelse med övriga stadsdelar. Malmö stads folkhälsorapport Hur
mår åMalmö konstaterar entydigt samband mellan sidanett ena

såsom lågtbristande dåligtsociala socialt deltagande,resurser emo-
tionellt åstöd och belastande psykosocial arbetsmiljö och andra

dåligsidan hälsa i stadens stadsdelar. I visa-utsatta rapportsamma
områdende det sig medellivslängden lägst i de beteck-att var som

låginkomstområden. Skillnaden i medellivslängd för kvin-nas som
år områdendrygt 3 mellan högst respektivemed lägstnor var

år.medellivslängd föroch denna skillnad 6 Stadsdelenmännen var
Rosengård hade den lägsta medellivslängden för kvinnor och näst

ocksålägsta för Stora skillnader konstaterades vad gällermän. upp-
levd hälsa, risken drabbas vissa skador olika hälsorisker.ochatt av

ansågsGrunden för dessa skillnader den sociala situationen. Ivara
från årFolkhälsorapporten Stockholms län 1991 uppmärksammade

sociala skillnader i dödlighet och förekomsten vissa sjuk-attman av
från årdomar ökade. I Folkhälsorapporten 1994 fanns inga tecken

denna trend hade brutits.att
frånliv och bättre förI Längre hälsa Statens beredning utvärde-

genomgåendering medicinsk metodik SBU framkom attav en
tendens i befolkningsstudier kring fördelningohälsans vissaär att

lågutbildade, yrkesverksamma inom vissa yrken, invandra-grupper
arbetslösa oftare andra drabbas ohälsa och det dessaiän attre, av

finns ansamling hälsorisker såsom rökning, fysiskgrupper en av
inaktivitet, dåligt dåligsocialt stöd, socialt nätverk och eko-svagt
nomi.3 konstaterasI klasskillnaderna i ohälsarapport attsamma
bland kvinnor tycks mindre bland kan beroDetän männen.vara

forskningsresultaten det gäller klasskillnader i ohälsa förnäratt t.ex.
svårtolkade,kvinnor ibland varit otydliga och mindremer sam-

ocksåstämmiga för kan bero traditionella för-Dettaän män. att
klaringsmodeller vad gäller klasskillnader inte tillräckligt hänsyntar
till och kvinnors olika livsvillkor, olikheter beträffande arbets-mäns
förhållanden, familjesituation, sociala relationer, ekonomiska till-
gångar, med Orsakerna till klasskillnader ohälsa blandimera.

såledeskvinnor kan delvis andra bland Förutsätt-än män.vara

Östlin Är3 det möjligt minska könsskillnader i dödlighet respektivesjuklighet Artikelatt
i livLängre och bättrehälsa prevention,Statensberedningför utvärderingrapporten om av-medicinsk metodik SBU; SBU-rapport 132, 1997,sid 183.nr
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för kunna kombinera förvärvsarbete och familjelivningarna att
påverkar antagligen kvinnors hälsa På vilket kvin-än mäns. sättmer

olika samhällsklasser har mojligheterförutsättningar klarai attnor
balansgången mellan flera roller; torde ha betydelse för deävenav

kvinnorklassbundna hälsoskillnaderna bland
vårt delbetänkande Egenmakt SOU 1996:177 konstaterarI om

vi den ökade segregationen ökar känslan utanförskap ochatt av
hopplöshet. De neddragningar skett i trygghetssystemensom gene-

inför framtiden. inte själv förfogaKänslan deöverattrerar oro av
verktyg behövs för förbättra sin situation, känslanatt attsom av vara

opåverkbarautlämnad krafter samverkar negativt.
återgerVi i delbetänkande olika forskningsresultatsamma som

ångesttyder undertryckta känsloreaktioner ilska och ochatt av
oförmåga motgångar frustrationer förut-hantera och tillsammansatt

risk utveckla Medan ilska, fientlighet och aggressi-säger att cancer.
vitet motsvarande förutsäger risk för hjärt-kärl-sjukdomar.sätt
Båda folksjukdomardessa beror till del människors oför-storen av
måga kraft sina reaktioner sittoch därmed iatt styraav egen egna

intresse framkalla önskade och undvika oönskade konsekven-eget

ser.
påindikation befolkningens iEn hälsa de stadsde-utsattaannan

ocksålarna vi uppmärksammade i delbetänkandet Att växasom
bland kojor 1997:61betong och SOU och i underlagsrapporten

såDelade städer SOU 1997:118 det ohälsotalet.kalladevar
Begreppet antalet dagar individ i den försäkradeersattaanger per

år.befolkningen 65under Denna variabel beräknas antalet dagar
med sjukpenningförsäkring, arbetsskadeförsäkring,ersättssom

påsjukbidrag förtidspensionoch och fördelas antalet sjukpenning-
från år också påförsäkrade och förtidspensionärer 1992 reha-samt

frånbiliteringspenning. Ohälsotalet har minskat 45 dagar för-per
år årsäkrad 1988 till 40 dagar 1996. Ohälsotalen däremot myck-är

dåhöga bland befolkningen i de stadsdelarna. Man böret utsatta
utifrånmedveten ohälsotalet bara de försäkradesattvara om anges

stårsituation. oförsäkrade finnsDe inte med, eftersom de utanför
Biskopsgårdenförsäkringssystemet. I till exempel stadsdelarna och

åri Göteborg OhälsotaletBergsjön 99 dagar 1994, medanvar
låg på Både Biskopsgårdengenomsnittet för Göteborg 50,4 dagar.

mångaoch Bergsjön har befolkning med arbetslösa och förtids-en
lågpensionerade, hög andel invandrare, andel högutbildade och

Östlin Är4 det minskamöjligt könsskillnader i dödlighet respektivesjuklighet Artikelatt
i livLängre och bättre hälsa prevention,Statensberedningför utvärderingrapporten om av-medicinsk metodik SBU; SBU-rapport 132, 1997,sid 183.nr
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medelinkomsten i befolkningen ligger klart under kommungenom-
snittet. nyligen genomförd BergsjönI enkätundersökning ien svara-
de häften nöjda sin hälsa, boendedetta drygt de med ochärtrots att

Mångafritid. däremot missnöjda med sitt arbete eller sin ekono-var
mi. Dessa upplevelser skiljer sig dock mellan och kvinnormän

civilstånd, utbildningsnivåoch beroende haroch de svarandeom
mårsvensk- eller invandrarbakgrund. Kvinnorna betydligt sämre än

mårFrånskilda och änkor/änklingar gifta ochmännen. sämre än
lågutbildade mårogifta, högutbildade. Invandraresämre sämreän än

svenskar.5 frånErfarenheter Storbritannien visar ökande klas-att
skillnader försärnrar kvinnors eftersom fattigdo-hälsa än mäns,mer

breder sig snabbare bland kvinnor och barn. Bland deut mestmen
många långtidsarbetslösa, ensamstå-finns invandrarkvinnor,utsatta

arbetaryrkenFende mödrar och kvinnor i
pågåendeMikael Stigendals Malmöstudie Sociala värden i olikaI

framgårsociala världar Malmös tio stadsdelar Rosen-äratt av
gårdsboma bådeminst nöjda med sin fysiska och psykiska hälsa.
Spridningen emellertid vilket innebär delarär stor, attsvaren av

Rosengård mår ocksåbefolkningen i bra. Han konstaterar iatt
mårRosengård bättre psykiskt äldre. Oxie sambandetIän äryngre

mår någotDär psykiskt äldre. Sambandetomvänt. sämre änyngre
mellan psykisk hälsa lite samtliga stadsdelaroch kön starkare. Iär
mår förhål-kvinnorna psykiskt Sämst psykiskt isämre än männen.

mår Rosengård. tvålande i dessatill kvinnorna Husie och Imännen
stadsdelar har den psykiska hälsan tydlig könsprofil.en

hälsotillståndetYtterligare indikation i stadsdel,en annan en
fårdelvis sammanhänger med ohälsotalet, att stu-som man genom

erhållitdera sjukpenning i eller fler dagarandelen 30personer som
år.under underlagsrapporten Delade städer SOU 1997:118Iett

framgick fick sjukpen-den genomsnittliga andelenatt personer som
ningersättning uppgick till i stadsdelarna.13,5 deprocent utsatta

bostadsområdena GårdstensbergetDen högsta andelen hade i
RosengårdGöteborgs kommun med 15,4 och Södra iprocent

Malmö kommun Hovsjö i Södertälje med 15,3kommunsamt pro-
cent.

5 invånarnasBergsjön internationell stadsdel,En hälsobeskrivning hälsaoch välbe-en om- Primärvården,finnande i Bergsjön,Göteborgsstad, 1997.
Östlin Är6 sjuklighet Artikeldet möjligt minska könsskillnader i dödlighet respektiveatt

utvärderingi Längre liv och bättrehälsa prevention,Statensberedningförrapporten om av-
medicinsk metodik SBU; SBU-rapport 132, 1997,sid 184.nr
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för folkhälsanfaraArbetslösheten är en

samhällsproblem, i allra högstainte enbartArbetslöshet är utanett
Egenmakt SOUdelbetänkandetgrad folkhälsoproblem. Iett om

skapararbetslösheten1996: lyfte vi fram den höga över177 att oro
Över områdenafå i deihop. 35ekonomin utsattaprocentattatt

svårigheter utgifter.vår klara löpandei studie de har attattuppger
verkar negativt.inte behövd,Sysslolösheten, känslan attav vara

indivi-arbetesammanhangstruktur och känslaDen ettsom gerav
sig.vanmakt brederförsvinner vid arbetslöshet. Känslanden utav

Vardagsliv och samhälleStarrin med flera talar i bokenBengt om
förmågan påver-begränsarinlärd hjälplöshetbland attannat som

ka sin framtid.egen
kontakter ochinnebär arbetsidentitet, sociala integra-"Arbete

vidmakthållerArbetslöshetsocio-ekonomiska strukturen.dention i
frånvaro strukturellaisolerade och karakteriseraspositioner av av

politisk likgiltig-strukturella orsaken tillbindningar denFörutom
hjälplöshet, främjapsykologisk kallad inlärdhet kan process,en

kon-innebär arbetslöshet förloramånga ungdomarFörapatin. att
påverkaochMöjligheterna bestämmatrollen liv.sittöver eget att

exempelvis söka arbetenbegränsade. kanframtid Mansin äregen
andra.påresultatet kommer anmen

ståtvingas utanför arbetsgemen-enskilda människanDen ensom
svårigheterna kommasig och därmed ökarskap kan lätt isolera att

också för försämradriskernain arbetsmarknaden. Detta ökar en
samhällskostnader.sin leder till ökadehälsa, vilket i tur

SOUarbeteStorstadskommitténs antologi BidragI genom
iåterges undersökning 262 ALU-sysselsatta1996:151 enen av

BjörnLeifArtikelförfattama; R Jönsson,sydsvensk kommun.större
sociala ochStarrin arbetslöshetensSöderfeldt och Bengt attmenar

arbetslöshetsforskningen.väl kändamedicinska konsekvenser är av
på individennedbrytandeLångvarig arbetslöshet riskerar verkaatt

liggandeeller utlösa latentindirekt leda till sjukdomoch kan en
allvarliga hälsoproblemundersökningar har visatsjukdom. Olika att

moraliska konsekvensernaekonomiska ochkan uppkomma. De är
artikelförfattarna.väl belysta, hävdarmindre

skattadeartikelförfattamas undersökningsgrupparbetslösa iDe
i referensgruppensin hälsa betydligt sämre än sompersonernasom

sin hälsaupplevde 45hade arbete. Av invandrarna procent som
sina yrkesverksamma jämn-mycket eller i änsämresämre stort sett

7 Vardagsliv och samhälle,Hagquist C; Ungdomsarbetslöshet.Rantakeisu Starrin B ochU,
Studentlitteratur 1996.
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åriga. inföddaAv svenskar upplevde 30 sin hälsa myck-procent som
jämnåriga yrkesverksamma. årsämre än De 18-24 ochet yngre

medelålders år40-49 i högre utsträckning övriga derasän attangav
hälsa mycket eller i yrkesverksammasämre sämre änstort settvar
jämnåriga. Mellan 82-95 dessa besvärades varjenästanprocent av

några gångerdag eller i veckan huvudvärk eller sömn-magont,av
besvär.

Enligt artikeln har någon89 de i undersökningenprocent av som
gång sökt socialbidrag negativ bild socialbidragstagaren. deAven av

inte sökt socialbidrag hade 67 negativ bild.procentsom en
Att leva socialbidrag individen för psykiskautsätter stora

påfrestningar. påfrestningarDessa ställs sin individennärspets
ska besöka socialkontoret. tillfrågadeEn majoritet de uttryckte attav
de upplevde det förnedrande behöva ansöka socialbidrag.att om
Författarna skriver vidare;

"Resultatet dennai undersökning tycks åtstöd hypotesen juattge
allvarligare den ekonomiska påfrestningen under arbetslöshet,är
desto risken drabbas ohälsa och sociala problem.större är att av
Vanligt upplever både arbetslösheten och behovetär att attman av

socialbidrag skamligt. Detta stöd åtvisst antagandetettsom ger
upplevelsen skam kombination med ekonomisk påfrestningiatt av
upphov till stressrelaterade formDenna kansymtom. stressger av

benämnas social Konsekvenser ekonomisk och socialstress. av-
å sidan och arbetsrelaterad å den andra uppvisarstress stressena
likheter Möjligheterna till vad kan kallas kontrollstora översom

och i påverkarsituation välbefinnandet. Det viktigt förär män-en
niskor kunna påverka och ha kontroll livssituationenöver över-att
huvudtaget. Forskning visar känslan kunna bemästra denatt attav

hälsan.situation befinner viktigsig i förärsom man

såNär arbetslösheten stiger, minskar sjukskrivningarna

Detta beror inte arbetslösa sjukskriver sig i mindre utsträck-att
ning, de fortfarande har arbete generellt minskar sinutan att som
sjukskrivning konjunkturerna blirnär Därmed inte desämre. attsagt

mindre sjuka. arbetslöshetsnivåEn högär den individendärort
drabbadbor spelar in, individen själv harDeäroavsett om som

arbete i områdenade sjukskriver sig däremot oftare i jämfö-utsatta
relse med andra i övriga stadsdelar.

8SOU 1996:151Bidrag sid 56-57.arbete",genom
9Marklund Risk-frisk-faktorer, Riksförsäkringsverket, 1997:6.
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Visserligen minskar risken för arbetsskador vid arbetslöshet, men
mått såsom förmå-flestade sjukdom och ohälsa, nedsatt psykisk

och tobak- och alkoholkonsumtion, ökar vid arbetslöshet.ga
Individer eller omfattande tidigarehar arbetslöshetser-ärsom egen

sjukskrivna.långvarigtfarenhet har i allmänhet risk blistörre atten
påAtt bedöma hälsosituationen i de stadsdelarna endastutsatta

grundval de sjukpenningförsäkrade inget densägerav om grupp som
områdetoförsäkrade i generellt mycket hög. Vi väldigtär är vetsom

lite hur hälsosituationen för oförsäkrade.deär ärom som

Sjukvårdsutnyttjande läkemedelskonsumtionoch

sjukvårdsutnyttjandeI regel ökar läkemedelskonsumtion,och sär-
medelålders årskilt hos och äldre, vid arbetslöshet. harUnder senare

sjukvårdskostnaderhöjdadäremot och läkemedelskostnader lett till
avstår från vård.söka enkätstudie gjordes ilatt attman en som

år angående sjukvårdskonsumtionSollentuna 1993 framkom att
avstått från vårdungefär 30 söka grund kostnader-procent att av

na. avstått frånde arbetslösaAv 50 denärmare procent attangav
vårdsöka grund kostnaderna. studie framkomIatt attav samma

avståfinns från vård ålderdet samband mellan ochsökaett att att
Då ålderrespektive medborgarskap. det gäller det vanligareär att

avstått från vård.de söka Högst andel,att att svaratyngre anger som
någon gång avstått frånde vård återfinnssöka kostnadsskäl,att att av

åldersgruppen år. ocksåi 21-25 visade sig vanligareDet detatt var
avstått från vård.utländska medborgare söka Utländska med-att att

borgare, såmed undantag finländska, dubbelt ofta deattav anger
avstått. Resultaten pekade det deärmot att utsatta grupperna som
i avstår från vård.högre utsträckning de söka Om deatt attanger

avstå från sjukvårdekonomiskt fattiga tvingas kommer sambandet
mellan hälsa och fattigdom bli starkare. Här kanatt man se en even-

målsättningentuell nivån påmotsättning mellan patientavgifter-att
skall lika för olika i samhället, eller gratis för barnna vara grupper

år sjukvårdslagens måltill 18 och hela befolkningen skallattupp ges
vårdgod lika villkor.

° Marklund Risk-frisk-faktorer, Riksförsäkringsverket, 1997:6.
Elofsson avstår från sjukvårdUndén A-L, Krakau Vilka därför fördet kostaratt

mycket, Delrapport SocialhögskolanochAllmänmedicinska enhetenNVSO, Karolinska
sjukhuset, 1994.
7 Elofsson avstår frånUndén Krakau Vilka sjukvård därförA-L, det kostar föratt
mycket", Delrapport Allmänmedicinska enhetenNVSO, Karolinska sjukhuset, 1994.
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dödlighetHög bland arbetslösa

också visat sig ha högre blodtryck och högre halterArbetslösa har av
från fleravissa stresshonnoner icke arbetslösa. Studier länderän

tvåbland arbetslösainklusive Sverige har visat dödligheten äratt
arbetslösa.gånger icke Urban Janlert, soci-till högre blandäntre

Umeåalmedicinare vid universitet i Längre liv ochsäger rapporten
från för medicinskbättre hälsa Statens beredning utvärdering av

ejfekten på dödlighetmetodik "En försiktig skattningatt av av
förvärvsarbetande åldrar vid handen detarbetslösheten i ärattger

arbetefler människor dör arbetslöshet än avsom av
vidFinn Diderichsen verksam vid Karolinska institutet har ett

seminarium följande:presenterat
det finns samband mellan arbetslös-"Forskare räknar med att ett

het och överdödlighet. Så väl danska finska undersökningarsom
arbetslösadet. Danmark har konstateratvisar I mänexperterna att

-för kvinnorlöper 55 risk dö yrkesverksammaänstörreprocent att
överdödlighet bland danskarrisken 29 Störstär större.procent

årfanns bland långtidsarbetslösa mellan 20 och 39 I svenskmän en
arbetslösheten ökar från 1forskarna procentrapport attanger om

yrkes-så ökning dödligheten dentill 10 medför det iprocent, aven
verksamma åldern med cirka 2 Stockholms länI motsvararprocent.

år. på beräknar riskendet cirka 50 dödsfall Om sättper man samma
procentbland så ökar den med cirka 9för självmord arbetslösa,

svåraste självmord ellerTill de absolut tecknen ohälsa hör
självmordsförsök. Självmorden idag den dödsorsaken iutgör största

år.åldrarna Självmordsfrekvensen bland hartill 4415 mänunga
EU-länder.år samtligaökat varje sedan 1975 i I rapporten

förklaringUngdomsarbetslöshet tänkbar kanatt en vara enanges
åldergrupp.minskning arbetstillfällen för denna I samma rap-av

hänvisas till den engelska arbetslöshetsforskaren Warr iport som
oproportionerligt antalindividuella tvärsnittsstudier män-ett stort

3 Winefield Winefield Goldney Growing with unemployment:AH, TiggemanM, HR, RD. up
of psychological impact. London: Routledge, 1993.A longitudinal study its

Ökad4 missbruk och psykiskt lidande", i "LängreJanlert U: arbetslöshet rapportenmer- 132, 1997,sid 149liv och bättre hälsa", SBU- rapport nr
5 från tvåMinnesanteckningar seminarier, Landstingsförbundet,Arbetslöshet och Ohälsa,
1996.
6 Självmordsförsök och självmord bland barn och Rätt tillHultén A, WaserrnanD; unga.

bland barn och ungdomar. Stockholm,liv lust till liv. Om självmordsbeteende-Forskningsrådsnämnden.
7 Health: review, Public Health, 1993,Wilson, S H Walker, G M; Unemployment and A
sid 153-162.
18 C; Ungdomsarbetslöshet.Vardagsliv och samhälle,RantakeisuU, Statrin B och Hagquist
Studentlitteratur 1996.
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begått flesta har varitniskor självmord har konstaterat deattsom
arbetslösa.

framkomsjälvmord i 91 svenska kommunerI studie atten av
till intill diametraltoch kvinnors självmord relaterade nästmäns är

strukturer. ekonomisktskilda demografiska och sociala I utsatta
återfanns självmordstal för I dessalokalsamhällen höga män. sam-

mångarelativt företag drabbats konkurser ochhällen har ettav av
några få varit dominerande.ensidigt näringsliv där företag har Det

postindus-främst lokaliserat till moderna,kvinnliga självmordet är
skilsmässotal.med arbetslöshet och högretriella samhällstyper lägre

ocksåfamiljDen arbetslöses drabbas

den arbetslöse drabbas,Vid arbetslöshet det inte baraär utansom
påverkar i familjen,familj. Ekonomiska problem alladennesäven

låga inkom-barnen. Malmös stadsdelar medIäven utsatta extremt
låg småbarnsföräldrar 56i genomsnittarbetslösheten blandster

på vårtområden i Göteborg 50 Ioch i motsvarande procent.procent
1997:61delbetänkande bland betong och kojor SOUAtt växa upp-

fot-följer i arbetslöshetensmärksammade vi de ohälsoproblem som
ocksåspår. i SocialSocialstyrelsen detta problem rapporttar upp

också efter längre period1997. Danska undersökningar visar att en
påtagligt,uppstår på ohälsa högstarbetslöshet tecken ävenmenav

våld, självmordsförsök bland för-andra problem missbruk ochsom
äldrar. påStarrin beskriver detta följande i bokenHagqvist och sätt

påverkasEkonomisk kris och utsatthet- hur bamen:
annorlunda den arbetsföres."Den arbetslöses familj fungerar än

Även sko-Bråk, och skilsmässor vanligare. barnenmisshandel iär
arbetslöshet. kanlan och på dagis påverkas föräldrarnas Detav

skrivsvårigheterfrekvens läs- och ochhögreregistreras som en av
flickorförsämrade skolprestationer Andelen pojkar och iallmänt

80 högreårskurs 9 med psykosomatiska besvär är närmare procent
alltid oroliga för familjens ekonomi.bland dem ofta eller ärsom

också liknandeallt flickor följer alkoholdrickandeBland framför ett
familjens ekono-Flickor ofta eller alltid försigmönster. som oroar

också utsträckning andra. Skolk ochröker väsentligtimi större än
blandsjukfrånvaro allt bland flickorvanligt framför ävenär men

oroliga förpojkar, bland dem ofta eller alltidvanligare ärsom
familjeekonomin

Öarsson19 Social and suicide inStarrin Dahlgren G och SvenssonP-G;B, structure
Sweden,International Journal of Health Sciences,1990, sid 37-44.
2° 1997,sid 34.Soidre-Brink Ungdomsarbetslöshetensfamiljeberoende,Social rapport
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frånstudieI Glasgow har funnit den genomsnittligaatten man
födelsevikten för till fäderbarn arbetslösa cirka 150 lägreär ängram
för barn fäder har arbete. Och ibarn grundskolan föräldrarvars vars

långtidsarbetslösa påtagligt kortare barn till föräldrarär är än som
arbetehar

vårtVi har i delbetänkande Att bland betong och kojor SOUväxa
1997:61, bland beskrivit utvecklingsförseningar fyra-hosannat
åringar i de stadsdelarna. Bamöverläkare Sven harBrembergutsatta

fyraårs-tillsammans med sina kollegor sammanställt resultatet av
från barnavårdscentralerkontrollerna samtliga i Stockholms län och

kombinerat detta med faktorer livsvillkorenspeglar i kommu-som
såsom lågutbildade,och stadsdelarna andelen arbetslösa ochnerna

socialbidragstagare. Man fann mycket starkt samband mellanett
fyraårskontrollemautfall vid och olika sociala indikationer. Andelen

barn fyraårskontrolleninte klarade vid uppgiftendärtesternasom
rita föremålkors, räkna och rita huvudfotingatt ett trevar en var

högst i länets stadsdelar.utsatta
I delbetänkande uppmärksammade vi antalet barnläka-attsamma
varierar kraftigt mellan olika delar inom Stockholms län. Ire ge-

gårnomsnitt det 6 000 barn barnläkare i länets södra kommunerper
gårmedan däremot i Danderyds kommun det 3 500 barn barnlä-per

kare.
frånundersökningEn Uppsala, omfattande 500 barn födda5

1965-67 år, frånföljts i 18 visar pojkar socialt boen-att utsattasom
demiljöer uppvisar hög andel med psykiska socialaochextremt pro-

missbruk.blem inklusive Sambandet mellan sysselsätt-pappans
ningssituation och barns drogmissbruk den enskilt viktigaste fak-är

för förklara förekomsten drogmissbruk. Bland barn tilltorn att av
arbetslösa finns utbrett missbruk bland barn medänettpappor mer

pappor.förvärvsarbetande
I Bampsykiatrikommitténs delbetänkande Röster barns ochom

ungdomars psykiska hälsa SOU 1997:8 konstateras patientanta-att
let vid landets barn- och ungdomspsykiatriska kliniker och öppen-
vårdsmottagningar årenökat med i snitt 30 mellan 1992 ochprocent
1993. Landstingsförbundet har efter enkätundersökning riktad tillen

2 påverkasHagqvist C, Starrin B; Ekonomisk kris och utsatthet hur barnen Ditt-Värmland. Välfärd färdvägar.och Länsstyrelseni Värmlands län, 1995.
22Wineñeld A H TiggemanM, Wineñeld H R, Goldney "Growing wim unemploy-R D; up,A longitudinal study of its psychological impact", London, 1993.Routledge,ment:
23Mellbin Från årSundelin C, Vuille JC. 4 till 10. Stockholm; Socialstyrelsen, 1982.
Socialstyrelsen redovisar 1982:10
N Pritchard,C, Incidenceof drug andsolventabusein normalfour1h frfthandm yearcom-
prahensiveschool children socio-behaviouralcharateristics. ofBritish Journal Socialsome-
Work, 1986.
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barn- och ungdomspsykiatrin i landet konstaterat belastningenatt
har bådeökat markant vid sjukhuskliniker öppenvårdsmottag-och
ningar åren 1993.25i landet mellan 1992 och Bland mottagningarnas
vanligaste förekommande lågdiagnoser relationsproblem eller
familjeproblem högst. Därefter följde ångest,utagerande, oro,
suicidrisk, ätstörningar sexuella misshandel.ochövergrepp Detsamt

fler flickor söker hjälpär pojkar. Flickorna betydligtän fler iärsom
de högre ungdomsåldrama år,15-19 medan pojkarna betydligtär
fler i de ungdomsåldrama år.10-14 Invandrar- och flykting-yngre
barnens andel bådehade ökat inom sluten- öppenvård.och

En amerikansk studie visar påintagningar bamakutmottag-att
ningar, föranledda självmordsförsök, sådubbelt vanligt blandärav
barn och ungdomar i familjer därväxer arbets-ärsom upp pappan
lös, bland från familjer.barn och ungdomarän andra I Malmö stads
socialt områden finns den högsta dödligheten i Sverige blandutsatta
barn åldrarna år.27och ungdomar i 0-19

Långtidsarbetslöshet leder till förtidspensioneringlätt

Andelen nybevilj ade förtidspensioner samvarierar positivt medsvagt
påarbetslösheten nivå.nationell När arbetslösheten stiger tenderar

också stiga.nybeviljandet förtidspensioner attav
Risken bli förtidspensionerad ökar långva-högst väsentligt vidatt

återkommanderig sjukdom, hälsoproblem och arbetslöshet. Andelen
långtidssjukskrivna enligt Socialstyrelsen gångerär i destörretre
fattigaste bostadsområdena i de rikaste. lång-Den höga andelenän
tidssjukskrivna alla sjukpennningförsäkrade visade deattav som
bodde i de socialt och ekonomiskt områdena dålighademest utsatta
hälsa. Detta kunde tolkas det inte bara de stodatt utan-som var som
för någotoch inte hade arbete mådde dåligt, också deutan attsom

hade arbete ofta sjuka.ettsom var
Med tanke flertalet den arbetsföra befolkningen i deatt av

stadsdelarna arbetare det kanske förvånandeinteär flerutsatta är att
de upplever arbetsmiljö invånareövrigasämre iatt änuppger en

storstäderna. områdenI storstädemas uppgår andelen arbeta-utsatta
till 56 medan andelen drygt 30 i de övrigaärprocent, procentre

områdena. flerDet i dessa stadsdelarär har bullriga, jäktiga ochsom

25Bam- och ungdomspsykiatriskvård, Enkätsammanställning,Landstingsförbundet1994.
26Garñnkel, BD, FroeseA, Hood CJ Suicide in children andadolescents,Americanattempts
Journal of Psychiatry, 1982.
27Nilsson Woldt HanssonBS. Dödlighet hos bam och ungdomari Malmö 1984-1989,
Malmö, Insitutionen för klinisk samhällsmedicin, 1991Rapport ll.nr
23Marklund Risk-frisk-faktorer, Riksförsäkringsverket, 1997:6.
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de83belastade arbeten. Närmare utsättsfysiskt attprocent uppger
de harpå 60sin arbetsplats.fysisk belastningför attprocent anger
bullrigarbetar i30arbetsställningar och drygtolämpliga procent en
enfor-ofta ochförtidspensionering liggermiljö. Bakom tungtetten

långdålig tid.eller hälsa undermigt arbete
framgår också denRisk-frisk-faktorerMarklunds studieI att psy-

långvarigavidbetydelsealltarbetsmiljön harkosociala störreen
sjukskrivningar;

"Även arbetsmiljöförhållanden påverkarochutbildning, yrkes-
utbild-medlångtidssjukskrivning. Personerrisken förkraftigt svag

arbetsmiljöbelastningomfattandeoch medarbetaryrken ärning,
stöd påsocialtFörekomstensjukskrivna.långvarigtoftare av
statistiskhar däremotkrav-kontroll arbetet ingenoch iarbetsplatsen

den psykosocia-innebärabehöversäkerställd betydelse. inteDet att
sjukskriv-långvarigaförklarabetydelselös förarbetsmiljönla är att

fångasarbetsmiljö idålig psykosocialmöjligtDetningar. är att en
psykosocial arbets-Dåligutbildning.yrke ochandra faktorer som

dålig fysisk arbetsmiljö.också ofta medmiljö samvarierar en
indi-1990-taletarbetsmarknaden under vissapåUtvecklingen ger

alltkanpsykosociala arbetsmiljönpå denkationer störreatt en
sjukskrivnasjukskrivna oftarearbetslösaGenerelltbetydelse./.../ är

stömingarpsykiskaför
återgettOhälsaArbetslöshet ochskriftenDiderichsen har iFinn

från år bland1994,läni Stockholmsundersökning somen egen
visade;annat

50-100krämpor löperkroppsligamed psykiska ochmänniskoratt-
friska,sina jobbförlorahögre risk änattprocents

medelålders riskerarensamboende, arbetslösa, änmänatt mer-
psykiska besvär,drabbasandra att av

ekonomis-försämrademellan dentydligt sambandfinnsdet ettatt°
slut-Forskarnasoch psykiska besvär,för arbetslösatrygghetenka

hälsa.skulle innebära bättretrygghetökad ekonomiskärsats att
arbets-överrepresenterade blandklartde psykiska besvären äratt0

blandjämfört med 14har psykiska besvär30lösa. procentprocent
arbetande.

1997:118SOUDelade städeri underlagsrapportenVi visade att
högreväsentligtsjukpenningdagarförtidspensionärer och ärandelen

Biskopsgården itill exempel Södrastadsdelarna. Ii de utsatta

Riksförsäkringsverket, 1997:6.29 Risk-frisk-faktorer,Marklund
Landstingsförbundet,från två seminarier,Minnesanteckningar3°Arbetslöshet och Ohälsa,

1996.
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Göteborg andelen förtidspensionärer/sjukbidragstagare 17,6var pro-
förhållandei till 7,4 genomsnittet för hela riketcent procent som var

år 1993.

frånTabell Antal förtidspensioner alla, hel pension till l/4-dels pen-
sion åldern år100 inskrivna försäkrade i 16-64 den 31 decemberper
år 1996.

år år45-49 50-54 år år55-59 60-64
I de sju berördastorstads-
kommunerna 6,3 9,9 19,3 32,3

GöteborgsVarav kommun 10,3 14,0 24,4 37,1
I de sju jämförelsekom-

31 7,3 11,4 21,4 36,9munerna
I riket 7,6 10,9 19,3 33,2
specifikt:
Antal i Göteborgskommun 9,1män 12,8 24,0 38,3
Antal kvinnori Göteborgskommun 11,5 15,3 24,8 36,1
Källa: Riksförsäkringsverket.

påtagligGöteborgs kommun har hög andel förtidspensionärer ien
jämförelse med de övriga storstadskommunema, jämförelsekommu-

och hela riket. förtidspensionärerAv andelen i Göteborg ärnema
åldergruppernaandelen kvinnor i år, år45-49 år50-54 och 55-59

högre för i genomsnitt hela 2än procentenheter. Andelen kvin-män,
åldern åri åldersgruppen45-49 år11,5. För 50-54 15,3 ochärnor

åldersgruppen år,24,8 för 55-59 vilket 5 procentenheter högreär än
riksgenomsnittet.

Det finns studier visar förtidspensioneringen samvarierarattsom
på individnivå yrkesförhållanden,med arbetsmiljöförhållanden och
arbetslöshetserfarenhet. Dessutom visar det sig finnsdet tydli-att

tecken hög påarbetslöshet den där bor ökar ris-att ortga en man
förtidspensionering.ken för Sammanfattningsvis kan vi konstatera

påställningen arbetsmarknaden, ohälsa och bostadsort haratt en
avgörande betydelse för förtidspensioneringen.

3 Vi har i kapitel Ekonomi och försörjning följande kommunervid jämförelse kost-använt av
nadsutvecklingeninom verksamhetsområden;vissa kommunala Arvika, Bollnäs, Hallsberg,
Hedemora,Kalix, Timrå.Kramfors och
33Marklund S med fl. Varför ökar antalet förtidspensionärer regelförändringar,yrkesför--,ändringaroch arbetslöshet1980-1993.
33SOU 1994:148Förtidspension arbetsmarknadspolitiskventilen-
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utbildningsnivå ochLevnadsvanor styrs av
socioekonomisk klasstillhörighet

1997 individervisar i FolkhälsorapportSocialstyrelsen äratt som
lågutbildade.arbete oftaoch de hararbetslösa ärett monotontsom

sannolikhet förenligt ökadinnebärAtt arbetare attrapporten envara
Likaså socialt kvin-levnadsvanor. harha flera ohälsosamma utsatta

socialtlevnadsvanorutsträckning flera ohälsosammai högre ännor
män.utsatta

utbildning ochofta vilkenTobak-, alkohol- och matvanor styrs av
studier konstaterattillhör. Olika harsocioekonomisk attgrupp man

arbetslöshet,samband medtydligttobak- och alkoholvanor har ett
alkoholintag, medanökar sittframförallt bland Unga mänunga.

arbetslöshet.kvinnor röker vidmerunga
i storstadsregioner-andelen rökare högstEnligt Socialstyrelsen är

i övrigtstadsdelarnabetydligt fler röker i de änDet är utsattasomna.
betydande.skillnaderna rökvanorDe regionala ii storstäderna. är

mellan 19andelen dagligrökare iBland varierarmännen procent
Andelen dagli-Malmö kommun.till 29Västerbottens län iprocent

och 3016 på Gotland ibland kvinnorgrökare är procentprocent
län.34 vår drygt 37undersökning framkommerKalmar I attegen

andel iMotsvarandedagligen i de stadsdelar.röker utsattaprocent
år generellt skett1985 har det24 Sedanövriga stadsdelar är procent.

områ-i deBland de boendeminskning andelen rökare. utsattaaven
år 1985.rökte dagligen Denna44 dedema drygt procent attangav

år Alltså 16sänkning med1995.andel hade sjunkit till 37 procent en
dagligrökare minskatandelenövriga stadsdelarna harI deprocent.

Frånåren och 1995. hamellan 1985med 30närmare attprocent
årår 1995.till ungefär 2333 1985legat närmare procentprocent

år,åldersgruppför 16-742: 1984/85,Tabell Rökvanor procent.

Röker dagligen,dagligen Röker dagligen,Röker
kvinnor man

44.8områden 44.2 43.7i storstädernagtsatta
33.3områden 31.7Ovriga i storstäderna 32.5

år,åldersgrupp1994/95, for 16-743: RökvanorTabell procent.

Röker dagligen,dagligen Röker dagligen,Röker
kvinnor man

39.1områden 36.9 34.8i storstädernaIzltsatta
23.6områden 23.9 24.2Ovriga i storstäderna

SCB,Källa: ULF.

34 1977,Socialstyrelsen,sid 238.Folkhälsorappon
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frånStudier USA, StorbritannienNorge och har visat risken föratt
skolbarn röker fördubblas någon föräldrarna Påröker.att om av

kan slutar påverkarsätt röka sluta.omgivningensamma atten som
I Ungdomsstyrelsens Hur é läget framkommerrapport att

rökare mindre frukt ochäter grönsaker och de manliga rökarnaatt
smörgåsfettäter de inte röker. "Rokareän har desutom svå-mer som
tillgodogöra sig antioxidativa finns exempelvisiatt ämnenrare
och frukt vilket innebärmorötter risken för och hjärt-att cancer

ökarkärlsjukdomar
En faktor också tydligt klasspecifik tandvård.är ärannan som

invånareAndelen i de stadsdelarna årvarje besöker tand-utsatta som
uppgårläkaren till 62 Motsvarande andel i övriga stadsde-procent.

procent.lar 73är Enligt nyligen genomförd hälsoenkät ien
Bergsjön det cirka 60är befolkningen besöker tand-procent av som
läkare minst gång år och del i gårdenna oftare. Cirkaen per en grupp

gårll år. Kvinnorna går till tandläkaren oftareprocent vartannat än
Detta ingetmännen. omfattningensäger behandlingen utanom av

det kan sig akuttandvård.röra iBarnen Bergsjön harom ren en
tandhälsasämre genomsnittet för Göteborgsbamen. åldernän I 3-6

år har barnen cirka 100 karies genomsnittet föränprocent mer
Göteborg. åldernBarn i år7-11 har 30 12-19-åringarochprocent
har karies.25 procent mer

Hälsotillstånd arbetsförmågaoch

Förra Storstadsutredningen visade hälsoläget i storstadsregioner-att
bättre i riket. Som förklaring sågän härtill skillnaderna ina var man

näringslivsstruktur mellan olika regioner. ocksåDetta kan förklara
de skillnaderna mellan de storstadsregionerna.stora Stockholms-tre
regionen hade långvarigtlägst andel sjuka och lägst andel med ned-

arbetsförmåga. Dessutom hälsotillståndethadesatt blivit allt bättre
åttiotalet.under Detta gällde dock inte för Göteborg och Malmö. I

35GreenDE, Teenagesmoking, Immediate and long-term WashingtonDC; Nationalpattern.
Institute of Education,US Departmentof Health, Education, andWelfare, 1979.
Aaro LE, HauknesA, Berglund EL. Smoking Norwegian school-children 1975-1980.among

The influence of the social environment.ScandJ Psychol l981:22:297-309.
Marsch MathesonA, Smoking attitudes and behaviour. London: Office of Population
CensusesandSurveys,Social Survey Division, 1981.
36Rosén M. On randomized controlled trials and lifestyle interventions. lnt J Epideminol
l989zl8z993-4.

Årsbok37Ungdomstid Hur é läget ungdom l996.Ungdomsstyrelsenoch Folkhälsoinsti-om
1996.tutet,

38Storstadsokmmitténsspecialundersökning ULF-materialet.av
39Bergsjön internationell stadsdel,En hälsobeskrivning invånarnashälsaoch välbe-en om-finnandei Bergsjön,Göteborgs primärvården,stad, 1997.
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peri-hälsotillståndet under dennaförsämratsbåda haderegionerna
od.4°

från SCB,ULF-materialetspecialundersökningvårI somavegen
år,åldern 16-74imedgenomgående intervjuerbygger personer

hälsotillståndet;upplevelsengällerföljande vadframkommer av

år,åldersgrupp 16-74Hälsotillstånd år 1994/95, för procent.4:Tabell

Övriga områdenområdenUtsatta
storstädernaii storstäderna

80,067,6hälsotillståndGott
4,212,4hälsotillståndDåligt

15,820,0någotHälsotillståndet däremellanär

55,062,5besvär värkHar av
18,323,7Har besvärmed sömnen
17,026,8arbetsförmågalnedsattHar

arbetsförmågadem nedsattsjukdomar/besvärderasde1 Summering att gersom uppgerav
mån.någonii hög grad samt

Källa: SCB, ULF.

år,åldersgruppHälsotillstånd år 16-741984/85, for procent.Tabell 5:

Övriga områdenområdenUtsatta
storstädernastorstäderna ii

81,470,0hälsotillståndGott
4,79,8hälsotillståndDåligt

13,820,2någotHälsotillståndet däremellanär

18,325,1arbetsförmåga2Har nedsatt
inte medsömnen" fannsmedvärk och Har besvärSvarsaltemativenHar besvär2 av

1984/85.
Källa: SCB, ULF.

ökningså betydandevi iakttakanperioden 1985-1995Under aven
hälsotillstånd.dåligtde harindividerandelen ettattuppgersom

år de har1995stadsdelarnai de12Drygt attutsattaprocent uppger
övriga stadsde-gånger fler ihälsotillstånddåligt vilket änär treett

Är dåligt hälso-de hade101985lar. närmare ettprocent attuppgav
alltsåharövriga stadsdelar. Detfler itillstånd, dubbeltvilket änvar

hälsotillstånd idåligt deuppleverökning andelenskett ettsomen av
något övrigai deminskatharområdena, andelenmedanutsatta

stadsdelarna.
derasstadsdelarnainvånarna i de68 attutsattaprocent uppgerav

hälsotillstånd pendlarderashälsotillstånd 20ochär procent attgott
övrigaför storstädemasdåligt. Motsvarande andelochmellan gott
stads-befolkningen i deAndelen16befolkning utsattaär procent. av

4° Storstadsliv,sid 131.SOU 1990:36
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delarna uppgårhar besvär värk till 63 Motsvarandeprocent.som av
andel för övriga befolkningen i storstäderna 55 Detär ärprocent.
också betydligt fler i de stadsdelarna har besvär medutsatta som

Närmare 24 de harsömnen. dessa problem,procent attuppger
medan omkring 19 hos övrigaden storstadsbefolkningen.procent

hälsotillståndet påverkarDet i de stadsdelarna i alltsämre utsatta
också invånarnasväsentligt ocksåmöjligheter till arbete. Här har en

ökning skett under tidpunkt områdena,i de medanutsattasamma en
minskning kan konstateras i de övriga stadsdelarna. Omkring 27

arbetsförmåga någon månderas i hög grad eller iprocent attuppger
årnedsatt 1995. invånareMotsvarande andel för övrigaär i storstä-

derna 17 följaktligenDet 50 flerär i deärprocent. procent utsatta
stadsdelarna arbetsfönnåga.har nedsattsom

Vi har valt dela befolkningen i olika socioekonomiskaatt upp
ocksåoch kön. Vi har valt jämföra inte enbartatt utsattagrupper

områden storstadsområdenmed övriga också våra såmed kal-utan
lade jämförelsekommuner: Arvika, Bolllnäs, Hallsberg, Hedemora,
Kalix, Timrå riketfKramfors och helasamt

Arbetare respektivemän kvinnor-

Delar vi kategorin arbetare och kvinnor och jämför mel-mänupp
årenlan 1985 och områden områden1995 och övriga iutsatta stor-

vårastäderna med jämförelsekommuner hela riket kan vi iakt-samt
följande;ta

Hälsotillstånd årTabell 6: 1994/95 for arbetare, respektive kvin-män
procent.nor,

ÖvrigaområdenUtsatta områden Jämförelsekom- Hela riket
i storstäderna i storstäderna Arvikamunerna

mfl
Män Kvinnor KvinnorMän Män Kvinnor Män Kvinnor

hälsotillståndGott 50,5 55,3 69,8 67,4 67,7 57,5 72,5 64,5
Dåligt hälsotillstånd 27,1 15,2 9,4 8,9 12,0 8,7 6,9 8,3
Hälsotillståndet är
något där emellan 22,4 29,4 20,8 23,7 20,3 33,8 20,7 27,1
Harbesvär värk 66,8 79,4 60,3 71,4 72,1 78,5 63,4 72,1av
Har nedsattarbets-
förmåga 20,4 30,7 14,7 15,5 20,5 20,7 13,4 17,6
Källa: SCB, ULF.

4 Vi har i kapitlet Ekonomi och försörjning dessakommuner vid jämförelse kost-använt av
nadsutvecklingeninom verksamhetsområden.vissakommunala



SOU 1998:25Folkhälsan storstädernas stadsdelar66 i utsatta

Hälsotillstånd år respektive1984/85 för kvin-arbetare, mänTabell 7:
procent.nor,

Övriga områdenområden Jämförelsekom- Hela riketUtsatta
i storstäderna Arvikai storstäderna munerna

mfl
Män KvinnorKvinnor Kvinnor Män KvinnorMän Män

hälsotillstånd 64,5 67,6 73,5 67,2Gott 59,3 60,4 73,9 71,1
Dåligthälsotillstånd 6,2 7,3 8,313,2 15,6 8,1 7,5 7,1
Hälsotillståndet är
något 28,4 26,2 19,2 24,5emellan 27,5 23,9 18,0 21,4där

arbets-Har nedsatt
förmåga 18,7 4,3 13,4 14,424,0 20,0 15,4 11,93

fanns med 1984/85.3 Svarsaltemativet"Har besvär värk" inteav
Källa: SCB, ULF.

Genomgående minskning skett andelenhar ett gottsom uppgeren av
områdenhälsotillstånd. har fördubbling skettBland imän utsatta en

Årdåligt hälsotillstånd. andelen 13,21985antalet varuppgerav som
våraår jämförelsekommuner har1995.och 27,1 Iprocentprocent

dåligtårenockså andelenmellanökning skett uppgermen somen
områdenhälsotillstånd år Andelen i övriga1995 bara 12är procent.

något riksgenomsnittet förhögrei storstäderna 9,4är änprocent,
andel i jämförelsekom-detarbetannän. Däremot större mänär en

ivärk72,1 procent besvär än män utsattasom uppger avmunerna
storstadsområden 66,8 procent.

åren såarbetsförmåga 1995mellan 1985 ochgäller nedsattVad
våra jämförelse-bland arbetarkvinnorna ihar ökningen varit störst

årårFrån till 20,7 1995.4,3 1985kommuner. procentprocent
områden nedsattarbetarkvinnor iAndelen utsatta uppgavsom

nivåarbetsförmåga låg år 1985 hög 20 ochredan procenten -
områdenår i1995. Arbetarkvinnorökade till 30,7 utsattaprocent

79,4 har besvär värk.procent mest av

infödda respektive invandrareArbetare svenskar-

infödda svenskar ochuppdelning arbetare iGör vi en av gruppen
vi följande:invandrare kan utläsa
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Hälsotillstånd årTabell 8: 1994/95 för arbetare, infödda svenskar
respektive invandrare4, procent.

ÖvrigaområdenUtsatta områden Jämförelsekom- Hela riket
i storstäderna i storstäderna Arvikamunerna

m
Infödda Invandr Infödda Invandr Infödda InföddaInvandr Invandr

Gott hälsotillstånd 60,5 43,9 71,6 55,7 65,5 27,2 70,45 50,0
Dåligt hälsotillstånd19,9 20,3 8,3 12,6 11,2 0 6,8 13,0
Hälsotillståndet är
något där emellan 19,5 35,8 20,1 31,7 23,3 72,8 22,8 33,1

besvärHar värk 67,8 82,4 64,1 73,5 74,3 85,3 66,9 74,9av
Har nedsattarbets-
förmåga 24,8 28,7 13,7 21,4 20,0 29,3 14,7 21,7

invandrare4 Med utrikes födda.avses
lntervjugruppen från5 invandrare dessakommuner låg,mycket varför angivnaär procent-

tillförlitliga.ärsatser
Källa: SCB, ULF.

Hälsotillstånd årTabell 9: 1984/85 för arbetare, infödda svenskar
respektive invandrare, procent.

ÖvrigaområdenUtsatta områden Jämförelsekom- Hela riket
i storstäderna i storstäderna Arvikamunerna

m
Infödda Invandr Infödda Invandr Infödda Invandr Infödda Invandr

Gott hälsotillstånd 61,2 57,5 73,0 69,1 66,5 48,4 5 71,0 64,6
Dåligt hälsotillstånd12,2 18,2 7,0 11,7 7,0 0 7,4 11,7
Hälsotillståndet är
något där emellan 26,5 24,4 20,0 19,1 26,5 51,6 21,7 23,7
Har besvär värkav - - - - -Har nedsattarbets-
förmåga 22,5 21,1 14,0 11,5 12,0 31,1 13,7 15,7
5 Intervjugruppen fråninvandrare dessa låg,kommuner mycket varför angivnaär procent-

tillförlitliga.ärsatser
Källa: SCB, ULF.

Andelen sig ha hälsotillstånd dåhar sjunkit ochsäger ett gottsom
Årfrämst för invandrare. 1985 upplevde 57,5 deattprocentgruppen

hade hälsotillstånd vårai stadsdelar. andelDennaett gott utsatta
hade minskat årtill 43,9 1995.procent

Den högsta andelen upplever sig dåligt hälsotillståndha ettsom
invandrare i de stadsdelarna.är 20,3 upplever dettautsatta procent

fråntill skillnad invandrare storstadsområden,i övriga där andelen
uppgår till 12,6 procent.

Andelen invandrare besvär värk 82,4 iär procentsom uppger av
områdena,de jämföra med 73,5 i övrigautsatta att procent stor-

stadsområden någotligger under riksgenomsnittet.som
Oavsett jämförelseområde så har ökning skett andelenen av som

har arbetsförmåganedsatt åren.mellan de aktuella Detta ären spe-
ciellt tydligt för invandrare.gruppen
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respektive kvinnorTjänstemän män-

följande;tjänstemannasidan kan vi konstateraVad gäller

Hälsotillstånd år respektive1994/95 för tjänstemän, män10:Tabell
kvinnor, procent.

Övrigaområden områden Jämförelsekom- Hela riketUtsatta
Arvikai storstädernai storstäderna munerna

mfl
KvinnorMän Kvinnor MänKvinnor Män KvinnorMän

82,5 78,3hälsotillstånd 78,6 84,2 75,481,2 74,9 83,5Gott
3,0 4,3hälsotillstånd 4,4 3,3Dåligt 7,3 7,3 2,3 4,7

Hälsotillståndet är
17,416,7 11,4 21,4 14,5någotdäremellan 17,8 14,211,5

47,6 62,541,3 61,7 58,5 61,246,0 63,9Har besvär värkav
Har nedsattarbets-

6,0 8,48,0 3,7 18,3förmåga 14,2 5,47,7
varieramed 8låg Angivna kantjänstemän i dessakommuner.6 Gruppen är procentsatser ca

områden tillförlitliga.kanvarför jämförelser med övrigaprocentenheter, anses
Källa: SCB, ULF.

Hälsotillstånd år respektive1984/85 för tjänstemän, mänTabell 11:
kvinnor, procent.

Övriga områden Jämförelsekom- Hela riketområdenUtsatta
Arvikai storstädernai storstäderna munema

mfl
KvinnorKvinnor MänKvinnor Män Kvinnor MänMän

84,3 82,4hälsotillstånd 77,4 83,363,5 80,1 85,2 81,2Gott
3,0 3,8Dåligt hälsotillstånd 2,9 5,2 0 5,210,0 2,1

Hälsotillståndet är
13,822,6 11,4 12,7något 17,8 11,8 13,6däremellan 26,5

Har besvär värkav - -- - - -
Har nedsattarbets-

5,4 6,2förmåga 5,3 7,3 6,0 2,89,5 0
med 8låg kan varierakommuner.Angivna6 Gruppentjänstemän i dessaär procentsatser ca

områden tillförlitliga.varför jämförelser med övriga kanprocentenheter, anses
Källa: SCB, ULF.

områden andelen medhartjänstemannakvinnor iFör ettutsatta
dåligt hälsotillstånd manliga tjänstemännen harmedan för deökat,

Likaså tjänstemannakvinnorsjunkit. har andelenandelen som upp-
förhållandetarbetsförmåga gällernedsatt ökat. Det motsattager en

manliga tjänstemän harAndelenför de manliga tjänstemännen. som
från 63,5hälsotillstånd har ökati stadsdelarnadeett utsattagott pro-

årår liggertill 81,2 1995 och1985 nästanprocentcent samma
storstadsområdena.nivå i övrigamanliga tjänstemännen dedesom
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infödda respektive invandrareTjänstemän svenskar-

Hälsotillstånd år för tjänstemän, infödda svenskar12: 1994/95Tabell
respektive invandrare, procent.

Övriga områdenområden ämförelsekom- Hela riketUtsatta J
Arvikai storstäderna i storstäderna munerna

m
Infödda Infödda Invandr Infödda Invandr Infödda InvandrInvandr

hälsotillstånd 81,0 72,0Gott 78,9 76,0 82,4 70,9 80,0 71,0 7
Dålligt hälsotill-

3,5 5,7stånd 4,3 15,4 3,5 4,1 4,0 0
Hälsotillståndet är

22,2något där 16,8 8,6 14,1 25,0 16,0 29,0 15,5emellan
29,0 54,8 62,7besvär värk 51,3 64,3 50,7 61,9 61,5Har av

nedsattarbets-Har
förmåga 29,0 6,9 10,59,6 14,3 6,1 l 1,4 10,5

låg,från varför angivnaIntervjugruppen invandrare dessakommuner mycket7 är procent-
tillförlitliga.ärsatser

Källa: SCB, ULF.

Hälsotillstånd år för tjänstemän, respektiveTabell 13: 1984/85 män
kvinnor, procent.

Övrigaområden områden Jämförelsekom- Hela riketUtsatta
i storstäderna Arvikai storstäderna munerna

m
Infödda InvandrInfödda Invandr Infödda Invandr Infödda Invandr

hälsotillstånd 65,2 72,6 79,3 1007 84,0 74,3Gott 74,0 84,1
Dålligt hälsotill-
stånd 6,44,7 10,4 3,9 7,2 2,8 0 3,2
Hälsotillståndet är
något 12,8 19,3där emellan 21,2 24,3 12,0 20,2 17,9 0

besvärHar värkav - -- - - - - -
Har nedsattarbets-
förmåga 6,1 8,3 4,7 0 5,8 6,74,2 4,9

från låg, varförinvandrare dessakommuner mycket angivna7 Intervjugruppen är procent-
tillförlitliga.ärsatser

Källa: SCB, ULF.

hälsotillstånd dåligtBåde sig ha ochinvandrare ettett gottsom anser
hälsotillstånd områdena. Från andelenhar ökat i de utsatta att var

år år 1995 de har65,2 1985 76 gottprocent att ettprocent uppger
storstadsområden råderhälsotillstånd. invandrare i övriga detFör

hälsotillstånd frånförhållandet. dåligt 10,4med har ökatDemotsatta
arbetsför-till 15,4 Andelen invandrare med nedsattprocent procent.

från årmåga 1985 till 14,3har tredubblats 4,9nästan procent pro-
år 1997.cent

mår iVi arbetarkvinnor och invandrare dekan konstatera sämstatt
storstadsområdena, vissamedan däremot invandrare blandutsatta
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manliga tjänstemän områdenai de tenderar upplevautsatta att ett
förbättrat hälsotillstånd.

Sammanfattande kommentarer

finnsDet rad samverkande kvalitativa och kvantitativa faktoreren
vi har lyft fram i detta kapitel kopplade till klass-är närasom som

skillnader i hälsa.
De individer arbetslösa, har de arbetena, inkom-är sämstasom

bostäderna och utbildningarna, fortfarandetenderar hasterna, att
hälsa. årDessutom har det skett ökningsämst sedan 1985en av

andelen dåligt hälsotillståndupplever områdena,i deett utsattasom
medan andelen någothar minskat i de övriga stadsdelarna.

Arbetslösheten i allra högsta grad folkhälsoproblem. Viär är ett
förmåganedsatt psykisk och tobaks- och alkoholkonsumtio-vet att

ökar vid arbetslöshet. Olika studier har konstaterat tobaks-attnen
och alkoholvanor har tydligt samband med arbetslöshet, framförett
allt bland åt.Sämre och rökning följs Matvanormatvanor styrsunga.
ofta vilken utbildning och socioekonomisk tillhör. I deav grupp man

stadsdelarna medellivslängden lägre, alkoholkonsumtio-ärutsatta
högre, kost- och motionsvanoma och det betydligt flersämre ärnen
röker i jämförelse med övriga stadsdelar. ocksåArbetslösa harsom

högre blodtryck och högre halter vissa stresshormoner ickeänav
arbetslösa. Dödligheten två gångerbland arbetslösa till högreär tre

bland icke arbetslösa.än
Den enskilda ståmänniskan tvingas utanför arbetsgemen-som en

skap kan isolera svårigheternalätt sig och därmed ökar komma inatt
arbetsmarknaden. hälsotillståndet påverkar ocksåDet i alltsämre

invånarnasväsentligt möjligheter till arbete. neddragningarDe som
skett i trygghetssystemen också inför framtiden. Dettagenererar oro
ökar känslan utanförskap och hopplöshet. självKänslan inteattav av
förfoga de verktyg behövs för förbättra sin situation,över attsom
känslan opåverkbarautlämnad krafter samverkarattav vara nega-
tivt och ökar riskerna för fåytterligare försämrad hälsa.att en

Vid arbetslöshet drabbas hela familjen. Efter längre perioden av
arbetslöshet påtagligt,ökar ohälsan högst andra problemävenmen

våld, missbruk och självmordsförsök bland föräldrar. finnsDetsom
mycket fyraårskontrollernastarkt samband mellan utfall vid ochett

olika sociala indikationer. Andelen barn inte klarade testernasom
fyraårskontrollenvid högst i länets förskole-stadsdelar. Iutsattavar

åldern språkutvecklingförsenad tal- och det vanligasteär problemet.
På låg- koncentrationssvårigheteroch mellanstadiet det vanligas-är
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inlämingssvårigheterproblemet och vanligast högstadiet.ärte
Sambandet sysselsättningssituation drog-mellan och barnspappans
missbruk den enskilt viktigaste faktorn för förklara förekom-är att

drogmissbruk. Bland bam till arbetslösa finns ettsten av pappor mer
missbruk förvärvsarbetandeutbrett bland barn medän pappor.

långva-Risken bli förtidspensionerad ökar högst väsentligt vidatt
återkommanderig sjukdom, hälsoproblem och arbetslöshet. Bakom

förtidspensionering ligger ofta och enformigt arbete ellerett tungten
dålig lång långtidssjukskrivna gångerhälsa tid.under Andelen är tre

bostadsområdenai de fattigaste i de rikaste. kan tol-Dettastörre än
står någotkas det inte bara de utanför och inte harärattsom som

mår dåligt, också oftaarbete de har arbete ärutan att ettsom som
områdensjuka. I storstädemas andelen arbetareär nästanutsatta

så storstadsområdenadubbelt övriga bullri-i de och de harstor som
Mångajäktiga och fysiskt belastade arbeten. upplever de harattga,

dåligt hälsotillstånd arbetsförmåga.och nedsatt Kvinnorna,ett
mårfrämst arbetarkvinnorna, betydligt harochsämre än männen

ofta besvär de i högrevärk. Det är utsatta ut-av grupperna som
avstår från vård.sträckning de söka Om de ekonomisktatt attanger

avstå från sjukvårdfattiga hälsatvingas kommer sambandet mellan
och fattigdom bli starkare.ännuatt

Ohälsotalen mycket höga bland befolkningen i de stads-är utsatta
sådelarna, i vissa delar dubbelt högt i övriga landet.änmer som

då utifrånbör medveten ohälsotalet bara deMan attvara om anges
försäkrades situation. oförsäkrade finns inte eftersom deDe med,

mångastår utanför försäkringssystemet. Bland de finnsmest utsatta
ensamståendeinvandrarkvinnor, imödrar och kvinnor arbetaryrken

långtidsarbetslösa.och
Segregationen tilltar i och med människor med sociala och häl-att

områden. barasomässiga problem anhopas i vissa Vi kantyper av
årkonstatera det Abraham Bäck sade 1756 gäller idag:änatt

ÄngslanFattigdom, Brist brödfödan,Elände, och Misströstan är
de främsta orsakerna till ohälsan.
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Boendeförhållanden boendemiljöoch7

"Gårdsten bra. skrattar och glada.Barnär är
många mångaGårdsten har hargator som namn.

många polacker.Gårdsten vackert. finnsDetär
Gårdsten landet det finns gris..."ingenär nästan som men

medverkade idikt skriven Minh Tho Trinh,Denna är somav
SOU 1997:62.Storstadskommitténs antologi BetongRosor av

mångaupplevelser bamMinhs dikt ord de känslor och somger
bostadsområden.i stadsdelarna har sinaoch ungdomar de utsatta av

vårt kojor SOUdelbetänkande bland betong ochI Att växa
ungdomarna tyckte1997:61 konstaterade vi 75 attatt procent av

Överområden 90fina, bilden inte entydig.deras var pro-var men
ändå nödvändigtungdomarna tyckte detatt attcent snyggavarav

ocksågårdar områden.i Och 80 tyckteoch parker deras procentupp
viktigt husen.detatt attvar snygga upp

svårt motsägelsefullhet.förklara denna uppenbara DetDet är att
sinmed hur människor manifesterarskulle kunna sammanhänga

människas identitet intimt för-identitet. Av hävd det ärattanses en
alltsåhembygd. Vi kan förväntaknippad med hennes bostad eller

tillfrågas bostads-människor hur de upplever sinaattoss som om
frågan sådantområden generellt tenderar besvara sätt attatt ett

identitetindividens försvar sindet egentligen säger mer om av egen
så måsteområdets dess-faktiska egenskaper. Om fallet,än ärom

lämnas obesvarat i detta sammanhang.värre
då befolkningen i de stadsdelarnaVad tycker den utsattavuxna

Vårt invåna-bostadsområden flertaletsina huvudintryck är attom
återfinns missnöjeti dessa stadsdelar trivs. likväl detMen störstare

bostadsområdena i stadsdelarna.med bostäderna och de utsatta
vårtframkom i delbetänkande Egenmakt SOU 1996:177.Detta

barn.1ensamståendemissnöjda medMest var gruppen
m.fl.Temaplan har uppdrag Stockholms länsstyrelseAB av

visar hosgjort första flyttstudie i länet, hyresgästerstörre attsomen

lEgenmakt, SOU 1997:177, 217.s.
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de kommunala bolagen nöjda med förvaltningen medär änmer
bostadsområdena. Bland hyresgästerna hos de privata bostadsbola-

situationen den omvända, dvs. mindre nöjd medär är vär-gen man
områdetsdamas insatser, nöjdare med kvaliteter.men

Mikael Stigendal visar i sin studie Sociala värden i olika sociala
världar missnöjet med bostadens kvalitet i destörstatt utsattavar

Rosengårdstadsdelarna och Södra Innerstaden i Malmö. Södra
ocksåInnerstadsboma deras utemiljö de iär sämstaattanser en av

staden Stigendal noterade Södra Innerstadsboma i sin bedöm-att
ning sitt boende totalt nöjdare med tanke derassettav var upp-
fattning bostaden, utemiljön och servicen.den kommunalaom

såGenerellt fanns upplåtelseformsamband mellan och hur nöjdett
med sitt boende totalt Minst nöjda hyresrättsinne-sett.man var var

havare.
Vårby gård årI i Huddinge kommun gjordes undersökningen

1987 bland det allmännyttiga bostadsbolagets hyresgäster visa-som
de knappt 20 bostadsområ-direkt missnöjda med sittatt procent var
de. femDe viktigaste tillorsakerna missnöjet hade medgöraatt

områdets skötsel och förvaltning,
områdets sociala integration,

området,upplevelsen rädsla, obehag och främlingskap iav
områdets geografiska läge.

Bostadsbolaget gjorde kraftfull insats bland inne-annat atten som
gårdarna,höll servicegaranti, upprustning fler ochtvättstugoren av

På årbättre tvåmindre det direkta missnöjethade min-ängarage.
skat till 9 förbättringEn klar resultatprocent. ett attsom var av

förvaltningsuppgifterbostadsbolaget sitt fulla för basalatog ansvar
vårtI delbetänkande bland och kojor SOUAtt betongväxa

1997:61 visade vi barnfamiljerna tillhör den oftastatt grupp som
frånflyttar stadsdelar. flyttar oftastDe grund "naturli-utsatta av

ga orsaker, önskemåldvs. tillökning i familjen, separation eller om
många områdesrela-andra boendefonner. flyttarMen dessvärre av

områdenaterade orsaker. Man upplever bl.a. inte tillräckligtäratt
barnvänliga och Skepsis till den förväntade kvaliteten inomtrygga.

påverkar ocksåbarnomsorgen och skolan deras val flytta.att
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO uppskattar om-

miljonprogramsornrådenas bostadsbeståndbyggnadsbehovet inom

3Stigendal,Mikael, Sociala värden i socialavärldar, 1997,arbetsunderlag.
3Integration segregation,SABO, april 1992MAF/AB.-
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omkringtill 100 000 lägenheter i landet. Denna uppskattning av
behovet omfattar endast de bolag medlemmar i SABO.ärsom

Försämrad utrymmesstandard i de stadsdelarnautsatta

trångboddhetenGenomförandet miljonprogrammet minskadeav
kraftigt under 1970-talet. Sverige har världens högsta utrym-en av

vårmesstandard. Vid bearbetning SCB:s ULF-material kunde viav
emellertid iaktta marginell minskning utrymmesstandardenen av

trångboddhetoch ökad under det decenniet. gällerDettasenasteen
framför allt Stockholm och i synnerhet i dess stadsdelar.utsatta
Antalet boende 100 rumsenheter kök minst 6 kvmsamtper rum

från årökade år56,8 1985 till 59,4 1995 i deprocent procent utsat-
invånarnastadsdelarna. I genomsnitt 35 i storstä-ta procentvar av

trångboddafdemas stadsdelar Motsvarande andel i övrigautsatta
stadsdelar knappt 20 procent.var

Inte lägre kvarboende iän andra stadsdelar

lågtomflyttningHög och kvarboende beskrivs ofta problemettsom
lågaför de i flerastadsdelarna studier och utredningar. Detutsatta

området.kvarboendet bl.a. minska socialaden stabiliteten isägs
svårt fåHittills har det varit uppfattning kvarboendet ochatt en om

flyttningsmönstret i storstäderna. I den tidigare nämnda flyttstudien
från hushållensTemaplan konstateras bland kvarboende-annat att

frånfrekvens i de hushållstadsdelarna inte avvek andra i fler-utsatta
länetfamiljshus i Däremot fann kvarboendet skulle dras-attman

tiskt minska alla ville flytta det,kunde göraom som men p.g.a.
såbostadsmarknadens hushållenorörlighet förhindras realiseraatt

hushållensina önskningar. Viljan hos bor i de stadsde-utsattasom
lama också svår påver-och önskade flytta visade sigatt attsom vara
ka med motsvarande hyressänkning. Enligt Temaplan skulle kvar-en
boendet troligen endast öka med 2-4 procent.

får ocksåVi troligen kvarboendet kommer minskaanta att att
invånarnasytterligare inkomster i de stadsdelarna för-utsattaom

påtagligt. inkomstnivånbättras Förvisso har inte utslagsgi-samma
upplåtelseformFpåvande betydelse för utrikes födda deras val av

Utrikes födda med höga inkomster starkt inomöverrepresenteradeär

4Trångbodda hushållenligt ibor där har mindre änettnorm personersom man sovrumper
kök och vardagsrumoräknade.Samboende dock delaperson, anses sovrum.

5 gångerNio i livet, 1997,Stockholms Läns Regionplane-och trafikkontoret.
° RogerAnderssonoch Molina, EtniskIrena boendesegregationi teori och praktik.



Boendeförhållanden boendemiljö SOU 1998:2576 och

hyresrätten. Medan inrikes födda boendekarriär till bostads-gör en
Hälften7tillåter högin-eller villa deras inkomster detta.rätt när av

frånkomsttagarfamiljema Grekland bor iTurkiet, Chile och hyres-
hushåll skaffarLikväl visar det sig allt fler utlandsfödda sigrätt. att

villa eller bostadsrätt deras inkomster ökar.nären
flyttstudie vidare delTemaplans visade mycket deatt storen av

hushåll såsomflyttar vräkning eller evakue-tvingande skälsom av
alltsåring flyttar just till Vi kan flerade stadsdelarna. anta attutsatta

hushåll såväl ekonomiska problem.dessa har socialaav som
ytterligare i dessaDärmed förstärks den sociala problematiken

områden.

Följande Temaplan grundval sin flyttstu-slutsatser drar AB av
die:

påtagligHushållen välfärds-byter bostad ofta. Flyttningen ger en
mångavinst. vill flytta utbudet saknas.Problemet dockär att men

fysiskt Boendekostnadema för egnahem kommerInte reellt.men
infla-troligen inte öka. blir inte dyrare bo kvar. ochDet Räntaatt att

rimligtion kommer sannolikt fortsättningsvis liggaäven att en
nivå. utveckling den disponiblaParallellt med denna kommer

hushållinkomsten samtidigt ökar förrnögenhets-öka hos delatt en
hushåll. medföra kraftigbildningen i dessa kommerDetta att en

i Stockholm.ökning bostadsrättsprisemaav

Otrygg boendemiljö

vårt 1997:61betänkande bland betong och kojor SOUI Att växa
våld, ivisade vi kriminalitet och droger ungdomarna deatt oroar

övriga ungdomar istadsdelarna i väsentligt högre grad änutsatta
storstäderna och i övriga riket. 40 ungdomarnaDrygt procent av

bostadsområde Ungdomarnasupplevde sitt och stökigt.otryggtsom
bostadsområden återspeglas också i hur denbild sinaav vuxna

bostadsområden. riskenbefolkningen sina Otryggheten ochupplever
våld i debli för och kriminalitet väsentligt högreär utsattaatt utsatt

tredjedel befolk-stadsdelarna i övriga stadsdelar. Nästanän en av
avstått från i sittningen i de stadsdelarna har att ututsatta

rånadbostadsområde för bli överfallen, ellergrund attav oro
ofredad. övriga stadsdelar har drygt 18 dessIsätt procentannat av

invånare kvinnorupplevt i synnerhet upple-Det ärsamma somoro.
bostadsområdena kvinnorna iDrygt 42 procentotrygga.ver som av

avstått frånde stadsdelarna har attutsatta att ut.uppger

7Mångfald och Ursprung, sid. 121.
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stadsdelarnaövrigai dekvinnornablandMotsvarande andel var
harstadsdelarnai deAndelenomkring 27 män utsattaprocent. som

i övrigaoch13avstått grund otrygghet procentatt ut varav
Även bland kvinnor-otryggheten högst9 ärstadsdelar procent. om

hotdrabbasnågot utsträckningi högreså det männenär avsomna
gånger förhögrefyrariskenvåld. stadsdelarnal de äroch utsatta

kroppsskador.våld tilllederdrabbasför kvinnormän än att somav
invånarna stadsde-deframgår inedanstående tabell utsattaAv att

våld övrigastölderför och änutsträckningi stor-larna utsättsstörre
skadegörelsestöld ochdet gällerstadsinvånare. endastDet närär av

områdena, rim-vilketutanför de ärandelen högrebil är utsattasom
iSkadegörelsedär.bilinnehavetmed tanke är störreligt att av

sågånger vanligt itvå och halvbostadsområdet medtill ochär en
stadsdelar.i övrigastadsdelarnadessa som

år,16-741994/95skadegörelse,kriminalitet ochförUtsattTabell 1:
procent.

Övriga stadsdelarstadsdelarUtsatta
9,411,2våldnågotvåldför eller hotUtsatt om
2,63,5vålladevåld kroppsskadaförUtsatt som
1,22,1läkarbesökvåldför krävdeUtsatt som

34,642,1skadegörelseför stöld ellerUtsatt
11,818,5lägenheteni.. 14,012,5bilav

bostadsområdetskadegörelseiFörekomstenav
4,618,3vanligtmycketja,

10,117,9vanligtja, ganska
ULFKälla: SCB,

låtitGöteborg hariFramtiden ABkoncernbolagetkommunalaDet
Hjällbo. Däri stadsdelenkriminalitetenundersökninggör aven

inbrottsstöl-stadsdelenibrottsligheten ärframgår vanligastedenatt
också denmisshandel. Detskadegörelse ochbilstölder,der, var

offerunder-idrabbatsdeboendebrottslighet de att avuppgavsom
Ökad deenligt"kvarterspolis skulle,sökningens bevakning och

intressantbrottsligheten. Enminskamedverka tillboende, kunna att
de boende90undersökningeniakttagelse i närmareär procentatt av

samtidigt brotts-problem,brottslighetenstadsdeleni ett somsomser
Göteborghelajämförelse mednågot ilägrestadsdelenligheten i är

dethälftenförhållande folkmängden. Drygttill stortetti somser
ungdoms-främstdetvidareUndersökningen visar ärproblem. att

iområdet. brottenvanligasteDesig iutmärkerbrottsligheten som
och inbrott.bilstöldersammanhangdessa är

opublice-FramtidensHjällbo,Delprojekt ii Hjällbo,3 och trygghetUlf, KriminalitetMalm,
,1997rad rapport



78 Boendeförhållanden och boendemiljö SOU 1998:25

Vi alltsåkan konstatera risken bli våldför eller hotatt att utsatt om
våld och skadegörelse betydligt högre iär storstädernas utsatta
stadsdelarna i övrig stadsdelar. förhållandeän Detta bekräftas också
i studie forskningsenheten vid Polishögskolan presenteradeen som
nyligen. fannDe i stadsdelar med hög problemnivå, dvs.att störan-
de missbrukarkvartar, nedskräpning, skadegörelse och stö-grannar,
kiga såungdomar, ökar risken för de boende för brott.att utsattas
Problemnivån ocksåhar betydelse för invånarnas upplevelsestor av
trygghet. Studien visar vidare polisens brottsförebyggande arbe-att

särskilt grannsamverkan brott, skerte, huvudsakligen i polis-mot
mästardistrikt låg problemnivå.med Andra studier har tidigare pekat

polisens förebyggande arbete med skoleleveratt oftare riktas mot
skolor ligger områdeni lågmed med hög problem-änsom snarare
nivå

Brottsligheten i de stadsdelarna förklaras vanligtvis utifrånutsatta
sociala och ekonomiska aspekter. självaAtt husen eller bostadsom-
rådets fysiska egenskaper skulle någonspela roll i dessa samman-
hang diskuteras sällan. Den amerikanske arkitekten Oscar Newman
beskriver i sin bok Defensible brottsligheten mellan hög-space

låghusområdenrespektive med socioekonomiskasamma samman-
sättning befolkningen. Newman fann brottslighetenattav var oer-
hört mycket högre höghusområdenai låghusområdena.iän Han
kunde konstatera klart samband: högre hus, desto brotts-ett värre
lighet. Utöver hushöjden inverkade också andra faktorer: gradentre

anonymitet, förekomsten svåra bevaka ochytorav attav som var
Ävenalternativa flyktvägar för brottslingama. husens utformning

bidrog till ökad risk för skadegörelse överfall.och

Offentlig och kommersiell service i stadsdelarna

Debatten miljonprogramsområdena i slutet 1960- och 70-om av
talen handlade ofta områdenas bristande fysiska och estetiskaom
utformning, bristen på kommersielläven och offentligmen om ser-
vice. Denna debatt kunde sig motsägelsefull å andra sidante när man
hävdade de områdena Skärholmen, Rosengårdatt ochnya som
Angered uttryck för den tilltagande kommersialiseringenettvar av
samhället. Debatten hade följaktligen två sidor. Miljonprograms-
områdenas barnsjukdomar successivt bortväxte i de flesta fall.
Många områden fick med tiden uppskattade centrumanläggningar.

9Lokala problem, brott och trygghet i Stockholms län, delrappon Wikström, Per-Olof H,
mfl., från Problemgruppen1997:4Polishögskolan.rapport
° Rådberg, Drömmen atlantångaren,1997,s.29f.om
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fåttanläggningaråren dessatio har däremotdeUnder senaste upp-
resulte-från stormarknader, vilket harnärbelägnatryckleva ökatett

flera stadsdelar.kommersiell service ii sämre utsattarat
Stor-uppdraggjordesi de studierframkomDetta tre avsom

kommersielladenkartläggasyftestadskommittén att ser-varavars
bilaga. för-flera fallSituationen har istadsdelar sevicen i utsatta

centrumanläggningarsvårats för miljonprogrammensytterligare
invånare arbetslösahar blivitdessallt störreatt grupp avengenom

påver-vilket kraftigt harfått ekonomiska villkor,allthareller sämre
invånarna i destudierna visarköpkraft.kat deras En även ut-attav

finns i derasde butikerköptrognastadsdelarna inte ärsatta som
dåbutikernas ochmedkan sammanhängastadsdelar. Dettaegna

oförmåga befolk-tillgodosebutikskedjornasframför allt de attstora
till denhar medverkatfaktorerbehov och krav. Dessaningens att

många försämratsstadsdelarna harikommersiella servicen utsatta
framsuccessivt vuxitdetstadsdelar harbetydligt. fleraI utsatta en

småbestår mängd mycketlivsmedelshandelalternativ av ensom
stadsdelarnastillsortimenterbjuderbutiker är anpassatett somsom

ocksåutsträckningspelar i vissButikernaetniskaolika engrupper.
mångainte ovanligtsysselsättningsperspektiv. Detroll är attett avur

butikerna. För-arbetar isläktingarnafamiljemedlemmarna och
studierna fortsätter:tillfattarna aven

ochmedbutiker det entusiasm"Många driver dessa gör storsom
samhällets hjälp. Attfamiljochönskan klara sinmed sig utanatten

stadsdelen ochså deoch krafterpå dessa initiativ attta gervara
angelägetefterfrågad serviceinvånarna tillskott formi äratt

och apotekensockså systembolagensPå år har postens,senare
uppmärksammats. PostenCentrumbildningarlokalabetydelse för

haråren lokala postkontor. Dettaned radlagtunder dehar senaste en
lokalaförsäljningsminskningar för dehåll inneburit kraftigaflera

fenomenbefara närVi kanaffärsidkama. även att upprepassamma
apotek.nedläggningar PostenaviseratApoteksbolaget har avomnu

bådelångtgående konsekvensernegativaallt förförsökt undvikahar
invånare fortsattlokalsamhällenastillförsäkravad gäller postser-att

Rinkeby ochi Husby,service och socialt kapital" kommersiellstudie offentlig ochEn om
1996.SamhällsplaneringAB,Ellinoroch BaurneVårby Gård, Hedberg Närplan ABLotta

Biskopsgården,GunillaGårdstenoch Södrasocialt kapital iserviceutbudochServicebehov,
Socialauniversitet, 1996.Göteborgs vär-och Sören Olsson.Ingrid JohanssonAbrahamsson,

1997.Möllevångenssamhällsanalys,Mikael Stigendal,socialavärld,den i SödraInnerstans
HedbergRinkeby,socialt kapital i Lotta12 kommersiell serviceochoffentlig ochstudieEn om
39.1996,opubliceradSamhällsplaneringAB,EllinorNärplanAB och Baurne rapport, s.
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vice och mildra effekterna för affärslivet inrätta så kalla-attgenom
de post i butik"-lösningar, eller kraftigt bantade kontor i loka-nya
ler. Ibland har detta inte varit möjligt grund meningsskiljak-av
tigheter mellan såsomoch lokala aktörer kommun, fastighets-posten
och butiksägare. I vissa fall har det fallit fastighetsbolagen,att
både kommunala och privata, kräver hyror stårinte i rimligsom pro-

rådandeportion till det marknadsläget.

Offentlig service

Den offentliga servicen i de stadsdelarna i likhet med denutsatta var
kommersiella ofta eftersatt stadsdelarna färdigställdes.när Det var

barnrik och befolkning flyttade in. Barnomsorgen ochen ung som
skolan pressades till det och barn och ungdomar gick tuffyttersta en
tid till Under 1980-taletmötes. byggdes den offentliga servicen ut
och kunde hållde flesta befolkningens behovmöta till-ett
fredsställande Sedan dess har den offentligasätt. sektorns expansion

och inom områdenvissa också successivt minskat.avstannat
Besparingarna inom den offentliga dåsektorn och inom verksam-
hetsområden berör barn och ungdomar har stundtals varit myck-som

kraftiga under 1990-talets första hälft. Storstadskommittén belys-et
detta i betänkandet Att bland betong och kojorte växa SOU

1997:61. Nedskärningama inom barn- och ungdomsverksamheten
har generellt varit i storstädernasstörre stadsdelar i kom-änutsatta

i övrigt. Exceptionellt nedskärningar gjortshar inomstoramunerna
barnomsorgen i dessa stadsdelar. Totalt minskade bruttokostnadema
i fasta priser med i genomsnitt 17,5 och personalen med 20procent

årenmellan 1992-95. Dessa nedskärningar 30procent procentvar
vad storstadskommunemastörre än helhet gjorde. Grundskolansom

i de stadsdelarna fick förvisso resurstillskott underutsatta perio-ett
den 1992-95, detta kunde dock inte åderlåtninförhindramen en g av
andelen lärare med 9 medan motsvarande andel oförän-procent, var
drad i övriga stadsdelar.

Service, bidrag och motprestation

då invånarnaVad tycker i de stadsdelarna den offentligautsatta om
servicen Ett försök frågabesvara denna har gjorts Riksrevi-att av
sionsverket RRV uppdrag Storstadskommittén i underlags-av

Välfärd i verkligheten räcker inte SOUrapporten pengar-
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såvälbefolkningens attityder kvali-1997:24. RRV har studerat till
välfärdsfrågorden offentliga sektorns utbud, till i all-teten som

mänhet. RRV konstaterar bor i stadsdel medatt oavsett om man en
låga så såvälhöga inkomstereller tycks attityden till kvaliteten

välfärdsfrågoroffentliga sektorns utbud till i allmänhetden som
ocksåi Befolkningen i dessa stadsdelaröverensstämma är öve-stort.

den allmänna välfärdssituationen i Sverige har försäm-attrens om
överensstämmelsenåren. ocksåde tiounder hög vadärrats senaste

gäller vilka de boende viktigt samhället priorite-är attgrupper anser
Barn, ungdomar och sjuka i förstasätts rummet.rar.

invånarnasBeträffande attityder till den offentliga verksamheten
framgår invånarna höginkomstområdena någotbordär i ärattman

låginkomstområdena. låg-positiva till utbudet vad i Iän ärmer man
inkomstområdena förhållandevisdet fler nöjda med detär ärsom
lokala utbudet ungdomsverksamhet och socialtjänst. Däremot ärav

mindre nöjd med utbildningen,bland skolan, barnomsor-annatman
sjukvården. tillfrågade också invånarnapolisen och vad deRRVgen,

ansåg låtamöjligheten frivilliga organisationer kompletteraattom
invånarna lågin-offentliga verksamheten. 88 iden Drygt procent av

komstområdena höginkomstområdenatyckte detta bra och ivore var
något respektivemotsvarande andel högre, 93 boende iDeprocent.

områdestyp också påsigskulle kunna tänka sin fritid ochatt utan
bostadsområ-ersättning sig i vissa verksamheter i detengagera egna

Ävenidag utförsdet samhället. i detta fall intresset störreärsom av
höginkomstområdena, låginkomstområdena,i i 6371 änprocent,

invånarna ornrå-RRV:s visar i respektiveävenprocent. rapport att
rimligt idagdestyp tycker det begära del deäratt att att en av som

uppbär förtidspension och arbetslöshetsersättning ska ha skyldighet
förmågaefter bästa insats inom vissa offentliga verksam-göraatt en

heter. fortsätter:RRV

såledesDet finnas starkt för idén införa motprestationer för vissatycks stödett att
bidrags- och försäkringsersättninganl. skiljer endastDetmottagaregrupper av av .några enstaka procentenheter mellan stadsdelarna. I mellan 60 och 80stort anser

för erhållermotprestationer kan bra i dag kontantaattprocent vara personer som
stöd.

ocksåstudie visade offentliga sektorn generellt förde-RRV:s denatt
lar kontanta bidrag och försäkringsersättningar personalre-samtmer

höginkomstområden.till stadsdelar till Totalt utbe-änutsattasurser
talades bidrag försäkringsersättningaroch motsvarande mellan

invånare låginkomstområdena år000 och 000 i29 34 kronor per
höginkomstområdena1994, medan motsvarande tal för 12 000var

till 16 000 kronor.
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Sammanfattande kommentar

Folk i trivs i stadsdelarna, missnöjet medde ävenutsattagemen om
Vårabostadsområdetbostaden och i dessa stadsdelar. tidi-är störst

bostadsområdenstudier visar ungdomarna tycker derasattattgare
både gårdar, Någonborde vad gäller parker och hus.snyggas upp

befolkningen har vi inte gjort,motsvarande studie bland den vuxna
det inte för osannolikt deras uppfattning sinatar att ommen

bostadsområden förnyelse-med ungdomarnas. Deöverensstämmer
pågår flera boende deltar,projekt i stadsdelar och där deutsattasom

också önskemål.fysisk upprustning ofta framförtvisar Ettäratt ett
aktuellt Skärholmen i Stockholm, där de boende föresla-exempel är

grå målas färgvalgit de husen ska i pastellfärger. Ettatt om som
skönhetsråds därför yrkadedock inte i stadens smak ochvar som

påavslag byggnadslovet.
bostadsområdenamissnöjet med i de stads-Det utbredda utsatta

mångadelarna kan delvis sammanhänga med upplever sinaatt
bostadsområden invånarnaUngefär tredjedel harotrygga.som en av
någon gång avstått från bostadsområde påi sitt grundatt ut av oro

rånadför bli överfallen, eller ofredad. Motsvarandesättannatatt
måsteandel i övriga stadsdelar 18 Tyvärr vi konstateraär procent. att

befogad. för kriminalitet ellerderas Risken skade-är utsättasattoro
görelse nämligen i stadsdelarna i övrigahögre deär än stor-utsatta

polisenstadsstadsdelar. borde tillräckligt starkt skäl förDetta ettvar
aktivt bedriva brottsförebyggande arbete i dessa stadsdelar.att

visar flera studier polisen istället koncentrerar dettaDessvärre att
låg problemnivå.tillarbete stadsdelar med

trångboddhetenMiljonprogramsatsningen eliminerade och
vibostadsnöden i landet under 1970-talet. Emellertid kan notera att

trångboddheten trångboddaökar igen. Andelen högst i deär utsatta
andelstadsdelarna i storstäderna, drygt 35 Motsvarade iprocent.

övriga Ytterligare intressant aspekt istadsdelar 20är procent. en
kvarboendet i de stadsdelarna intesammanhanget är äratt utsatta

svårtlägre i andra stadsdelar. faktum det hävdaDettaän gör att att
åstadkommajust högt kvarboende viktig ingrediens förärett atten

så bostadsområde. Mångasocial i innerstads-kallad stabilitet etten
stadsdelar uppvisar ofta kvarboendefrekvens delägre än utsattaen

långt-stadsdelarna, drabbas inte dessa stadsdelardettatrotsmen av
gående sociala problem. Befolkningens knappa ekonomiska resurser
i de stadsdelarna medverkar troligen till kvarboendet inteutsatta att

rådlägre. Om fler hade skulle de flytta, inte minst det skäletär attav
många trångbodda bostadsområdena.missnöjdaoch medär
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Bostadsbolagens Temaplan AB visar dessutom bostadsbolagenatt
små påverkahar möjligheter hyresgästernas flyttbenägenhet.att

frånFörvisso visar erfarenheterna fas-stadsdelar bättreutsatta att en
tighetsförvaltning effektivt minskar det direkta missnöjet, kvar-men

påverkas sådana återkommerboendet knappast insatser. Vi tillav
Fråndetta i kapitlet miljöförbättringsbidrag till Blommanpengar i

del
Våra studier visar entydigt den offentliga och kommersiellaatt

servicen i de stadsdelarna har under l990-talet.utsatta utarmats
Nedskärningar inom den offentliga köpkraftsektorn och minskad
och köptrohet befolkningenhos de främsta orsakerna till detta. Deär

svårt fåbutikskedjoma har haft ihopverksamhetenstora att att
förmågaoch deras sitt utbud till befolkningens behov ochatt anpassa

krav har varit högst bristfällig. dessa butiker slagit igen har detNär
på hållsina vuxit fram och spännande alternativ livsmedels-en ny
handel erbjuder sortiment efter stadsdelar-ärett anpassatsom som

olika etniska Butikerna fyller viss rolläven ettnas grupper. en ur
sysselsättningsperspektiv. Detta verksamhet borde haär en som en
hög potential vidareutvecklas. Mycket tyder nämligen detatt att
finns oexploaterad för tjänstermarknad rad produkter ochstoren en

svå-i dessa stadsdelar. Ett kanske trivialt, belysande exempel ärmen
få på innehåller fårkött,righeten korv endast ellernöt-att tag som

sådanmarknaden för produkt borde betydande medtrots att en vara
på mångatanke människor i landet religiösa och kulturellaatt av

avstår frånskäl grisköttscharkuterier. Situationen för kommersi-den
försvårasella verksamheten ytterligare statlig affärsverksamhet,när

såsom apotek och systembolag, läggs ned i de stadsde-post, utsatta
larna.

Riksrevisionsverket visar den offentliga sektorn generellt för-att
sina välfärdstjänster,delar bidrag och försäkringsersättningar till

stadsdelar med de möjlig-behoven. Storstadskommunemasstörsta
områdenaheter ytterligare fördela till deatt utsattamer resurser

måste därför bedömas mycket begränsade.som
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i deMänniskor emellan8 utsatta

stadsdelarna

skildringaråterkommande massmediernasiständigtEtt tema av
ochanonymitetmiljonprogramsområden stadsdelaroch ärutsatta

bildspråksuggestivtoftaanvänder sigensamhet. Man ett somav
bildkomposi-vanlig användblivit Enintill harnäst egen genre.en

i förgrun-grodperspektivutgår från barnlitettion ettensamtett ur
sig. budskapbetonghusen Dettabakgrundenoch iden tomar upp

stadsdelar-i deMänniskornaverkligheten.speglar dock inte utsatta
såandra,ellereller mindre änvarkenär ensammaanonymamerna

undersökningar. Detvåra andrasochbedömavitt vi kan egnaav
förhållandet. intemärkspå Dettadetteckenfinns motsattasnarare

oftastadsdelarna,i deoch ungdomarminst hos barn utsatta som
ide finnergemenskapenframhåller ochkamratkontaktema som

stadsdelarsina
svårt och ensamhet,anonymitet närFörvisso det mätaär att men

någraråderpåvisaså går detdet inteförsökerväl attattman
stadsdelar i storstäderna.olikaskillnader mellananmärkningsvärda

Vår det undersmå. undersökning visar dockOfta skillnadernaär att
stadsdelar. Imellan olikaåren utjämningtio har skettde senaste en

positiv utveck-dessutomstadsdelarna kande noterautsatta enman
det ofta häv-med tankesynnerligen intressantling. Detta är att

svårareharflerfamiljshus i storstädernaidels invandraredas attatt
bostadsområdet delsinomkontakter ochetablera umgänge att

alltså hävdainteVi kani dessa stadsdelar.otryggheten högre attär
det socialamellan gradenentydigt samband umgäng-det finns ett av

bostadsområdet.brottsligheten iochet
kontakt medframgår inte hadeandelentabellI l att grannar,som

väsentligtminskatharoch arbetskamraterinte umgicks med vänner
övriga stadsde-1985-1995. deperioden Istadsdelar underi dessa

har minskatmedkontaktenvi däremot iakttalama kan att grannarna
procentenhe-ökadearbetskamraternamedoch umgänget ettatt par

stadsdelsområdenainvånare respektivei deVad gäller andelenter.

betong SOU39, RosorSOU 1997:61,1 bland och kojor, ävenbetongAtt växa avs. se
1997:62.

1997.2 Mångfald invandrarverk,StatensSe ocht.ex. ursprung,
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kan definieras familjeisolerade, umgåsoch sällan medsom som
Ävenanhöriga relativt lika. andelenär individer sällanom som

umgicks förhållandevismed både områdestyper-liten ivänner var
så andelen sådubbelt hög i denästan stadsdelarna.utsattana, var

Tabell Sociala årenrelationer i storstäderna under 1985-1995.
Procenttal. år.Aldersintervall 16-74

ÖvrigaUtsattastadsdelar stadsdelar
i storstäderna

1984/85 1994/95 1984/85 1994/95
Har sällan kontakt med anhöriga 14,7 13,0 9,0 10,7
Ingen grannkontakt 60,9 51,8 47,8 49,4
Saknar ingen uppgiftnära vän 22,1 ingen uppgift 15,2
Umgåssällan med 5,4vänner 4,8 5,2 2,4
Familjeisolerade 7,5 6,4 4,6 6,3
Umgås med arbetskamrater 30,9 22,5 31,0 27,5
Källa: SCB ULF

Kultur och fritid

Storstadskommittén konstaterade i delbetänkandet Att blandväxa
betong och kojor det finns rika fritidsmöjligheter i deatt utsatta
stadsdelarna. Parklekar, motions- och idrottsanläggningar olikaoch
anläggningar för kulturverksamhet finns i omfattning i dessastörre
stadsdelar i storstädemas övrigaän stadsdelar. Ofta stadsde-omges
larna vilket ovärderlig för friluftslivet.är Trotsnatur,av en resurs
goda möjligheter till rikt och omväxlande fritids- kulturliv såochett
tyder mycket befolkningen i de stadsdelarna i litenatt utsatta
omfattning utnyttjar dessa möjligheter.

Statistiska centralbyrån SCB visar nämligen i sin rapport
Välfärd och ojämlikhet 20-årsperspektivi 1975-1995 att personer

lågamed disponibla inkomster, socialbidragstagare, arbets-extremt
lösa, ensamstående småbarn, lågutbilda-med invandrare,mammor
de och förtidspensionerade i relativt liten utsträckning sigägnar
friluftsliv, idrott, motion eller utnyttjar det offentliga utbudetannan

rekreationsanläggningar, kulturella aktiviteter och nöjesaktivite-av
En andel dessa finns i de stadsdelarna.ter. stor utsattaav grupper

SCB noterade dessutom fritids- och kulturaktivitetsgraden hosatt
dessa någothar sjunkit under tvåde decennierna,senastegrupper
medan det har skett ökning bland befolkningen i övrigt. Det bören
i påpekassammanhanget dock kartläggningar människorsatt av
kultur- fritidsaktiviteteroch svårigheter.kringgärdas del Delsav en
kan tillfrågas i urvalsundersökningar de ärattpersoner som uppge
medlemmar i föreningar, i egentlig mening inte föreningarärsom
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sinaworkout dels kan undersökningarna hat.ex. osv., egnagym,
söker efter viss form aktiviteter ochbegränsningar, dvs. deatt en av

intervjuper-omedvetet andra aktiviteterutesluter medvetet eller som
kultur- och fritidsaktiviteter.soner anser vara

vårt och kojor SOUdelbetänkande Att bland betongI växa
i de stadsdelarna1997:61 visade vi ungdomarna ärävenatt utsatta

föreningsaktiva i välbeställda stadsdelar ochmindre ungdomarän
pojkar, socio-flickor generellt mindre föreningsaktiva änär oavsett

ekonomisk bakgrund.
föreningsaktiviteten den befolkningen igenerella hosDen vuxna

Vivi inte haft möjlighet undersöka.de stadsdelarna har attutsatta
tillgångdäremot haft till Mikael Stigendals studie Sociala värdenhar

i förening blandi olika sociala världar, kartlägger medlemsskapsom
invå-invånarna Studien visar bl.a. 90i Malmö stad. att procent av

imedlemsanslutna, medan motsvarande andeli staden ärnarna
invånareRosengård medendast 56 höga andelenDenär procent.

stadsdelarutländsk bakgrund skulle kunna förklara detta, andramen
ocksåFosie, har hög andelSödra Innerstaden och avsom som en

medlemsanslutning. i särklasshar 90-procentig Dendenna grupp, en
boendeföreningar och fackföre-vanligaste föreningskategorin är

Rosengård,få fackföreningsmedlemmar i vilketningar. Extremt är
givetvis avspeglar stadsdelens sysselsättningssituation.

lågtockså för böcker läsning iStigendal visar intresset och äratt
Rosengård. de aldrig läser bok.Hela 27 procent att enuppger

befolkning 15Motsvarande andel för hela Malmö stads är procent.
Även lågtintresset för böcker bland med utländskär personerom

så fördetta intresse högre vad deras intressebakgrund dock ärär än
gå förkonserter, eller utställningar. Intresset TV ärteater, museer

rosengårdsboma. tittar i genomsnitt 3,2 tim-däremot bland Destörst
studien nöjer sig med 2,5dag, medan övriga befolkningen imar per

timmar.

Föreningar driver integrationsarbetesom

påmobilisering CESAM harCentrum för samhällsarbete och upp-
Storstadskommittén undersökt aktiviteter och verksamheterdrag av

föreningar iskapats och drivs enskilda boende och de utsat-som av
finns i sin helhet i bilaga.stadsdelarna undersökningen Derasta

föreningar har sin verksamhet för-undersökning visar fleraatt som
målsättning.integration Manlagd till de stadsdelarna harutsatta som

sammanhållenockså föreningar har stark nationell,kan attse som en
utifrån kontaktytorkulturell eller etnisk identitet utvecklar denna
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med andra föreningar och det svenska samhället. ochHem- skola-
föreningar och föräldraföreningar,andra med i huvudsak svenska

svårtmedlemmar, har däremot mobilisera intresse kringstörreatt ett
skolgångbarnens fråni dessa stadsdelar. CESAM:s erfarenheter

skolfrågorarbetet med visar ökat och befogenheter äratt ansvar av
betydelse för föräldrarnas och dessa förutsättningarattengagemang
för inflytande ofta saknas i de traditionella organisationerna. Ett sätt

råda Rosengårdsskolanbot detta problem kanatt attvara som
så rådinrätta kallat Kosmopolitiskt med föräldramedverkan.ett

CESAM visar vidare folkrörelsema och kyrkan bedriveratt ett
Spångaomfattande arbete i de stadsdelarna. Församling kanutsatta

många exempel där traditionella värderingarsägas möterettvara av
verklighet. Församlingens personal eftersträvar möta män-atten ny

niskorna där de finns bedriver därföroch aktiv verksamhet vid sko-
Spånga,lorna i Rinkeby, Hjulsta. Tradition förnyel-Tensta och och

Spångas Blåbandföreningkan ledorden för ochäven sägasse vara
UtifrånVerdandi i Tensta, Huddinge och Södertälje. den verk-nya

lighet finns omkring bygger de vidare olika folkrörelse-runtsom
såtraditioner i hög grad har präglat det svenska välfärdsprojek-som

majoritet föreningarnaEn i de stadsdelarnatet. utsatta attav anser
dåligt.kommunernas ekonomiska mindrestöd bra eller Däremotär

hälften föreningarna samarbetet funge-med kommunenattanser av
bra eller mycket bra. CESAM:s undersökning visar vidare attrar

kvinnor och i lika hög grad sig i föreningarna.män engagerar
ocksåEngagemanget högt bland föreningsmedlemmar medvar

såväl invandrarbakgrund bakgrund. före-svensk Av de hundrasom
ningar imedverkade undersökningen 95 stycken deattsom uppgav
har anställd personal. uppgick till 206.Totalt antalet anställda
Antalet aktiva medlemmar hos samtliga medverkande föreningar
uppgick till 13 095. Föreningslivet följaktligen viktig delär en av
sysselsättningen i dessa stadsdelar och därmed värdefullen resurs.

Makt och valdeltagande i de stadsdelarnautsatta

vårtI betänkande Egenmakt SOU 1996: konstaterade vi177 denatt
demokratiska krisen i de stadsdelarna särskilt djup ochärutsatta
växande, vilket i sin näring utanförskap.demokratiskttur ettger

invånarnasUtanförskapet yttrade sig framför i politiskaallt del-att
tagande och i formella väsentligtsammanhangengagemang mer var

ilägre de stadsdelarna övriga storstadsbor. Vi konstatera-änutsatta
de vidare förtroendet för det allmännas lösa sina uppgiftersättatt att
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betydligt lägre i dessa stadsdelar. Likaledes och kun-var var vanan
skaperna lägre hur kan för förbättra sin situation.attom man agera

Valdeltagandet sjunker stadigt

bådeValdeltagandet lägre i de stadsdelarna i jäm-är avsevärt utsatta
såvälförelse med genomsnittet för riket.storstäderna för övrigasom

ingen tillfällig i Valdeltagandet, fördjupningDetta svackaär utan en
den trend förra Storstadsutredningen redan observerade i slu-av som

låga1980-talet. Vi det Valdeltagandet uttryck förärtet att ettav anser
invånarnas resignation förtroendekris väljareoch mellan ochen
valda sammanhänger med utanför-växande känslaytterstsom en av

invånarnaskap och vanmakt hos i de stadsdelarna. Vi före-utsatta
också åtgärderislog delbetänkandet Egenmakt flertal i syfteettom

stärka demokratin och det medborgerliga i storstä-att engagemanget
återkommerderna. Vi till dessa förslag i del 3 där vi redogör föräven

mottagandet egenmaktsbetänkandet.av
Mikael Stigendal försöker, i sin studie Sociala värden i olika soci-

få invånarnas påverkaala världar, uppfattning möjlighet atten om
förhållanden,olika dels förändringsarbete, dels attgenom genom
någotvälja alternativ. använder förän-Han begreppsparetannat

invå-dringsmakt och valmakt. förändringsmakten harDen största
inom arbetslivet och minst inom barnomsorg och skola. Närnarna

invånarnasstadsdelarna inom Malmö jämförs inbördes vad gäller
så Rosengård.förändringsmakt inom boendet den lägst iär

också invå-Valmakten i boendet lägst i denna stadsdel, dvs.är att
har mindre möjligheter välja boende. Stigendalettatt annatnarna

ocksåvisar intresset för politiska diskussioner har samband medatt
etnisk bakgrund. utländsk bakgrund sigPersoner med engagerar
mindre i politiska diskussioner med svensk bakgrund.än personer

lika starkt medNästan sambandet sysselsättning. Förvärvs-är
arbetande engagerade arbetslösa och förtidspensionärer.är änmer
Villaägare dessutom engagerade hyresrättsinnehavare.är änmer

Rosengård44 befolkningen iDrygt de heltprocent attav uppgav var
gångerointresserade politik. fyra högre genomsnittetDet änav var

för staden.

Att organisera demokratin

vårtI första delbetänkande Röja hinder SOU 1995: 142 fram-Att
höll vi den offentliga förvaltningens organisation ska under-att vara

alltsåkastad medborgarnas inflytande och insyn. Det väsentliga är
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ändamålsenligt förverkli-organisationen rationellt och sättatt ett
förväntar sig.de önskningar och behov medborgarna Men strä-gar

efter rationalitet dock inte leda till konstruerarbör att orga-van man
hårt så sårbarablir förnisationer alltför specialiserade deär attsom

och inre förändringar.yttre
1990-talet delegerat förSamtliga storstäder har under ansvaret

verksamhetsområden huvudsakligenflera till lokala harDetorgan.
enskildaskett dels stadsdelsnämndsorganisation, dels viagenom en

Storstadskommittén huvud-resultatenheter och entreprenörer. ser
utveckling, vi vill dock riktasakligen positivt denna upp-men

på organisations-del komplikationer dessamärksamheten en som
vårt SOUlösningar kan medföra. delbetänkande röja hinderI Att

på alltför1995:142 pekade vi bland risken med mark-ettannat
effektivitet, konkurrens,nadsorienterat förvaltningstänkande där

flexibilitet och kundanpassning kan komma i konflikt med den lag-
likabehandling,styrda förvaltningens krav rättssäkerhet och men

försvåra utvecklingmöjligheterna till samverkan ochäven en av
människors egenmakt.

förnyelsekommittén uppmärksammar ytterligareKommunala en
uppstå självständiga resulta-dimension de problem kan medav som

tenheter Kommittén Organisationsform har inne-menade dennaatt
fåburit chefer och personal i offentlig verksamhet kommit attatt en

vardagsfrågor. Prioriteringar mellanbetydelse i politikensstörre
fåvilka skall vad de knappa tillavgörsresursernagrupper som av

också minne.del dem med de förtroendevaldas goda Dettastor av -
demokratiskt vakuum i relationen mellan väljare ochhar skapat ett

kommittén. Risken överhängande de professio-valda, enligt är att
brukarperspektiven.nella perspektiven medborgar- ochtränger ut

också demokratisering, effek-Kommittén belyste konflikten mellan
tivisering organisationslösningama har hit-och rättssäkerhet. De nya

åstadkommit någratills inte kostnadssänkningar generellt enligt de
gjort uppdrag Kommunalaberäkningar Statskontoret harsom av

förnyelsekommittén. Kommittén menade i varje led det poli-att av
måste såvältiska beslutsfattandet uppgifter kostnader kvali-om som

ställastet samman.

Sammanfattande kommentar

förortsmän-Vi har visat den ochatt myten ensamma anonymaom
människor skil-niskan saknar helt förankring i verkligheten. Dessa

3 förnyelsekommittén,Förnyelse kommuneroch landsting, slutbetänkande Kommunalaav av
SOU 1996:169, 125-145.se s.
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jer sig inte frånsocialt andra i samhället. frånMyten härrör troligen
det grannskapsarbete aktivt bedrevs bl.a. socialtjänsten isom av

stadsdelar under 1970-talet och har dokumenteratsutsatta i ettsom
rapporterantal Detta grannskapsarbete ofta riktat männis-motvar

kor olika omständigheter dennasom av var ensamma, men grupp var
dåvarken eller i dessa stadsdelar istörre andra stadsdelar iännu

storstäderna.
Vad gäller barns och ungdomars föreningsaktivitet i stads-utsatta

sådelar avviker fråninte den genomsnittet, lägreär avsevärt änmen
bland barn frånoch ungdomar välbärgade hem. Föreningsaktiviteten
hos den befolkningen avviker troligen fråninte hellervuxna genom-
snittet, frånmed undantag stadsdelar med hög andel nyanlända
utländska medborgare. fleraI stadsdelar kan vi finna blomstrandeett
föreningsliv, inte minst invandrarföreningar.representerat av
Föreningslivet förfogar också hållsina betydandeöver resurser
både i form lokaler, mångapersonal och framför allt medlemmar.av
Många föreningar i de stadsdelarna arbetar dessutom aktivtutsatta
med förbättra invånarna.villkoren föratt

Kulturkonsumtionen i högsta grad klass-är och könsbetingad.
Därför det inte överraskandeär kulturaktivitetsgraden lågäratt

invånarnabland i de stadsdelarna, med tanke flertaletutsatta att
Överraskandearbetare.är däremot kulturaktivitetsgradenär haratt

avtagit under tvåde decennierna bland socialbidragstagare,senaste
småbarn,med invandrare, lågutbildade och förtidspensio-mammor

Dessanärer. överrepresenterade i deär stadsdelarna.utsattagrupper
Vi konstaterar i detta kapitlet demokratiskt utanförskapatt ett

sig allt starkare iväxer de stadsdelarna. Medan valdeltagan-utsatta
det och det politiska generellt ökar bland storstadsbe-engagemanget

såfolkningen, minskar det i oroväckande omfattning invå-blanden
i de stadsdelarna. Storstadskommunerna försökerutsatta mötanarna

denna utveckling med delegera för fler verksamhetsom-att ansvaret
råden till lokala Dels införa stadsdelsnämndsorga-attorgan. genom
nisationer, dels via enskilda resultatenheter och Dettaentreprenörer.

positivt, vi vill dockär rikta uppmärksamheten dennaattmen
utveckling kan komma i konflikt med förvaltningarnas krav rätts-
säkerhet och likabehandling, minska föräven utrymmetmen sam-
verkan och egenmakt.

4 Olsson,Se S., i Social mobilisering Om samhällsarbetei Sverige, red. Sundh, K. och-Turunen, 1992P.,
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framgångDel 2 tillVägar

Inledning

I del 1 har vi belyst levnadsvillkoren vårai de stadsdelarna iutsatta
storstäder. denna del ska viI kartläggning de insatsergöratre en av

inom framför utbildningsområdetallt bostads-, arbetsmarknads- och
åtgärdahar haft till syfte de problem de stads-att utsattasom som

delarna brottas med, redovisa exempel förändringsprocessersamt
har områden.medverkat till positiv utveckling i dessa Vi harsom en
gjort begränsad kartläggning internationella erfarenheteräven en av

vad gäller projekt genomförts för angripa storstadspro-attav som
blem.

segregationsfråganStatliga utredningar om

Vår kartläggning levnadsvillkoren i de stadsdelarna visarutsattaav
segregationen i fördjupatsstorstäderna har och blivit allt allvarli-att

fortgåttDetta resultat har under deär ettgare. av en process som
åren. då segregationsfrågantrettio Hur har uppmärksammatssenaste

samhället harHur kommunerna och andra samhällsaktö-staten,av
för motverka denna och har deras insatser varitagerat attrer process

framgångsrika frågorDessa ska vi försöka belysa i följande kapi-
tel.

förorts-Dagens och segregationsdebatt har sin upprinnelse i den
debatt uppstod i samband invigningenmed Skärholmenssom av

år 1968. Det debatt intresse förväckte bl.a.centrum attvar en som
diskutera den sociala boendemiljön, segregation och bostadsdemo-
krati i flera bostadspolitiska utredningar under l970-talet. Denna
diskussion resulterade i regeringen inrättade statligt miljöför-att ett
bättringsbidrag existerade under perioden 1975-1986 och syf-som
tade bl.a. till de boende i lokala utvecklingsprocesseratt engagera
för förbättra den totala boendemiljön. När detta bidrag avveckla-att

tvådes inrättades statliga bidragssystem med likartade inrikt-nya
fömyelsebidragetningar, och boendeservicebidraget. Vi ska utför-

ligt beskriva dessa bidrag längre fram.
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År Storstadsutredningen, kom1988 tillsatte regeringen attsom
den publi-förorts- och segregationsdebattentillföra näring närny

återår år tillsattessitt huvudbetänkande 1990. Femcerade senare
i beröraigen utredningar bl.a. hade uppdrag atttre segrega-som

tionsfrågan utredningen, Invandrarpolitiska kom-Bostadspolitiska-
dåPå dessaStorstadskommittén. vilket har utred-mittén och sätt

förklarat segregationen ochningar och kommittéer beskrivit och
förespråkatåtgärder för till med denvilka har de komma rättaatt

spår Låt börjasegregationens medproblematik följer i osssom
tills nyligengenomförde den första ochStorstadsutredningen, som
vårainationella kartläggningen segregationenden enda storstä-av

Invandrarpolitiska kommittén ochför därefter fortsätta medder, att
Bostadspolitiska utredningen.

storstädernasmenade förklaringen tillStorstadsutredningen att
bostadspolitik fördesboendesegregation bör sökas dels i den som

inkomstutvecklingen blandunder 1970-80-ta1et, dels den ojämlika
områden. Miljonprogrammet kom företrädes-befolkningen i olika
låginkomsttagare, arbetskraftsinvandrare ochvis befolkasatt av

svårarefick det alltflyktinginvandrare. Dessaäven gruppersenare
medfördevilket ovillkorligenförsörja sig arbete,egetatt genom

ocksåförändradessocialbidragsberoende. Bostadsmarknadenökat
saneringen ellerunder denna period. det första hadeFör centrumav

i boendekostnaderna ökade. Förden gamla stenstaden resulterat att
bostadsbeståndet alltdet hade omvandlingenandra störremotav en

tredjeverkat i riktning. Denandel bostadsrättslägenheter samma
påverkade i segregerande riktningfaktor bostadsmarknaden varsom

fördelak-gjorde det blev alltinflationsutvecklingen. Denna att mer
egendomtigt fastägaatt

primärområ-in storstadsregionerna iStorstadsutredningen delade
områdeutifrån i respektive identi-den och socialbidragsberoendet

bostadsområdena.så minst attraktiva Defierade de kallademan
såområden år andel socialbi-1980 hade dubbelt högänsom mer

karaktäriserades mindredragstagare regionen i genomsnitt somsom
bostadsområden. förfarande kundeattraktiva Genom detta man

utlandsföddastadsdelar. Andelenidentifierade drygt 50 utsatta var
ilågin-andelenbetydligt där i övriga delar storstäderna,högre än av

lågaskolbetyg och ande-komsttagare mycket högre, elevernasvar
långa stadsdelar.betydligt vanligare i övrigalen sjukskrivningar än

också socioekonomiskavisade de boendesStorstadsutredningen att
hälsotillstånd.ställning samvarierade med deras

1 hårda SOUvillkor, Storstadsutredningensslutbetänkande,Storstadsliv, rika möjligheter -
1990:36s.137.
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Även de boendes sin boendemiljö påvisade allvarliga bris-syn
iter

skötsel och förvaltning hus och närmiljö,av-
fysisk och estetisk utformning,-
den sociala integrationen och samhörigheten mellan grannarna.-

Dessutom uttryckte de boende rädsla, obehag främlingsskapoch
inför de kringboende. områdenI alla dessa omflyttningennästan var
så invånarnaendast hälften femårspe-bodde kvar efterstor att av en
riod.

Åtgärder segregationmot

Storstadsutredningen avfärdade ökning transfereringarna ien av
form socialbidrag och arbetslöshetsunderstöd pålösning deav som
sociala problem blottades i de stadsdelarna. för-I ställetutsattasom
ordade de investeringar skulle skapa sysselsättning i fram-som ny
tidsbranscher. ansågDessutom det behövdes insatserattman som
inriktades ökad rehabilitering och utbildning för arbetslivets

ocksåbehov. påDe pekade behovet förbättrat samarbete mellanav
olika offentliga huvudmän och storstadsornrå-organisationer inom
dena kring arbetsmarknads- och socialpolitiska insatser för för-att
bättra möjligheterna för enskilda förvärvsarbeta och samtidigtatt
förbättra arbetsmarknadenutbudet arbetskraftav

Utredningen också påvisade behovet förbättring och förnyelseav
de stadsdelarna och pekade följande åtgärdsbehov:utsattaav

investeringar i infrastruktur,
fler arbetsplatser i stadsdelarna,
förbättring den fysiska miljön, bryta anonymiteten och stor-av
skaligheten,
stödja det kulturella och sociala livet, bl.a. tillföraattgenom
områdena arkitektoniska kvalitéer och konstnärlig utsmyckning.

följaktligenDet omfattande offentliga investeringar Stor-var som
stadsutredningen förespråkade. Detta krävde vilket de berör-pengar,
da storstadskommunerna då liksom saknade. Därför föreslognu
utredningen skulle inrätta anslag till förbättring och för-att staten ett
nyelse de frånstadsdelarna. Pengar anslaget skulle förde-utsattaav

sålas och kommun upprättadesätt avtal vilka förbätt-att stat om
förnyelseåtgärderrings- och skulle aktuella i respektivesom vara

2Storstadsliv, rika hårdamöjligheter villkor, Storstadsutredningensslutbetänkande,SOU-1990:36. 144.s.
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några åtgärderstadsdel. Men innan iscensattes menade utred-utsatt
ningen det viktigt kommunerna invånarnauppmuntrade iatt attvar
varje bostadsområdeenskilt utarbeta lokalt handlingsprogramatt ett
utifrån deras speciella situation. handlingsprogramDessa skulle
sedan arbetetvägledande för det fortsatta Handlings-vara

skulle åtgärdertill exempelprogrammen avse

riktade till barn, ensamstående,ungdomar, etniska ochgrupper-
äldre,

kriminalitet,mot-
fåför fler i arbete,att- jIför bättre skötsel och förvaltning,-

för ökad skönhet och trevnad,- ,Iför bättre fungerande lokaler, utemiljöer och bostäder,-
för bättre service.-

Utredningen föreslog särskild delegation skulle administreraatt en
anslaget. Utredningen föreslog vidare Allmänna arvsfonden skul-att

40 miljoner för ungdomsverksamhet,avsätta sedermera blevsom
sådet kallade PLUS-projektet.

Behovet förnyelse bostadsbolagens förvaltning ocksåav av var
nödvändig, enligt Storstadsutredningen. ansåg påMan bolagenatt
grund sin storlek saknade möjlighet till effektiv förvaltning. Förav

åstadkomma detta det nödvändigt med omstruktureringatt var en av
bolagen i mindre förespråkadeantal dotterbolag. ocksåManett att
de boende själva fåskulle möjlighet för sitt boen-överatt ta ansvaret
de. ansågUtredningen dessutom hyresgäster boende inom all-att

och hos privata fåfastighetsvärdarmännyttan borde likvärdig rätt att
bestämma sitt boende, i likhet medöver boende i hus ellereget
bostadsrätt. påtalade ocksåUtredningen olika föratt trots att system
ökat inflytande den lägenhetens skötsel hade utvecklats,över egna
så hade hyresgästerna begränsade påverkamöjligheter sina boen-att
dekostnader. Därför föreslog upplåtelsefor-utvidgningman en av

kooperativ hyresrätt.men

Invandrarpolitiska kommittén

Invandrarpolitiska kommittén föreslog i sitt måletslutbetänkande att
för den invandrarpolitiken skulle alla, etnisk,att oavsettnya vara
kulturell och social bakgrund, skulle kunna försörja självsig genom
arbete och delaktig och medansvarig i samhällslivet.vara

3Storstadsliv, rika möjligheter hårda villkor, Storstadsutredningensslutbetänkande,SOU-1990:36. 161.s.
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etnis-denanalyskartläggning ochgenomfördeKommittén avenen
huvudsakligensegregationfonndennasegregationen. Deka avgav

strukturellakulturella inslag. Demed vissaförklaring,strukturellen
två nivåer,kunde sökassegregationenetniskatill denorsakerna

bostadsföretagnivån, kommun,institutionella därdels den stat, var
nivånindividuelladendelsbetydelsefulla aktörer, samman-som

förmögenhetsbildning.ochinkomstermänniskorsmedhänger
miljon-begicks iföljd misstagsegregationDagens somen avvar

främjadekommittén. Statenenligtslutskede, egna-programmets
räntebidrag.avdragsregler ochbl.a.hemsbyggandet generösagenom

fördelaktigtdet ägagjorde dessutominflationen änhöga attDen mer
lågatillunika möjlighetermedelklassenfast egendom. Detta attgav

alltutveckling blevEffekten dennaegnahem.köpa attkostnader av
miljonprogramsområdena. Invandrarpolitiskavändefler ryggen

skrev Vidare:kommittén

billigt boendeförsubventionerbetalakomStaten garantera ettatt menatt stora
negativadenkontrolleradet gälldefall svarslösimaktlös eller närstod attvart --

många fall iå iandra sidan ärbostadsmarknaden. Kommunernautvecklingen
bostads-sinaoch de harboendesegregeringenmedansvariga tillgradhögsta genom

belastadeoch socialtflyktingarkoncentrationenaktivt understöttföretag av nya
miljonprogramsområdena.hushåll till

förstärktsytterligaresedanharsegregationsprocessenetniskaDen
drabbatsutsträckningi högreinvandrarna avsevärtatt avgenom

lågagrundförsörjningsvårigheter klara sinocharbetslöshet att av
invandrarhushåll koncentre-tillmedverkatharDettainkomster. att

bostadsområden ekonomiskaochhyreslägenhetertill utsattarats av
skäl.

dynamis-deockså förklaraförsökpresenteradeKommittén attett
bostadsområdenasförändrartidflyttningsprocesserka översom

ingår iflyttningarfyrasammansättning. Detetniska är typer somav
processen:

invandrarhus-flyttningarSegregationsgenererade näräger rum-
svensktbeboddestidigarehåll lägenhetin iflyttar ettavsomen

bostadsområdet.iinvandrarehushåll, andelenvilket ökar

hushållsvenskaflyttningar skerSegregationsgenererande när-
offentli-denochområden invandrartäthetenfrån där växerflyttar

önsk-ochsvårt tillfredsställa behovenharverksamheten attga
Underoch skolan.exempelvis barnomsorgenningarna inom en

formstigmatisering iockså rumsligsådan sker attavenprocess
problem-svenskaberoendefår dåligt rykte, oftaområdet att

området.hushåll ökar i
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Institutionsgenererad flyttning uppstår de hushållensvenskanär-
flyttar och bostadsföretagennär aktivt välkomnar invandrarenya
och andra med litet handlingsutrymme bostadsmark-grupper
naden, troligen med anledning kort sikt undvika kostna-attav
der för outhyrda lägenheter. Denna flyttningsprocess påverkas
också i allra högsta grad ingrepp på bostadsmarknaden, i detav
generella välfärdssystemet och skatte- och finanspolitiken. Till
exempel visade avdragsmöjligheter för hem ochgenom ovan egna
inflationsstegring.

Nätverksgenererade flyttningar sker invandrare flyttarnär till-
invandrartäta områden sociala skäl för har släktvänner,attav man
eller landsmän området.i

Segregationsgenererande och institutionsgenererande flyttningar
menade kommittén de oönskade flyttningama,mestvara men sam-
tidigt enklast påverkapolitisk måletväg minskaatt ellerär attom
vända riktningen de segregationsgenererande flyttningarnaf

Nationell aktionsplan

frånVägen bort den etniska segregationen går via egenförsörjning
hävdade Invandrarpolitiska kommittén. Den saknar för-som egen
sörjning ocksåsaknar möjlighet till fritt bostadsval. måsteDärförett
arbetsmarknadssituationen för invandrarna kraftigt förbättras. Det
skulle dels leda till förbättrade valmöjligheter bostadsmarknaden,
dels skulle arbetsplatsens läge kunna inverka på valet bostadsom-av
råde. Slutligen skulle kontaktnäten för den enskilde breddas denmot
svenskfödda befolkningen, vilket i sin skulle förändra informa-tur
tionsfältet och i förlängningen möjligen det framtida bostadsvalet.
Utöver bristande på arbetsmarknaden,närvaro i svenska institutioner
och informella svenska sociala sånätverk, framhöll också kommit-
tén diskriminering olika slag inte kundeatt uteslutas. När dessaav
faktorer sammanfaller ställer det invandrare söker karriär isom en
majoritetssamhället svårigheter.inför stora

Invandrarpolitiska påpekadekommittén särskilt segregationenatt
i storstädernas stadsdelar mycket allvarlig ochutsatta tenderadevar
också långvarig.bli Hittills har de boende i områdenatt dessa haft
små möjligheter påverka sin situation på arbetsmarknadenatt och i
samhället i övrigt. Detta har medfört accelererande marginalise-en
ring i det svenska samhället. Man befarade marginaliseringenatt

4 Sverige, framtiden mångfalden,och Invandrarkommitténsslutbetänkande,SOU 1996:55,
s.lO8 ff.
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värde-samhällets lagar ochmedlojalitetmedföra bristandekunde
ochsnabbasådan utveckling krävsförhindraringar. För att en

nationelldärförefterlysteåtgärder. Kommitténomfattande en
kraftsamling etniskåstadkommaföraktionsplan motatt segrega-en

två insatserbestå delar, delsföreslogsAktionsplanention. somav
få arbets-fotfästesvårigheterinvandrare medtillriktades att

till socialtsärskilt riktadeidéerdels förslag ochmarknaden, som var
föreslogbostadsområden. Kommitténekonomisktoch att sta-utsatta

årligen för aktionsprograrmnet,500 miljoner kronoravsätterten
stadsdelar.går iinsatsertillhälften denna utsattasummaavvarav

Kommitténmiljoner kronor.bidra med 125bordeKommunerna
huvudsak borde skeiansåg finansieringen programmetatt genomav

utbildnings-ocharbetsmarknads-inomomfördelning resurseraven
politiken.

bostadsområdena skulleiinsatsernaKommittén förslog att avse
vuxenutbildning, delak-verksamhetsområden: arbetsmarknad,fem

ochungdoms-skolanför närmiljön,ochtighet samtengagemang
social-mellansamverkanförutsätterDetta närabarnomsorgen. en

vården. Vadarbetsförmedlingen ochförsäkringskassan,tjänsten,
lokaliseringaktivarbetsmarknadssatsningar föresloggäller man en

bostadsområdena.utbildningstillfällen till deocharbets- utsattaav
Även diskuteras.skulle kunnaarbetsgivaravgiftensänkning aven

hosskulle liggaaktionsplanenansåg förKommittén ansvaretatt en
myndighet.central

utredningenBostadspolitiska

segregations-genomförde ingenBostadspolitiska utredningen egen
1996:156SOU2000Bostadspolitikslutbetänkandestudie. sittI

begrep-innebördendiskuteratonvikten vidi ställetlade att avman
förhindrarfaktorerbeskrivaintegration,segregation och ettsompen

några segregationsmönsterpå viktigaboende och pekadeintegrerat
också förslagpresenteradeUtredningenbostadsmarknaden. ett

mål-föreslogbostadspolitiken. Manmål nationellaför dentill att
förförutsättningarskapapolitik skullesättningen för denna attvara

stimulerandeikostnadertill rimligai goda bostäderlevaalla att en
Boendemiljön skul-hållbaraekologisktmiljö inomoch trygg ramar.

levnadsförhållanden ochvärdigatill jämlika ochbidradessutom
ungdomar.för barn ochgodfrämjasärskilt uppväxten

storstädemassituationen ikonstateradeUtredningen utsattaatt
två decennier,undervarit densammaistadsdelar har attstort men

år blivit allt-harsegregationen undersocioekonomiskaden senare
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sammankopplad med etnisk segregation. Situationen imera en
områdena har dessutom förvärrats besparingspolitik, vil-statensav
ket har medfört nedskärningar bidrag och subventioner till hus-av
hållen.

Utredningen bostadspolitiska åtgärder segregationatt motmenar
endast kan bli effektiva åtgärderi samverkan med inom andra poli-

områden.tiska Denna ocksåsamverkan, bör sektorsöver-som vara
gripande, kräver sammanhållen politik strävar moten som gemen-

mål och prioriteringar. Arbetetsamma motgemensamma lsegrega-
måstetion enligt utredningen ske parallellt lokal och nationell

nivå dåoch det nödvändigt två nivåerär dessa samverkar.att
Utredningen har tagit intryck erfarenheterna det lokala utveck-av av
lingsarbetet pågick inom för Boendeservicedelegationensom ramen

årenunder 1985-1990 och menade det finns goda skäl talaratt som
för sådant arbete skulle kunna förbättra levnadsförhållandenaatt ett g
i de istadsdelarna. Utvecklingsarbetet handlade blandutsatta annat

förbättra bådeservicen, såvälden offentliga denatt kom-om som
mersiella, öka gemenskapen mellan de boende i lokalsamhäl-samt

Någralet. de fördelar det lokala utvecklingsarbetetav som genererar
enligt utredningen följande:var

Varje bostadsområde har sina unika problem och förutsättningar.°
Ett utvecklingsarbete bedrivs lokalt kan lättare riktas insom
vad åtgärderrelevanta iär de enskilda bostadsområdena.som
Utvecklingsarbete utgår från områdesperspektiv underlät-ett- som

helhetssyn förståelseoch skapar förtar sambanden mellanen
sociala, fysiska och ekonomiska faktorer.
Inom för bostadsområde det lättare brytaär nedett- attramen ett
traditionellt sektorstänkande och utveckla samverkan mellan olika
aktörer. Detta skapar effektivare utnyttjande befintligaett av resur-
ser.
Om avgränsningen till bostadsområde har naturligaett gränser0
skapas för utvecklingsarbetet överblickbar ochär väl-en ram som
bekant för de boende.
Inom för bostadsområde det lättare byggaärett0 attramen upp en
intresse- och värdegemenskap frågorkring konkreta i vardagen
och mobiliseringen de boendes underlättas.av egna resurser

Utredningen framhöll förvisso det lokala utvecklingsarbetet hit-att
tills hade varit framgångsrikt på landsbygden, ansågmest men man

de goda erfarenheterna motiverade detta i högreatt utsträckningatt
borde i deprövas städernasstörre stadsdelar. Härigenomutsatta
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fungeraskulle kunnamobilisering byggaslokalskulle somuppen
segregation.kraft i arbetetvaraktig motsom en

skaparutvecklingsarbete,framgångsrikt lokalt ettSka somett
nöd-detstadsdelarnai de ärbedrivaskunnaboende,jämlikt utsatta

arbetetochoch kommunsamverkan mellan attvändigt med stat
utvecklingspro-lokalasammanhängandeförbedrivs inom ramen

därförföreslogutredningen. Manframhöll attstadsdelarna,förgram
dessadelfinansieraskulle kunnakommunerberörda genomprogram

kostnaderna50motsvarade högstbidragstatlig procent avett som
minstkvarstå periodunderbordestödStatensför avenprogrammen.

Kostnadernautvecklingsarbetet.långsiktighet iår tillbidra10 för att
från poli-flerasamfinansieringtäckasbordestödför statens genom

miljoner kro-500medbidraföreslogstikområden. Bostadspolitiken
årmiljard kronor1998-2000 och medårenår under perenpernor

från bostadspoliti-tillskjutitsåren 2001-2010. Resurserunder som
dispo-åtgärderbostadspolitiskaföröronmärkasinte utanbordeken

tillStödinomtvärsektoriella insatsertillfritt ett program.neras
storstäder-förendastinteskulleutvecklingprogram reserveratvara

i landet.städerandra störrestadsdelar, ävenutanutsattanas
kundeutvecklingsarbeteockså lokaltansågUtredningen att vara

bostads-iutvecklingenvändaförviktigt instrumentmycket attett
Utred-spiral.negativbegynnandeiområden har hamnat ensom

utveck-de lokalaförinominsatsernaunderströkningen att ramen
husenhand riktasi förstainte motborde utanmotlingsprogrammen

byggnadstek-ochOmbyggnaderboendemiljön.ochmänniskorna
Utredningenstödjas.undantagsfalliendaståtgärder bordeniska

tioföljandeuppfyllabordeutvecklingsprogrammenansåg vidare att
grundkrav:

iutvecklingsmöjligheternaochlevnadsvillkorenBeskrivning av
området.
Övergripande mål iarbetetförutvecklingsarbetetförplan samt

ingår iprojektoch förhelhet programmet.dess som
Budget.

stödsarbetetenighet i kommunen ettpolitiskStor avsomom
kommunfullmäktigebeslut.

underifrån-per-måste präglasUtvecklingsprogrammen ettavJ.
demokratiskresultatspektiv och ett process.av envara

Ökad myndigheter.mellansamverkan
Åtgärder med ifinnassysselsättningen skaökaför program-att

men.
särskilda insatser.behovIdentifiera är avsomgrupper
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En plan för hur skolorna i bostadsområdena skall hållakunna en
minst lika god kvalitet övriga skolor i kommunen.som

10. Jämställdhetsperspektivet, särskilda insatser för integreraatt
kvinnors erfarenheter och kunskaper i utvecklingsarbetet.

Utredningen föreslog bidraget till de lokala utvecklingsprogram-att
borde administreras centralt Organet skulle kunnaettmen av organ.

ha för nationell utvärdering och fungera sammanhållan-ansvar som
de länk i arbetet segregation.mot

Sammanfattande kommentar

Storstadsutredningen konstaterade fåttstorstäderna har alltatt en
tilltagande socioekonomisk segregation, med inslag etniskmer av en

överensstämmelsendimension. mellanär samtliga utredningarstor
segregationen och segregationsprocessenatt först och främst är en

konsekvens strukturella orsaker, dels nivå,samhällelig pådelsav
individnivå. Politiska beslut och bostadsbolagens agerande medför-
de människor vände miljatt höghusområdenonprogrammets ryggen. 3
Parollen bostäder alla förverkligades, ganska visade detsnartmen
sig alla inte önskade bo i dessa stadsdelar.att Stadsdelama kom i hög
grad befolkas fattiga människoratt och invandrare småmed val-av
möjligheter.

Insatsplaner segregationmot

Samtliga redovisade utredningar har föreslagit nationellt riktade
insatser de områdena. Storstadsutredningengentemot utsatta före-
slog lokala handlingsprogram, utarbetade invånarna i bostadsom-av
rådet, för de förnyelse- och förbättringsåtgärder ansågs nödvän-som
diga. Detta upplägg har återkommitsedan bådehos Invandrar-
politiska kommittén, talade aktionsplan och Bostads-som om
politiska utredningen istället talade lokala utvecklingspro-som om

Även handlingsstrategin har varit densamma så hargram. utred-om
ningarna betonat vikten insatser olika. Storstadsutredningen efter-av
lyste huvudsakligen genomgripande fysiska insatser: infrastruktur-
satsningar, bättre boendemiljö och arkitektoniska och konstnärliga
åtgärder. Likaledes vidhöll behovet insatser för ungdomar.man av

Invandrarpolitiska kommittén berörde knappast de stads-utsatta
delamas fysiska gestaltning, talade intill uteslutandenästutan om
insatser för underlätta för invandrare kommaatt in arbets-att
marknaden och bli delaktiga i samhället. Båda områdendessa skul-
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ske inomskulleför de insatserockså prioriterade ramensomvara
Utredningenutvecklingsprogram.utredningensBostadspolitiskaför

medochskolan sär-också för blandinsatserville annat grupperse
uttryckligenutredningenbehov. Däremotskilda emot att peng-var

endastbostäderna,tillskulle användasför utanprogrammenarna
derasför insatserna,iMänniskanbodde där.dem centrum varsom

motto.



1998:25SOUmotverka segregationförVad har104 gjort attstaten

motverkagjort förVad har attstaten

segregation

uppmärksammathar onekligenstatliga utredningarradEn segrega-
dethel del. Förgjorts Faktisktvad hartionsproblematiken, enmen

efterkrigstiden syf-bostadspolitiken undernationellaförsta har den
människors behovsegregationmotverkatill att tryggaatttat genom

närmiljö. Derimlig kostnad ochbostad tillgod tryggav enenav
åstadkomma bostadsbidraget ochdettaförgenerella insatserna äratt

andra harbostadsfmansieringssystem. För detolika fonner statenav
inledningsvis iVi nämndeinsatser.former riktadeinrättat olika av
1970- och 80-underbidrag inrättadeskapitel statligadetta att tre

förhållandena i deförbättrasyftade tillbl.a.talen utsattaattsom
särskilt stöd tillstatliga initiativetstadsdelarna. Det är ettsenaste

effektiva medel förområden. bidrag varitdessaHarinvandrartäta att
Låtstadsdelarnaåstadkomma förändring de utsatta oss seaven

efter

Miljöforbättringsbidraget

år sin upprin-1975 hadeinrättadesMiljöförbättringsbidraget som
stödjafördisponeradeSocialstyrelseni anslagnelse attett som

boendemiljöer.barnvänligautvecklingfrämjadeinsatser avensom
så kalladedärefter till denkortbidraget överfördesförAnsvaret

föröverflyttadesSedermeraBoendemiljödelegationen. ansvaret
bidraget vidgadesSyftet medlänsbostadsnämndema.tillbidraget

ochutemiljön, fasaderförbättringaromfatta allmännatill ävenatt av
Problemområden inom mil-gemensamhetslokaler.tillskapande av

årenMellanbidragsgivandet.prioriterade vidjonprogrammet var
fördeladei bidragmiljoner kronorutbetaldes 230,5och 19801975

självabidrogoch bostadsbolagen200 ärenden. Kommunernal
Någon uppföljningnationellkostnaderna.med drygt 30 procent av

aldrig. Endastgjordesmiljöförbättringsbidragetutvärderingeller av
berördegenomfördes, baramindre utvärderingarett ensompar

knappastfick bidrag. kanbråkdel projekt Dettasamtliga somav
omfat-bidragetbeloppmed tanke deacceptabelt stora somanses

totala effekt.alltså bidragetsinte uttalatade. Vi kan oss om
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Birgitta årEricsson genomförde 1984 kartläggning 25 mil-en av
på dåvarande Bostadsstyrelsen.5jöförbättringsprojekt uppdrag av

kartläggning visade projektenHennes mycket marginellt medför-att
beståendede förbättringar utemiljön. De boende uppskattadeav

emellertid förbättringar stånd.de allt kom till Bostads-trotssom
ocksåbolagen nöjdaöverlag med miljöförbättringamas fysiskavar

resultat. antal bostadsbolagEtt dock besvikna den för-över attvar
effekten åtminstoneväntade sociala uteblev eller blev betydligt min-

dre sig.än väntatman
fårDessa slutsatser stöd Sören Olsson och Björnäven av

årAndersson 1986 utvärderade miljöförbättringsprojekt.tresom
miljöförbättringsåtgärdemaDeras utvärdering visade inte för-att

åtgärdamådde de grundläggande orsakerna till problemen,att men
väl medverka till förhindra fortsatt negativ utveckling. Olssonatt en
och Andersson skrev vidare:

"Så enkelt ochinte kaninteäven är ävensvaretom om man-
det går få bort problemkaraktären bara förflyt-utansäga att att att

den till andra områden den rimliga slutsatsen ändåvita attmenar
viktiga: de förbättrar; dämpar ojämlikhet,insatser minskarär äratt

problem. Och tidigare påpekat kanske utvecklingvi motsom en-
och samordnade därinsatser de boende har inflytandestörre mer

längre.nåkan ännu

Boendeservicebidraget förnyelsebidragetoch

årenMellan 1985 och 1992 satsade regeringen sammanlagt 255 mil-
påjoner bostadsområden.kronor insatser i olika Av dessa medel

så100 miljoner till det kallade boendeservicebidragetavsattes som
från år årfanns 1985 till och med 1990. Resterade delen, 155 miljo-

från åranvändes till förnyelsebidraget, fanns 1986 till ochner, som
årmed 1992. Syftet med boendeservicebidraget initialt främ-attvar

verksamhet kunde underlätta för äldre, handikappade ochsom
långvarit sjuka bo kvar i vanliga bostäder. Successivt kom dockatt
anslaget användas för främja lokalt utvecklingsarbeteatt att ett som
främst åstadkommahandlade försöka samverkan mel-näraattom en
lan offentlig verksamhet, kommersiell verksamhet frivilligtoch
arbete öka gemenskapen mellan de boende i lokalsamhället.samt

sammanhållnaAllt inom för väl avgränsade och lokalsamhäl-ramen
len.

5Ericson, B., förbättra boendemiljön Byggforskningsrådet,Att med anslag statsmedel,av
projekt 801443-7, 1984nr
6Andersson,B., Olsson, S., förändra förorten, Byggforskningsrådet,Att R30:1986.rapport
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minska antalet outhyrda lägen-Fömyelsebidraget syftade till att
områden där det fannssociala miljön iheter eller förbättra den stora
betoning fick inte anslagnasociala problem. bidragets socialaTrots

såsomåtgärderfysiska byggandemedel användas till änannat av
få bidragutemiljön. villkor förlokaler och förbättringar Ett att varav

till lika mycketbostadsföretaget tillsamman skötkommunen ochatt
fömyelsebidragets 155 mil-43 miljoner kronorDrygtstaten. avsom

i storstädernas stadsdelar. Detjoner kronor gick till projekt utsatta
miljoner kronor.för projekten minst 86innebar kostnadernaatt var

kronor till projektboendeservicebidraget gick endast 3 miljonerAv
sådana stadsdelar.i

Boendeservice-Boendeservicebidraget har tidigare utvärderats av
saknasmedan det anmärkningsvärtdelegationen och Boverket, nog

utvärdering, ellerutvärdering förnyelsebidraget. Dennationellen av
fömyelsebidraget, land-uppföljning, gjordes var ensom avsnarare

insatser har gjorts medskapsarkitektonisk beskrivning de somav
få fömyelsebi-inblick i hur och till vadstöd bidraget. För attav en

i uppdragStorstadskommittén Boverketdraget har använts attgav
de projekt i storstädernassärskild utvärderinggöra utsattaaven

Utvärderingenbidrag via förnyelsebidraget.stadsdelar ficksom
fåttockså bidragomfatta projekt i de stadsdelarnaskulle utsatta som

boendeservicedelegationen.7via

Bidrag till gemenskap

boendeservi-Boendeservicedelegationen visade i sin slutrapport att
storstadsområden gick till samverkansprojektcebidragen i orga-

företagsnivå. tvånivå huvudtypernisatorisk och fannMan av
målgruppsinrik-lokalsamhälleinriktade och deutvecklingsarbete: de

förortsområdena landsbygdenUtvecklingsarbetena i ochtade. var
skulle motverkaofta utpräglat lokalsamhälleinriktade. Insatsema

motiverade helhetsgrepp. I deproblem eller hotett yttre ettsom
åtgärder ofta aktuella:lokalsamhälleinriktade projekten följandevar

områdescentraler/servicecentraler, mötesplatser medStarta skapa-
kaféer och lokaler för olika verksamheter.

önskemål samverkan med de boende.Inventera boendes och0
aktiviteter och initiativ.Mobilisera de boende till° egna

förortsorrirådena bostadsföre-Projekten i initierades och styrdes av
hos dessa aktörerkommun och hyresgästföreningen. Intressenatag,

7 från Boverket, 1997.Mötesplatseri förorterna Utvärdering statsbidrag,rapportav-8 Boendeservicedelegationen, 1990:87.Service i samverkan, Ds
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åt.kunde skilja sig Bostadsföretagen inställda breddaattvar mer
kretsen bostadssökande områdettill medan kommunenav var mer
inriktad stödja dem områdetredan bodde i och särskiltatt som
dem behöver särskild hänsyn.ägna Delegationensom man var av

åsiktenden förnyelse områdena ofta i högre grad varitatt änav som
vanligt hittills borde inriktas sociala åtgärder.och organisatoriska

Erfarenheterna från utvecklingsarbetena det gällde deltagandenär
i olika aktiviteter utanför bostaden blandade. Intresset intevar var
alltid det de projektansvariga förväntat sig. Man har haft över-som
drivna föreställningar ensamhet och passivitet.om

Delegationen underströk behovet offentliga mötesplasterav som
tillgängliga för alla. Ställen dit folk kunde krav med-utanvar

verkan. Samtidigt pekade svårigheterna stimulera tillattman
kontakter och gemenskap i områden. Störningar, vandalise-utsatta
ring och otrygghet faktorer medverkarär till detta. Ensom av orsa-
kerna till detta härledde delegationen bl.a. till stadsdelarnas storska-
lighet. Och delegationen fortsatte:

"I de storskaliga bostadsområdena i tex. miljonpro-tätorterna
gramsområdena svåraredet få brett blandär deatt ett engagemang
boende. Det finns ofta ganska rikt föreningsliv bl.a. har hyres-ett
gäströrelsen relativt stark ställning. Det saknas emellertid oftaen en
social struktur kan meditu problemen."gör att tasom man

Boverkets utvärdering boendeservicebidraget visar bidragattav
till samhällen har tillstörre utvecklingsarbetenanväntssom gavs

ofta har handlat öka gemenskapen mellan de boende.attsom om
Behovet skapa intressegemenskap eller Vi-anda iattav en en
bostadsområdet fokuserathar här blivit Arbetet har varit inrik-mer

tydliggöra historisk och kulturell tillhörighet ochtat att etten
omfattande arbete har därför pålagts identitetsskapande aktivi-ner

i syfte bygga intresse- eller värdegemenskap. Avsik-teter att upp en
har varit detta ska leda till ökat för lokalsamhälletsten att ansvar

utveckling hos de boende och den personal områ-verksam iärsom
det. tiotalI projekt har social förnyelse förekommitett ettsom mer
uttalat syfte, ofta kopplat till utvecklingsarbete i lokalsamhäl-större

frånlen miljonprogrammets dagar. Boverket konstaterade i tätor-att
har svåraredet varit mobilisera invånarna. Särskilt insat-ter att stora
kan därför behövas områden.i dessa Skälet skulle deser attvara

boende ofta saknar den historiska och kulturella förankringen ärsom
nödvändig för snabb tillväxt intresse- eller värdegemenskap.en av

9Samverkani lokalsamhället,Boverket 1994:3
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boendeser-samordnadansåg utvecklingsarbete medBoverket att
Utvärderingen visadegrannskapsidén.pånyttföder den gamlavice

lokalsamhällen haravgränsadei klartvidare utvecklingsarbetenatt
sektorstänkande och iförhärskandemöjligheter brytagoda att ett

ochutvecklingsarbetetutgå från helhetsperspektiv istället ett sam-
intressegemen-då utnyttja lokalmöjligthällsplaneringen. Det är att

förän-planering ochdrivkrafter iföreningslivskap och lokalt som
måsteansåg villkor gällaföljandeBoverketdringsarbete. att om

framgångsrikt:bliutvecklingsarbetet ska

resultatenheterfår i mängdinte splittrasLokalsamhället upp en-
resultat.sitt ekonomiskasig försöker optimeraförsom var

med lokalamåste i sin dialogsamverkan ochi sinKommunerna0
för tilldessa behöverför den tidföreträdare visa respekt att tasom

nya.sig det

i förortenMötesplatser

gjordes Stor-fömyelsebidraget,utvärderingBoverkets somav
åtta projekt, skulle skapaomfattarstadskommitténs uppdrag, mötes-

utvärderingar-likhet medi stadsdelar. Iför de boendeplatser utsatta
så kommunernavisar dennaboendeservicebidraget även attna av

förverk-drivande iflesta fall har varitbostadsföretagen i deoch att
liga mötesplatserna.

fyller fleraförstaslutsatser. För detkom fram tillBoverket tre av
ska-människorplatser därsocial funktion. Demötesplatserna ären

mötesplat-upprätthåller del fall harsociala relationer. Ioch enpar
vissauppkomstende ska underlättaskapats för typeratt avavserna

människormellanuttryckt, relationerkanske bättrerelationer, eller
villinvandraremänniskor,med vissa egenskaper: somensamma

människorsamhället elleri det svenskakomma in attsom genom
andralokal gemenskap. Iskapaträffas bestämd plats kan enen

mål otydligt.framträder deellerfall finns inte den typen av
till-mål lokaler, ellerofta varit hyraharBostadsföretagens att ut

männis-oönskadehandahålla undanenligt avtal ochdem trängaatt
Alltsåskadegörelse.ochframför allt missbrukareoch beteenden,kor

Kommunalaekonomiska intresse.mål företagensklart speglarsom
mål mötesplat-medideella föreningarsi vissa fallförvaltningar och

sådant relationer,få socialavarit människor skahar att somserna
och soci-egenvärdeoch känslai bland svenskakunskap annat aven

eller väljvarit formuleraboendes roll har intebekräftelse. De att a

1995:114.° Boverket,och samhällsplanering,Lokalt utvecklingsarbete rapport
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mål. preciserathar tillkommit hardel mötesplatserEn utan att man
uppnåmål skulle lösas.vilka skulle eller vilka problemdessa som

själv-i dessa fall blivitMötesplatsema och dess verksamhet har ett
ändamål.

skulle bidra till minskaSyftet fömyelsebidraget detmed att attvar
måstesådant syfte föreligger varje enskiltsociala problem. När ett

fåförpreciseras syftet konkretiseras det skaprojekt rimligen och att
mån syftetbli vägledande för handlandet. I denmening och kunna

intentionerna bakom förny-har konkretiserats kaninte säga attman
förordningen förfullföljts. Samtidigt harelsebidraget inte heller har

ingående diskussionfömyelsebidraget motverkat om pro-en mer
åtgärdermål bestämdaförhand välja vissablem och utattgenom

Även inte mötesplatserna,enda bidragsberättigade.de somomsom
någon målmedvetenhet, allt kunna fyllttillkom har trotsutan en

varit uppskattade sina besökare. Menpositiv funktion och mötes-av
sociala problem bordefunktion medel minskaplatsemas attsom

kunde ha blivit.ha blivit detdet änsättet svagare annars
så exi-planeringen för mötesplatsernas fortsattadet andra harFör

Några aldrig i bruk ochotillräcklig. mötesplatser komvaritstens
Även till viss del tillskrivas förnyel-andra försvunnit. detta kanhar

engångs-tillkonstruktion, eftersom det bidragsebidragets ettvar en
investering.

inflytande vid tillkomstendet tredje har de boendesFör mötes-av
sitt gillanderoll har varit uttalaplatserna varit begränsad. Deras att

någotnågra ogil-givits ochidén i alternativ har inte störrestortav -
detaljutform-eller bara synpunkterlande har inte uttalats att ge-

synpunkter inteboende tyckte i flera fall derasningen. De togsatt
bostadsföretagen eller deras konsulter ochtill entreprenörer.vara av

då skendemokratisk. finnsuppfattat DetharDe ävenprocessen som
ansågockså blivitsig lurade. sig hafall där de boende har känt De
fått.de sedan inte harförespeglade inflytandeett som

mötesplatser harbakgrund detta Boverket deMot att somanserav
demokratisk där de boendestuderats inte resultatär process,av en

lösa,problem de har angelägetförst pekat sett attut ett somsom
uppnåmål och sedan valtde har angelägeteller attett sett somsom
lösa problemet ellermötesplatsen det lämpligaste sättet attsom

åtgär-målet.uppnå till bör ha varit valetorsakerna dettaEn att avav
förnyelsebidraget.villkoren förder redan hade begränsats av

också inte företrädde detill bostadsföretagBidraget lämnades som
fick beslutan-därigenom i praktiken denboende, ytterstamen som

derätten.
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områdenSärskilda insatser i invandrartäta

Ungefär samtidigt regeringen tillsatte Invandrarpolitiska kom-som
mittén, Bostadspolitiska utredningen och Storstadskommittén inrät-

ocksåtade särskilt stöd för motverka segregation i boen-ett attman
det. Stödet kom sedermera under benämningen "Blomman-att
pengarna". Regeringen motiverade denna satsning med hänvisning
till den generella politiken hittills inte hade tillräckligt stödatt gett
för utveckling hindrar boendesegregationen tillta ochatten som
etniñeras. Stödet ska insatser Ökar arbetskraftsdelta-generera som
gandet bland med utländsk bostadsområdet,bakgrund ipersoner
stärka deras kompetens, öka vardagliga kontaktytor, underlätta
språkinlärning och motverka utanförskap. Detta kan ske bl.a. genom

skapa träffpunkter bidrar till god social och kulturellatt som en
budgetårenutveckling. Under 1995/96 och 1997 har totalt 250 mil-

joner kronor för metodutvecklande insatser. Stödet har hittillsavsatts
åttabegränsats till storstadskommuner och fyra andra kom-större

med snarlik situation. Det statliga stödet förutsätter bl.a.muner en
övergripande och samordnad handlingsplan för insatserna i bostads-
området påoch kommunal medfinansiering minst 50 procent av
kostnaderna för handlingsplanen.

Skapa nationella exempel

Regeringen har för avsikt ändra inriktningen för stödet till deatt
bostadsområdena för perioden 1998-2000. Det kommerutsatta att

innebära bostadsområden fåmindre antal ska möjlighetatt ett att
vidareutveckla åstadkommasitt arbete i syfte varaktig förbätt-att en
ring situationen och därigenom fungerakunna nationellaav som
exempel. Regeringen har totalt 500 miljoner förkronoravsättaatt

ändamål. bostadsområdendetta Vilka fåska denna möjlighetsom
i dialog mellan och respektive kommun, inledsavgörs statenen som

år Bostadsområdenunder hösten 1997. där insatserna siktetar
ökat arbetskraftsdeltagande bland de boende, kvaliteten i skolan och
förbättrad offentlig och kommersiell service bör betraktas sär-som
skilt betydelsefulla.

Regeringen vill långsiktigtsärskilt betona behovet ochattav sys-
tematiskt följa utvecklingen i bostadsområden. Därför skautsatta

frånvikt läggas sida vid uppföljning, utvärdering ochstor statens
erfarenhetsspridning berörda kommuners insatser. särskiltAvav

Prop. 1997/98:16Sverige, framtiden mångfalden frånoch invandraipolitik till integra--tionspolitik.



SOU 1998:25 Vad har för motverka segregation lllgjortstaten att

fårintresse vilka strukturella effekter insatserna och hur kommu-är
till och medverkar till utveckla de boendestar attnerna vara egen

åläggasaktivitet. förAnsvaret dessa uppgifter bör den särskilda
föreslårintregrationsmyndigheten inrättasregeringen ska undersom

år 1998. Myndigheten ska enligt förslaget för byggaattsvara upp en
kringkunskapsbas lokalt utvecklingsarbete, följa utvecklingen i

bostadsområden särskilt fokus finns etniskmed där detutsatta en
föreslå åtgärder sådimension, erfordras, bidra till ochkunskaps-om

erfarenhetsspridning till kommuner, myndigheter och andra aktörer
i övrigt för uppbyggnaden erforderlig nationell kun-samt svara av
och kompetens.skap

investeringsprogramLokala

särskildaUtöver det stödet till stadsdelar har regeringen ävenutsatta
håll-inrättat stöd till lokala investeringsprogram för ekologiskett

ocksåbarhet, kan komma ha betydelse för de utsattaattsom
bostadsområdena. förTotalt har 5,4 miljarder kronor dettaavsatts
ändamål årende kommande 1998-2000.under tre
Målsättningen med detta statsbidrag trefaldigt:är

hållbarheten.miljön och ekologiskaFörbättra den-
Stimulera utvecklingen teknik och främ-° av ny nya processer som

hållbarjar ekologiskt utveckling.en
Öka sysselsättningen.0

möjlighetStatsbidraget kan endast sökas kommuner, de harav men
i med olika offentliga privatasamverkan lokala aktörer, ochatt att

uppgåfårgenomföra själva Statsbidraget dock endastprogrammen.
till 30 investeringskostnaderna. statsstödsreglerEU:sprocent av
begränsar möjligheten för subventionera konkurrensutsattstaten att

nivå.verksamhet till denna kommunala ska inne-De programmen
hålla sammanställning insatser villde de lokala aktörernaen av som

hållbar-genomföra för öka takten i omställningen till ekologiskatt
följandehet. bör bland beröra punkter:Programmen annat

pågående kommande förKommunens och arbete skapa eko-att0 en
hållbar utveckling. Helhetsperspektivet centralt. börlogiskt Detär

innehålletredovisa förekomsten och i folkbildnings- ochäven av
utbildningsinsatser effekter sociala villkor och jämlikhet.samt

offentliga förHur samordnas med andra insatserprogrammet-
hållbarhet framgå.ökad ekologisk ska

Sysselsättningseffekten de insatserna redovisas.planerade ska0 av
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Redovisas ska utvecklingen teknik ochäven° av ny nya processer.
dessutom vilketI ska redovisas de arkitekto-sätt° programmen

niska kvalitetema i den byggda miljön tillvarakan och utveck-tas
las

Vid bedömningen ska regeringen lägga särskild viktav programmen
åtgärdervid medverkar till folkligt ibrett deltagande de loka-som en

insatserna och det gäller stöd till investeringar inom bostads-när
miljonprogramsornrådenbebyggelsen kommer insatser i priorite-att

ras.
från sområdenErfarenheter omställning flerfamilj till ekologiskav

hållbarhet saknas finns enstaka hus,Det exempelännu. som
byggts med ekologiska ambitioner, Rundradiogatan it.ex.om

solfångareiJärnbrott Göteborg med och växthus och Ekoporten i
åtgärder bådeNorrköping med energi- och VA-sidan.

Ombyggnationen Rundradiogatan iskedde samverkan mednära
de boende. I Hushagen, Borlänge har urinseparerande toaletter

trappuppgång områdetinstallerats i med de boendes samtycke. Ien
pågår också projekt i församverkan med hyresgästerna omfor-ett att

utemiljön med reningsdammar och odlingarma m.m.
omfattandeDet exemplet Bergsjön, Göteborgsärmest som av

pågårkommun till ekologisk stadsdel. flera olikaDär delpro-utsetts
bådejekt Mångagäller byggande, verksamheter och miljö.yttresom

olika föreningar,engagerade, bl.a. hyresgäster,ärparter grupper av
arbetsförmedling, studiefrämjande, skolor, barnomsorg, bostadsföre-

Någrastadsdelsförvaltning. genomgripande ombyggnadertag, av
påbörjats.bostadshusen har inteännu
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...och vad har kommunerna gjort

Kommunerna har för förverkliga de nationella bostads-ansvaret att
målenpolitiska nivå.lokal Detta omfattar bland annat attansvar

bedöma nybyggnads- och ombyggnadsbehovet för pla-samt ansvara
nering mark och bebyggelse. Kommunerna har förävenav ansvar
människor inte hand kan lösa sitt behov bostad.som egen av
Kommunerna och bostadsföretagen i storstadsregionema har gjort
omfattade förändringar flertal miljonprogramsområden underettav
l980-talet. förbättrings-Dessa förnyelsearbetenoch har vanligtvis
finansierats dels lånmedel, dels och bidrag. Vigenom egna genom
ska i de följande avsnitten kort redovisning insatserdege en av som
gjorts i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Miljonprogramsområden i Stockholms län

bostadsförvaltningBättre och ökad samverkan med de boende och
kommunala förvaltningar nyckelord för det förändringsarbeteär som
de allmännyttiga bostadsföretagen bedriver i Stockholms läns mil-
jonprogramsområden. Några genomgripande ombyggnationer av
bostadsområden, i klass med de gjordes i Brandbergen, Rinkebysom

pågåroch Norsborg, inte längre i länet. Detta framkom när
Kommunförbundet Stockholms län KSL gjorde sammanställ-en

åtgärderning frånoch erfarenheter fömyelsearbetet i miljonpro-av
gramsområden. förändringsarbete pågårDär eller planeras i
Stockholms län inriktningen huvudsakligen stärka service, för-är att
eningsliv och invandrarnas situation arbetsmarknaden. stärkaAtt

språketsvenska i skolan och ungdomar möjligheter tillatt ge
meningsfull ocksåsysselsättning prioriterade frågor.är

KSL visar fyra fömyelsearbete har dominerat ochatt typer attav
beskrivningarna stadsdelarnas problem ofta likartade.ärav

Genomgripande fysiska omdaningar, innebär ombyggnadsom
fastigheter och förändrad lägenhetssammansättning. Bostadsföre-av

2 Miljonprogramsområden i Stockholms län, KLS Okt. 1995.
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initiativtagare, medan boendemed-har varitoch kommunentagen
Målsättningen har varit höjabegränsad.varitverkan har attytterst

fåbostadsområdets med uthymings-attraktivitet och därmed bukt
befolkningssammansättning. De ekono-förändradproblemen och en

Åtgärdernaåtgärderna varit mycketför harmiska insatserna stora.
förändring befolk-vissmedfört ökad attraktivitet ochhar ofta aven

områden,också uppstått några uthymingsproble-ningen ihar men
kvarstår.men

åtgärder. framför allt hand-fysiska harMindre omfattande Det2.
åtgärder förbättringar iutemiljön,trivselhöj ande ilat tvättstugor,om

Även i fall har bostads-förråd gemenskapshetslokaler dettaoch etc.
Boendemedverkanvarit initiativtagare.företagen och kommunen

önskemål förbättringarhar varit betydligt Hyresgästemasstörre. om
åtgärderna. Målsättningen varit ökaharvägledande förhar varit att

haromsättningen hyresgästerna. Insatsernatrivseln och minska
Åtgärdernasmå måttliga ekonomiskagenomförts med eller resurser.

kommithar inteuppskattade hyresgästerna,har varit men manav
området.iomsättningen hyresgästerden höga av

åtgärdersåsom för föreningslivet ochSociala insatser, stödjande
förvaltningar.via befintligaförstödjande insatser utsatta grupper

frånåtgärder och boende-kommunenInitiativen till dessa kommer
Målsättningen har varitofta via föreningslivet.medverkan har skett

öka kvarboendet.förbättra trivseln,minska de sociala problemen,att
måttliga.små eller Resultateninsatserna har varitekonomiskaDe

enstaka projektVanligtvis baravarit mycket varierande.har utvär-är
pågick.projektettrivseln medanderade. Troligen ökade

verkar dock inte öka.Kvarboendet

områdena.ioch/eller serviceKompletterande utökad4.
harsin förvaltning och kommunenhar bl.a. förstärktBostadsbolagen

Bostadsföretagen ochtill sin service.förbättrat tillgängligheten
har varit begränsad.initiativ. Boendemedverkankommunen har tagit

trivseln,Målsättningen varit öka ökai de andra fallenhar attsom
området. insatsernaekonomiskaoch tryggheten i Dekvarboendet
Åtgärderna resulterat i nöjdaremåttliga harvarit ellerhar stora.

till ökat kvarboende.inte medverkathyresgäster, men
satsningaroch bostadsbolagensStatens, kommunernas genom-

miljonprogramsornrådena i Stockholms länomdaningargripande av
KSL imiljarder kronor,kostade 7under 1980-talet över men

kvarstårproblemende flestaStockholm konstaterar ävenatt om
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några Svårastkunnat lösas. har varit förändra befolkningssam-att
mansättningen, attraktiviteten och den kommersiella servicen i
områdena. De positiva erfarenheterna fömyelsearbetet detär attav
har medverkat till kreativ samverkan mellan kommunens förvalt-en
ningar och insikten boendemedverkan viktig för lyckatäratt ett
resultat. Trots gigantiska belopp har förnyelse fannatt satsats
KSL i Stockholm förvåningtill sin det ofta saknas utvärderingaratt

såprojekten eller saknas målkoppling mellan ochuppsattaav en
utvärdering resultatet.av

Stockholm stads ytterstadssatsning

Hösten 1995 startade Stockholm såstad den kallade ytterstadssats-
ningen, ska viktigt led i stadens arbete brytaett attsom vara segre-
gationen och möjliggöra ökad delaktighet och brukarinflytande. Det

måletövergripande skapa rättvisa levnadsvillkorär i hela staden.att
bådeYtterstadssatsningen socialt Påoch fysiskt projekt.är kortett

sikt innebär fårdet arbetet tyngdpunkt åtgärderfysiska iatt en
närmiljön, komma till med de akuta bristerna i närmil-rättaatt mest

På långjön. sikt kommer projektet inriktas på bryta deatt att nega-
tiva sociala strukturema. Satsningen ska koncentreras till de mest

områdena.utsatta
Ett ytterstadssatsningens delmål minska arbetslösheten iär attav

de utvalda stadsdelarna. Man har bl.a. inrättat projektet Ytter-
stadskonsult, består arbetslösa arkitekter och ingenjörersom av
boende i de utvalda stadsdelarna. Projektet sker i samarbete med
Länsarbetsnämnden. Vid entreprenadupphandlingar föreskrivs att
arbetslösa i de aktuella stadsdelarna ska ha företräde till de arbets-
tillfällen skapas.som

Arbetsmetoden i utgårytterstadssatsningen från det de boen-äratt
de i de utvalda stadsdelarna ska bestämma hur deras stadsdelsom
skall förändras och utvecklas. Ytterstadssatsningens verksamhet
startade med boende och verksamma i stadsdelen inbjöds tillatt

där stadsdelens förnyelse.öppna möten Mellan 100 ochtemat var
300 boende deltog i dessa samtligaI stadsdelar startadesmöten.
samverkansgrupper i sin bildade arbetsgrupper. Omkringtursom
3000 har genomförts med 150 olikamöten Sam-nästan grupper.
verkans- och arbetsgrupperna väcker förslag åtgärder.till Policyn är

inga andra förslag gåttde igenom ochän tagitatt som grupperna som
sina ska läggas fram för beslut i Gatu- fastighetsnämndenoch som
har det admininstrativa och organisatoriska för ytterstads-ansvaret
satsningen. I samverkansgrupperna sitter boende eller verksamma i
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från dylikt.föreningar eller Maningastadsdelen, representanter
demokratidiskus-livlighar skapatsig själv. Dettarepresenterar en

samverk-formellt inte överklagasavslagits kansion. Beslut avsom
också fåttharstadsdelsnämndernaeller andra. enansgruppema

läggerförslagAllaökad betydelse i sammanhanget. gruppernasom
och fastig-beslut fattas Gatu-sig innanska nämnden överyttra av

ytterstadssatsningensremissinstanser förhetskontoret. Dessa är nu
målsättning ytterstadssatsningenskansli. Stadenscentrala är att

övergå stadsdelsnämnderna.tillgenomförande skaorganisatoriska
intilldelprojektomkring 150Hittills har nästpresenterats, som

skildaupprustning iförnyelse ochfysisksamtliga handlar om
ifrån streetbasketplaner och klätter-bostadsområden. tillAllt badhus

ytterstadssatsning-förmiljoner kronorStaden har 500väggar. avsatt
1995-1998.under periodenen

i MalmöUrban

Malmös äldreårigt förlagt tillUrban-Malmö EU-program,är ett tre
finns 86i Sverige. EUdet enda Inominnerstadsdelar. Det är syster-

Ålborgi itvå, Finland ochiNorden finns detI ettettprogram.
Danmark.

stånd delfå förnyelsetillSyftet med Urban är att en aven av
arbetslöshet, tillta-attraktivitet, högvikandeMalmö präglas avsom

folkhälsa. Avsiktenoch sviktandegande social är att genomoro
insatserutvecklingen. Allanegativa socialaolika vända deninsatser

Urbanområdet bor 22 000dialogform med de boende. Iska ske i
området.inomfinns 500 företagDet capersoner.

någrainnehåller följande:projektfleraProgrammet ärvar av

Facklan. EttUtvecklingscentrumnäringslivsutveckling,Lokal-
området.arbetslösa imed hjälpindustrihus byggsföre detta avom

bygg-antal arbetslösabyggaren harGenom direkt sponsring ettav
erhållitfrån projekt-Bosnien,i huvudsak flyktingarnadsarbetare,

frånalltså gått socialbi-haranställningar hos NCC. Denna grupp
på arbetsmarknaden.dendragsberoende till anställning öppna

företagsrådgivning mellansamarbeteProjektet Facklans är ett-
Per-Nyföretagarcentrum.KOOPUtveckling och MalmöALMI,

få rådUrbanområdet stöd förkan ochinombosatta att star-soner
också tillvänder sigVerksamhetenföretag eller kooperativ.ta

området.befintliga företag i
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informationskontor/mötesplatserFyra har Varje mötes-startats.-
området. Tvåplats drivs projektledare, själv ibosattärav en som

mötesplatser driver boendeföreningar: Soñelunds Folkets Hus-för-
Möllevångsgruppen.ening respektive Verksamheten mötesplat-

olika allt efter boendes behov.deut,serna ser
Augustenborgsskolan utvecklas till kultur- och mediacentrum,ett°
i samarbete med de boende via den lokala mötesplatsen.

miljöfrågor gång,projekt inriktningEtt antal med i bl.a. harär-
Röda Ungdomsförbund etablerat i delom-Korsets verksamhet ett
råde Urbanområdet.inom

MångfaldProjektet Resurs och kompetensutvecklingspro-är ett°
jekt för akademiker med icke-svensk bakgrund.

i GöteborgNya grepp

Göteborgs viastads koncernbolag Framtiden AB och förvaltaräger
sina dotterbolag 73 000 lägenheter.

målsättningKoncernbolaget har skapa förutsättningar förattsom
bostadsområdenimänniskor sina makt sin vardag ochöveratt ta

själva utveckla sin välfärd. sina insatser framförDe koncentrerar allt
bostadsområdena.till de segregerade Tillsammans med de männis-

kor bor i dessa stadsdelar driver de utveckling detgörsom en som
möjligt skapa demokratiska strukturer medstämmeratt nya som

förhållandenlokala och med dem bor i stadsdelen. kraftIsom av
koncernens storlek och inom för dess möj-verksamhet har deramen

områdenlighet initiera sysselsättnings- och utbildningsinsatser iatt
där detta nödvändigt.är extra

gångna året har därför i hög grad präglats genomgri-Det ettav
Gård-pande och intensivt utvecklingsarbete i dotterbolagens regi. I

sedan länge brottats lokaltmed problem, harsten, stora ett nyttsom
Gårdstensbolaget.dotterbolag byggts Bolaget har okonven-upp, en

påbörjattionell förvaltningsorganisation och har arbete medett att
skapa samhällsstrukturer gränsöverskridande arbets-ettnya genom

i lokalsamhället.sätt
många Gårdsten,Hjällbo,I har likheter med har koncern-som

bolaget genomfört projektet omfat-Framtidens Hjällbo, bl.a.som
områdettotalinventering inbjudit istadsdelen, de boendetat en av

och andra, delvis otraditionella aktörer, tillsammans formuleraatt en
vision framtidens Hjällbo. Projektet visar vidare de problemattom

finns i stadsdelar Hjällbo inte kan lösas traditionellt sätt,som som
här samverkansformerbehövs lösningar, och aktö-utan nya nya nya

Framför allt behövs erfarenheter och kunskaperde derer. som som
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området årbor i har. Under 1998 kommer alla de idéer vuxitsom
gångna åretfram under det samlas och bilda plattform föratt ettupp

Hjällbo.nytt

tvåEriksbo och Holma stadsdelar bytt kurssom-

framgångsrika bostadsområdenfinns fleraDet exempel hur har
två:lyckats Eriksbovända negativ utveckling. Vi ska här beskrivaen

i Göteborg och Holma i Malmö.
I Eriksbo har stark kooperativ rörelse bland deenman, genom

nåboende och med samverkan med bostadsföretaget, lyckatsnäraen
Eriksbo dröjdebra resultat. byggdes i början 1970-talet och det inte

länge förrän i började sig:problemen stadsdelen hopa lägen-tomma
heter, oansvarigt hos del boende, brister i utemiljönbeteende ochen

något.byggnadstekniska problem. i början 1980-talet händeMen av
förändringsarbete syftadeEn boende initiativ till etttoggrupp som

Vårentill för sitt 1983 bil-de skulle boende.störreatt ta ett ansvar
dade de boende Eriksbo kooperativa förening, KooperativetsEKF.

hållahuvuduppgift skulle arbeta för boendekostna-att attvara nere
dema deltagande i förvaltningen. villeDessutomettgenom man
stödja föreningslivet i stadsdelen. Sture Lidfeldt, eldsjälarna ien av
Eriksbo, beskriver det avgörande genombrottet i deras arbete i

återerövraStorstadskommitténs SOUantologi Att vardagen
1996:146:

många"Bland hyresgästerna det och vill häri-gettvar som upp
Årfrån. 1984 lägenheterna Områdettrettio procent tomma.var av

alls underhållet; fönsterbägarnataken läckte,intenästan rutt-var
nade, fungerade dåligt. Samma år drev på för fåvitvättstugorna att

på området.inflytande förvaltningen Eriksbo gick back,större av
hyresförlusterna åtta miljoner år. Politikerna kommunenivar per sa,
enligt vad hört, låt dom skiten då Då fick kraft.jag "ja, vita ny
Samtidigt fick lite kalla fötter skulle för-jag Ett gäng amatörersom
valta lägenheter.tusen

årenMellan 1986 1990 omfattande förändringaroch sker av
Eriksbo. fastighetsägaren iscensatte genomgripandeDen nya en
omdaning stadsdelen i samarbete med miljön för-EKF. Den yttreav
ändrades radikalt. Alla lägenheter renoverades, vissa byggdesvarav

fullständigt fasaderna fick ansiktslyftning.ochom en
vilket inte minst hyresbelägg-Insatsema märkbara resultat,gav

frånningen visade. allt clock inte positivt. del misstagMen Envar
återigen60-talsplaneringen upprepades. Lägenhetsfördelningen blev

inte.gårdarstatisk och de boendes i sina tillvaratogsengagemang
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Samtidigt de boende började konkreta resultat EKF:ssom se av
arbete, kom kommunalade nedskärningarna bli kännbara i stads-att
delen. Detta hot med de boende började bilda föreningar.möttes att

deras fritidsparkNär hotades nedläggning bildades Eriksbo park-av
förening, för driften. kommunalaöver Den skolantog ansvaretsom
i stadsdelen fungerade inte tillfredsställande, mångaenligt barnfa-
miljer. Missnöjet med skolan det vanligaste motivet till dessaattvar

frånfamiljer flyttade stadsdelen. Resultatet blev startadeatt man en
årkooperativ skola framgång,1992. Skolan blev till priseten men av

fördjupad polarisering mellan svenska barn och barn meden
utländsk härkomst. Sture Lidfeldt berättar:

"Tyvärr har farhågorna segregeradvit, skola delvis besan-om en
finns betydligtDet fler invandrarbam Eriksboskolan påi ännats.

Lärjeskolan. harVi för besökt samtligai sig föräldrar och barn och
defintivt påinte tittat de haft exotiskt åefternamn, andraettom men
sidan har all information påvi gjort svenska. har naturligtvisDet

haft svårt arabiskagjort nå allavi deatt att t.ex.grupper,
Det kooperativa tillskottet EKA Livs, konsu-är ärsenaste som en

mentkooperativ livsmedelsbutik. Affärsidén bra till bra pri-är varor
ser. För ytterligare främja de boendes ekonomi har EKF tagitatt
intryck självförvaltningsprojektet i Holma och delegerat delav en av
fastighetsarbetet till de boende, fåri gengäld hyressänkning.som en

Storstadskommittén gjorde utförlig beskrivning självför-en av
valtningsprojektet i Holma i delbetänkandet Egenmakt SOU
1996:177. Därför ska vi i detta sammanhang endast detsummera
väsentligaste.

Holma, beläget utanför centrala Malmö i likhet medärstrax
Eriksbo miljonprogramsområde uppfördes i början 1970-ett som av
talet. Socialtjänsten i Malmö hade planeringsansvaret vid uppföran-
det stadsdelen.av

I Holma blev den sociala utvecklingen mycket negativ. Detsnart
handlade vandalisering, hög omflyttning, otrygghet ochom anony-
mitet medföljandemed sociala problem.stora

Situationen hopplös. Inom det kommunala fastighetsbola-syntes
MKB Fastighets AB, insikten lösningarnaväxteget, attom pro-

lågblemen inte i vad de älva och andra allmännyttiga bostadsföre-
tidigare. insatserDe tidigare gjorts i fysiskaprövat det kapi-tag som

talet fysiska miljön löste inte måsteproblemen. De boende mobili-

3 Birgit Modh, Lokalt och bebyggelsförändringari Eriksbo, 1997engagemang
4 återerövraAtt vardagenSOU1996:146
15 ingående vårEKA Livs beskrivs i underlagsrapportKooperativamöjligheter storstadsom-
råden,SOU 1996:54.
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förstärkas. Menbehövde stimuleras ochsociala kapitaletDetseras.
alltsådåligt. gälldeför hos de boende Detförtroendet MKB attvar

påmåste villkor. Varjelångsamt. ske de boendesskynda Processen
återskapa jäm-besök i försökfick personligthyresgäst ett attett en

lik dialog.
några år väl fun-tillbakafrukt. Holma finns sedanArbetet bar I en

hushållen.cirka 20självförvaltning berörgerande procent avsom
Hyresgästföreningen imellan MKB ochavtalDenna bygger ett

Skåne sköta vissa delarboende möjligheterSödra de att avsom ger
omfat-vanligaste uppgifternafastighetsförvaltningen själva. De som

städning.utemiljö och inresjälvförvaltningen skötselärtas avav
vanligtfastställs hyranden enskilde hyresgästenFör sätt

olikaDärefter prissätts deförhandlingsöverenskommelse.genom en
stå för.själva kan Dettaförvaltningsuppgifterna hyresgästernasom

området.iockså kostnaderkunskaperna hos hyresgästernaökar om
också till varsamhet ochekonomiskt incitamentblir därmedDet ett

för boende.ansvarstagande andra
bostadsområdet medfört mycketHolma harSjälvförvaltningen i

såväl den sociala mil-påtagliga för den fysiskapositiva effekter som
området har iDettai har ökatjön. sociala kontrollenDen avsevärt.

trivsel ökat.inneburit trygghet ochsin tur att
möj-viktig effekt har varit hyresgästemasoch mycketEn annan

påverka boendekostnader. sammanlagdaDenligheter sinaatt egna
uppgå preliminäraåterbetalningen till 35 denkan högst procent av

hyran.
överraskandesjälvförvaltningen gjortsutvärderingEn ärsomav

mångasåeller inteboende deltogpositiv. Oavsett varom man som
till självförvaltning-mycket positivapositiva eller80 procentsom

Holma/Kroksbäcksområdeten. ihar bott iKarin Thunberg som
framgångsrikt:år, har varit30 tycker fömyelsearbetetsnart att

bostadsbolaget ochbara medfört"Självförvaltningen har inte att
bor härocksådet har gjort vihyresgästervi att sompengar,sparar

påliggavårt område:för jagkänner större ett papperseransvar om
den rabattoch förstörgården plockar det intejag somungarnaupp

12"deras har grävtegen mor
Självförvaltningen inne-i Holma tycker följaktligenDe boende att

ocksåområdet visatsjälva, försöket harburit lyft för och deett men
Våra beräkningar de ekono-effekter.sig positiva ekonomiska avge

visar kostnadernasjälvförvaltningsförsöketmiska effekterna attav

projektområdcnaKroksbäck, Holma,6 utvecklingsinsatseriUtvärderingGöranCars.Ur av
Rosengård 1994och Persborg.Malmö.
17 återerövravardagen,SOU 1996:146,s.l3.Att
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har minskat med uppskattningsvis miljoner27 kronor för fastig-bl.a
samhällsaktörer.hetsbolaget, kommunen och andra

återbetalningDen hyran självförvaltningen deav som gav enga-
gerade hyresgästerna korn sedermera räkas skattepliktigatt som en
ersättning. Storstadskommittén vill underlätta framväxten olikaav
former självförvaltning. Vi förde därför fram förslag lagettav om en

självförvaltning knyts till hyresförhandlingslagen.om som
Lagförslaget innebär i korthet minst hälften de boende iatt ettom av

bostadsområde såflerfamiljshus eller kräver skall de ha möjlighet att
bilda förening för självförvaltning. Regeringen uppmärksamma-en

vårtde och Demokratiutvecklingskommitténs initiativ och presente-
rade proposition där gjorde vissa förtydliganden i kommu-en man
nalskattelagen.

Sammanfattande kommentar

Stat och kommun har mycket belopp för motverkasatsat stora att
segregationen under de decennierna. Dock för-detsenaste tre vore

hävda stårresultaten satsningarna i relation till demätet att att av
ekonomiska insatserna. fönnått påverkaSatsningama har inte deatt
grundläggande orsakerna till segregationen och de problem föl-som

spår.jer i dess Förändringarna har dessutom visat sig ha ytterst
begränsad varaktighet. betyderDet emellertid inte Satsningamaatt
har varit helt igenom resultatlösa. Erfarenheterna mångavisar att av
satsningarna effektivt förhindrat fortsatt negativ utveckling.en
Satsningama invånarnahar uppskattats och ofta medverkat tillav en
konstruktiv samverkan mellan flera offentliga och kommersiella
aktörer.

Att de genomgripande förändringarna har uteblivit kan delvis för-
klaras samtliga statliga satsningar har kännetecknats bristattav av

långsiktighet,på kontinuitet och samordning. Det sammanhänger i
sin mål Målenmed för Satsningama. har ofta varit ensidigttur vaga
inriktade såsomspecifika insatser åtgärder.fysiska eller socialamot

Vi finner målprecisering.sällan genomtänkt strategi och Meden
fåtalreservation för undantag har flertalet projekt, finansie-ett som

statliga bidrag, varit isolerade företeelser i respektiverats genom
stadsdel. Projekten har inte utgjort del längre insatskedja fören av en

vända utvecklingen i hel stadsdel, har vanligtvis begrän-att utanen
gårdsupprustning,till gemensamhetslokaler eller insatser försats

ungdomar, invandrare, handikappade etc.

8 Egenmakt SOU 1996:177, 118.s.
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nivåstatlig har varit betydande.Samordningsbristema
existeradeboendeservicebidraget,Förnyelsebidraget och som

bidragen hadei aldrig,parallellt, samordnades sett trots attstort
långsiktig-ambition arbeta medsnarlika syften. Om det fanns atten

så detta intebidragsgivande harhet och kontinuitet hos de organen,
omorganisationer flera dessaständigaunderlättats de organavav

satsningarmedheller inte samordnatsgenomgick. Insatsema har
fortfarandefinns myck-genomförts andra myndigheter. Detsom av

insatser isamordningen mellan statligaönska vad gäller utsat-et att
Någon mellan departementorganiserad samordningstadsdelar.ta

frå-sysslar med dessRegeringskansliet eller myndigheterinom som
existerar inte.gor

statliga stöd-vi flertalet deallvarligaste kritiken riktarDen mot av
uppföljning ochintill totala avsaknadeninsatsema, för den näst av

boendeservice-satsningama. Endastgenomfördautvärdering deav
utvärderats.på följts ochbidraget tillfredsställandehar sättett upp

från haft enbartlikartade de projekterfarenheternaTyvärr är som en
ochfinansiering. upprörande. Förstkommunal Detta är statsatsar

visarenskilda projekt, sedanmiljardbelopp tusentalskommun
leder givetvisför resultaten.högst mediokert intresse Dettaettman

i förtroende, dels harförluster, dels förlorar och kommuntill stat
gått varitförlorade, hadeunika kunskaper och möjligheter ettsom

segregation.fortsatt arbetevärdefullt bidrag till motett
från offentliga deuttalad vilja de aktörernaTrots att engageraen

stadsdelarna,förbättringsarbetet i deboende i förnyelse- och utsatta
framgångsrikt. Ofta harså mindrevi detta har varitkan konstatera att

politiker-tjänstemännens ochblivit inbjudna deltade boende att
fått problemsig till livs stadsdelensvillkor. har de boendeDärnas
fått till de pla-varefter de har sitt godkännandeoch möjligheter, ge

statligagår därför inte hävda deinsatsema.nerade Det sats-att att
stads-demokratisk i deningarna har medverkat till utsattaprocessen

i dessavärdefullt tillskotti sig skulle ha varitdelarna, vilket ett
går kräftgång. ytterli-Bidragsreglerna harstadsdelar där demokratin

sådan kunskaper förförsvårat Dels krävdes gedignaen process.gare
för ansökningarna oftatidsperiodensöka bidragen, delsatt var

forceradesansökningsförfarandetvilket ledde tillbegränsade, att
hari dessa sammanhangfram. allt överskuggande problemetDet

visat siggivits reell makt, vilket hardock varit de boende inte haratt
framgångsrikt förändringsar-villkor förgrundläggande ettettvara

stadsdelarna Eriksboälvförvaltning ibete. Förändringsarbetet med
Även såstads kalladevisar entydigt. Stockholmoch Holma detta
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ytterstadssatsning betonar reellt inflytande för de boende,ett som
kanaliseras form direktdemokrati.genom en av

Invånarnas tillär ovärderligengagemang en synes resurs som
måste hanteras med varsamhet. Engagemanget kan nämligenstor
snabbt falna och gårmakt inte hand i hand. Ett ständigtom ansvar
tillflöde stöd och kunskaper också nödvändigt hållaär förav att

brinnande. Men inte detengagemanget kanstörstaens engagemang
eftersatt fastighetsförvaltning,ersätta bristfällig polisverksarnheten

dåligeller skola och barnomsorg. Detta ska villkorslöst fungera.

Förändra gemenskapgenom

Gemenskap återkommandeofta målär för åtgärderdeett statensom
och kommunerna initierar i de stadsdelarna. Genom ökadutsatta
gemenskap sig kunna komma tilltror med bristanderätta soci-man
ala strukturer bl.a. medverka till social förnyelse.attgenom
Gemenskap bli härigenom motkraft till segregation och deten som
följer i spår:dess otrygghet, passivitet, ensamhet och anonymitet.

fleraI studier ifrågasätts boendegemenskapens existens och bety-
Åkedelse. Daun lanserade begreppet storstadskultur i sin avhand-

ling Förortsliv, försök åskådliggöraär den moderna,ett urba-attsom
människan eller så vill storstadsmänniskan. Detna om man som-

karaktäriserar storstadsmänniskan hennes lösaär och snabbt förän-
derliga liv. Hon beroende flerär människor för tillfredsställaattav
sina behov. Familjen har blivit livets centrala enhet och den fasta
punkten i tillvaron, makarnas inbördes relationer har ökat i betydel-

i takt med uppkomsten lösare och geografiskt utspritt, soci-ettse av
alt nätverk.

För storstadsmänniskan har grannskapet förlorat sin betydelse för
flertalet livsfunktioner, enligt Daun. Orsaken till detta indus-är att
trisarnhällets ekonomiska och sociala struktur helt enkelt erbjuder
storstadsmänniskan i otal olika livsfärer och inteatt enbartettagera
i det grannskapet.stora

Sören Olsson, docent i socialt arbete i Göteborg, för attpropagerar
det hög tidär med idéngöra den lokalaatt gemenskapen.upp om
Han ställer frågansig det grannskapet, bostadsområdenstoraom
eller stadsdelar, kan beskrivas grannskap i den meningen attsom
människor där känner varandra och ingårupplever de iatt en gemen-

Invånarnaskap. har ingen verksamhet eller kulturgemensam som
binder dem Snarare sådet bostadsområdenaär att ärsamman. mer

del staden, slutenän gemenskap. Olsson förnekar dock inteen av en
grannskapets betydelse för människor, han vill hellre viattmen
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dvs.grannskapet,lillaför detkallartill vad hanintressetfokuserar
vidare:gården. skriverOlssonellertrapphuset, gatstumpen
ställer tillfungerardennivå inte"Och det storanärär somen --

och konflikterdeMånga störningarmänniskor.förproblem somav
grannskapetslillapå detåterfinnsproblemförorternas värstaär

nivå
igemenskapsprojektutvärderatharDanvall,Verner ettsom

problematisktSkåne, deti ärBurlövs kommun ytterstettattmenar
grannskapsarbeteDanvallgemenskap.mål vilja skapa attatt anser

dennaförsöka skapautsträckningi mindremåste siginrikta att
meduppgörelsekrävervilketgemenskap,omfattande tronen

Sörenmedi likhetdunderhonung. Menallaktivitetshus som
någonbehovfinnsuppenbartdetDanvallOlsson, ettatt avmenar

stöd förlångsiktigt samhälleligtkonsekvent och att tryggaform av
kontakter.inbördesbyggabehovvissa att uppavgruppers

1950-taletredanhävdadeDahlströmEdmund attSociologen
Tvärtommedökad kontaktsigönskademänniskor inte grannar.

frånsigisolerabenägenhetflertalet attframträder hos att grannar,en
orörd-hålla familjensochpyssla medvilja ha täppa attattegenen

omgivningen. Fleramedkontaktmycketalltförslippahet, att
bostadsområdet litenhadefastställer50-taletunderandra studier att

relationerna.socialade djupare,avseendemedbetydelse
grannskapsplanering,medsläktskapGrannskapsidén har näraett

mil-planeringeninflytandehaftharidéströmning stort avsomen
planeringsfilosofi ärjonprogramsområdena. Grundtanken i denna att

fysiskadenföljdgrannrelationernaochgrannskapet avsom enses
offentli-olikaplaceringenutformning ochStadsdelamasmiljön. av
inverkaCentrumbildningarochsåsom parker, torg ansesosv.rumga

människor.mellankvaliteten iochkontaktfrekvensen umgänget
dockutsträckningi vilken ärgivet,betydelsehardetta ärAtt men

planeramöjligheternaemellertidMycket tyderomtvistat. attatt
iblommafår möjlighetså goda livetdetmiljön utfysiska attden att

generellåtminstoneöverskattade,starktpraktall sin är som en
stadsdelarna.åtgärd i de utsatta

ochdenvisade videl lI även mytenatt anonymaensammaom
hel-Ingenting tyderjust ingetförortsmänniskan än myt.annat envar

någonellerstadsdelarnapå befolkningen i deler utsatta annan-att
gemenskapen,storaefter dengenerellt sökeri storstädernastans

1992, 313.red.,och Päivi TurunenSundhMobilisering Kennnet9 SocialOlsson,Sören s., red., 1992,och Päivi TurunenSundhMobilisering, Kennnet2° SocialDanvall,Verner s.
ff.280

1989, 190.ingenjörskonst,social2 Arkitektur ochU.,Sandström, s.
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dvs. där de boende i stadsdel upplever ingårde i grannskapatt etten
där känner varandra och tillsammans sig olika formerägnarman

verksamheter berör hela stadsdelen.av som
Däremot den lilla gemenskapenär eftertraktad, vilket inte minst

rikadet föreningslivet visar. lillaDen gemenskapen skapas i synner-
het människor delar intressen eller värdering-av som gemensamma
ar.

Ibland förväxlas den stora gemenskapen med identitet. Vi peka-
påde i del 1 människor tenderar till viss del manifestera sinatt att

identitet sitt boende bostadsområde.och Bostadsområdetsgenom
betydelse för människors identitet framkom särskilt vårttydligt i del-
betänkande Att bland betong och kojorväxa SOU 1997:61. Drygt
60 ungdomarna i de stadsdelarna ansåg derasprocent utsatta attav
bostadsområde dåligthade fårykte invånarnaoch trodde i derasatt
områden nöjda med sitt liv. Otvivelaktigt föreligger risk förvar en

sådana föreställningar underblåser känsloratt uppgivenhet ochav
misslyckande, vilket slutligen kan resultera i glorifierandeett av
utanförskapet, vilket förödande.vore

därförDet viktigtär och kommun kraft stimu-ägnaratt stat att
lera, och stödja insatser skapar förutsättningar föruppmuntra som
människor bådeutveckla den lilla gemenskapen och identitets-att
skapande aktiviteter.

Identitetsskapande insatser där och kommun spelar viktigstat en
frågorroll berör barnär och ungdomar bostads- och stads-samtsom

byggnadsområdet. Ovärderliga sådanai sammanhang ärresurser
bl.a. skola har anseende och bra resultat,ett gott presteraren som en
kultur- och fritidsverksamhet barn och ungdomar.som engagerar
Härigenom kan dessa barn och ungdomar skaffa sig erkännandeett

omvärlden med vilket deras stolthet och identitet stärks.växerav
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erfarenheterInternationella

omfattandeipåbörjade flera länder Europa1980-taletslutetI av
levnadsförhållandena iförbättrasyftade tillstorstadsprojekt attsom

problem.ekonomiskasociala ochmedstadsdelarenskilda stora
Imyndigheterna.lokalaoftast degenomfördesProjekten av

utvecklatdäremotHolland harochStorbritannienFrankrike, man
ochekonomiskasärskildavilkastorstadsprogram,nationella ger

åtgärder lokalt. Attpolitiskaför konkretabetingelserlegala stor-
minstmärks intebetydelsefått aktualitet ochstadsfrågan ökadhar

dagordning.politiskafrågan förts EU:sharatt upp

Frankrike

arbetsgrupptvärdepartementalinrättaderegeringenfranskaDen en
storstadsområden 1988. Arbetsgruppenutvecklingför social av

Ministéreintregration.socialMinisteriet förtillutvecklades senare
lexc1usion.de la lutellntegrationde contreet

förplanennationelladenministeriets arbeteresultat ärEtt av
presenterade iJuppéAlainpremiärministerintegrationurban som

ekono-förslagblandår innehöll1996. Planenjanuari annat ett om
direktivfrizonsförsöket EU:sstriderFormelltmiska frizoner. mot
år 1996höstenmed fri konkurrens,arbetsmarknadöppen menom en

försöksverksamhe-klartecken tillBrysselEU-kommissionen igav
ten.

frizoner. Frizons-ekonomiska44januari 1997 inrättadesDen l
anställdamaximalt 50år medpågå 2001.till Företagförsöket ska

betalafrizoner slipperi dessaetablerar sigfinns ellerredansom
socialaochvinstskattfastighetsskatt,bolagsskatt,inkomstskatt,

fåruppstå iföretagenskaotillbörli konkurrensinteavgifter. För att g
ska hafrån Varje frizonsinainte utexportera zonen.varorzonema

storstadsområden.invånare. ligger iflesta000 Deminst 10 utsatta

StorbritannienHolland ochi Frankrike,22 storstadspolitiskainsatsernadeRedovisningenav
fraErfaringemei Norge,från byggforskningsinstitutStatensPMbygger bl.a. en

1ande.,"28.03.1996sammenligneligevirkemidler itilsvarende"Kvanerslöft" eller andre
.nr.I8-708.HEV/V K J
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Frizonsmodellen innehåller dessutom statliga insatser riktade mot
ungdomar, bostadssaneringsprogram etc.

De franska statsrevisorerna, har granskat ministeriets arbete,som
politik syftar till stödjaatt statens och utveckla deanser attsom

stadsdelarna oklar. Delsutsatta är sammanblandas generella och
specialinriktade åtgärder, dels har administrationen och organisatio-

medfört problem myndigheternär samverkar med varandra ochnen
med frivilliga organisationer.

De franska erfarenheterna visar hittills insatserna inte har löstatt
de grundläggande problemen, väl mildrat och dämpat fort-men en

negativ utveckling.satt

Storbritannien

Storbritannien har årstjugo erfarenhetän statliga insatser imer av
storstadsområden. Detutsatta initiativen ärsenaste programmen

City Challenge och Single Regeneration Budget.
City Challenge syftar till skapa synergieffekter viaatt ett partner-

skap mellan den offentliga och den privata sektorn det lokalasamt
civilsamhället. Drygt 60 kommuner deltar i Som vill-programmet.
kor för delta i har regeringen krävtatt kommunernaprogrammet att
på måsteövertygandeett sätt handlingsstrategipresentera en som
visar de förmår genomföra effektivtatt partnerskap.att ett

Single Regeneration Budget, årlighar påbudget drygt 13som en
milj arder kronor, har målsättning decentralisera och förenk-attsom

stöd till ekonomisk och industriellstatens utveckling utveck-samt
la strategier för stadsutveckling. SRB ska verka för:även

hjälpa stadsdelar med förnyelseatt och utveckling via intensiva-
insatser år,under 2-5

komplettera främjaoch samverkanatt med existerande större pro--
har sjösatts regeringen,gram som samtav

stödja lokala arbetsmarknads-, utbildnings-att och socialpolitiska-
projekt.

Hackney i London de bostadsområdenär ingår iett av som rege-
ringens nationella sådet kallade City Challenge. Områdetprogram,

de nedgångna.är Där harett mest och rivitsprängtav storaman
delar bostadsbeståndet från l960-talet. Cirka 5 000 lägenhe-av nya

har färdigställts, vilket har arbeteter 3 000 Drygtgett personer.
800 dessa arbetslösa från området. En betydande delav var av
bostäderna frånöverfördes kommunen till självförvaltande bostads-
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där arbets-egenhemsprojektocksågenomfördesDetföreningar. ett
bostäder.sinabyggdehemlösa självaochlösa

Glasgow

studiebesök iStorstadskommitténgjorde1996januari ettI
drab-hur EuropasstuderaIntentionen mestSkottland. ettatt avvar

och med-uppnå delaktighet,områden lyckatsharbade engagemang
ytterstads-tonviktsamhälle medbättrebyggandetiverkan ettav

frånutgickBesöketmöjligheter.ochområdenas problematik
konjunkturförändring-många drabbatshårdareGlasgow, än avsom

denistad värstaindustrinedläggningar. Enochmed somvarvs-ar
förnyelse. Enstrategi förbredetablerade70-talet stra-krisen en

ochomstruktureratmålmedvetetlångsamt och rustattegi där man
frånGlasgowbildenändratharframtiden och smut-för enavsom

turiststad.ochlevande kultur-tillindustrislumslitensig, en
måste vil-tacklas,problemsocialabetydandefinnsFortfarande som

inne-långsiktig strategimedansvarig i Glasgowde möterket somen
lärdomar.håller många intressanta

för-upprustning ochsatsningregeringStorbritanniens gör en
koncentre-områdena huvudsak haridenyelse utsattamest somav

GlasgowSkottland, däroch mellerstatill ensamtvästra svararrats
Många myndigheterområdena.majoriteten deför utsattamestav

bostadsföre-myndigheter,lokalainblandade:organisationeroch är
arbete,socialtutbildning, vägarnyföretagande,ansvariga förtag,

m.fl.och transporter
skötsoch finans,utrikesfrågor, försvar,förutom ettSkottska av

Edinburgh. Scottishmed iOfficeScottish sätesärskilt departement,
förnyelsesatsningen,i ärinblandadetill demedelOffice menger

och urbantvå i urbaninblandadsjälvt sätt,dessutom programme
partnership.

på totaltsatsningenekonomiskadenUrban störstavarprogramme
stod för 75Officevarvid Scottishårpund 1995, procentmiljoner85

finansierar25 Manförregionalakommunala ochoch procent.organ
ekonomis-sociala,utveckla denförprojektspektrumbrett attett av
150 styck-lsammanlagtSkottland,helamiljönfysiskaka och över

från lokalagradhögbyggerprojektDessa engagemangavenen.
ekonomiskt mycketpartnershipUrban ärfrivilligaoch engrupper.

tillsammanspund2 miljonerfrån Office,Scottishsatsningmindre ca
organisationer.från andradel medelmed en

1996:151.SOUfrån Storstadskommittén,antologi23 arbete,i BidragJanOlsson, genom
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Scottish Office iscensatte "New life for urbanprogrammet
årScotland" 1988, ytterstadsområden. Områdenomfattade fyrasom

påbyggda 50-, 60- och 70-talet. områdenaKaraktäristiskt för är att
långt ifrånde ligger arbetsplatser, har brist offentlig och privat

service, ingen valfrihet i boendet och stadigt försämrad boende-en
miljö. Människor med arbete flyttathar och arbetslösa.ut ersatts av

gårdar.Tomma och övergivna lägenheter, hus och arbetslöshetHög
nedåtgåendeoch spiral med fattigdom försämringar.ochen

Programmet New life for utgår ifrånurban Scotland helhetssyn,
långsiktighet, koordinering, samverkan med privat sektor delak-och
tighet, vilket framgångsrikt. Mångahar visat sig samverkans-vara
punkter har förtydligats utbildning/arbete, fysisk förnyel-som
se/hälsa och brottsförebyggande verksamhet. En utvärdering av pro-

har visat arbetslösheten sjunkit med 20grammet att procent,ca ca
2 000 bostäder har byggts, huvudsakligen bostadsrättsorgani-nya av

Likasåsationer. visar frånenkäter andelen nöjda boende ökat 54att
till och andelen från71 ville flytta minskade 40procent procent som
till 23procent procent.

Storstadskommittén besökte vid sitt studiebesök Castlemilk, vil-
ket det de årpartnershipprogramär startade 1988 istörsta av som
enlighet med "New life for urban Scotland. Castlemilk byggdes
1950-talet för familjer flyttade från slummen i centrumsom av

sågsGlasgow. Castlemilk positiv förändring för människor-som en
Påflyttade dit. ytterområdenflertalsätt ettna som samma som upp-

ocksålevde nedgångCastlemilk Frånunder 70-talet. maxi-etten
Årinvånare40 invånare000 har antalet sjunkit till 20 000.mum av

1988 omsättningen boende 60 högre i Glasgowänprocentvar av
helhet och ungefär 9 de 9 700 lägenheternaprocentsom av var

vilket ungefär dubbelt Glasgow i sin helhet. In-tomma, motvar
komstema låga och arbetslösheten mycket hög.extremtvar

Utifrån grundtesema i har bildatprogrammeten av man en sam-
verkansgrupp kallad Castlemilk beståendePartnership bl.a.av repre-

från The Scottish Office, kommunala och regionalasentanter myn-
sjukvårdssektom,digheter, hälso- och bostadsbolag och näringsliv.

målCastlemilk Partnership har skapa möjligheter för män-attsom
niskorna området uppnåi Castlemilk sådani standard, livskvali-att

och säkerhet människor väljer låtaoch sina barntet att att stanna
där.växa upp

huvudfrågomaEn har varit befolkningsminskningen, vilket harav
varit hot servicen och viktig policy inte arbeta medärett mot atten



1998:25SOUInternationella erfarenheter130

utifrånsamtidigtförsöker arbeta med demproblem enskilt, utan man
huvudfrågor: lokal ekonomi, boen-fem vidareutbildning, arbete och

områdesfrågorsociala- ochde och de fysiska omgivningarna, samt
information.image och

hittills bl.a. resulterat ii Castlemilk Partnership harArbetet att
Årår 1989. 1988 hade900 arbetstillfällen har skapats sedanlöver

arbetslöshet genomsnitts-Glasgow.Castlemilk 4,6 högre änprocent
År siffran Antalet registrerade arbetslösa har1996 2,8 procent.var

årår Investeringar hade 1996minskat 50 sedan 1988.med procent
f 2 400 lägenheter hargjorts eller beslutats för motsvarande 130 M.

överförts i lokalt ägande.helt 2 000 lägenheter harrenoverats,
bostadskooperativ och hyresrättsföreningar plane-Scottish Homes,

salu den400 lägenheter. 600 lägenheter tillbygga är öppnaattrar
260 tidigare hyresfastig-Ca 800 lägenheter har rivits.marknaden. l

Måletsålts 50förheter har till de boende. ärprogrammet procent
social rental,30 i andra formerbostäder i allmännyttan, procent av

20 privat.procent
och i sinUniversity of Bristol har utvärderat utvär-programmet

sammanfattningsvis Castlemilk Partnershipdering säger attman
pågående kapitalinvesteringarständigt storskaligabetonar värdet av

småska-fysiska utvecklingen och oavbrutnaför komplettera denatt
samhällsservice kom-för stödja nödvändigliga investeringar att som

omdaningsprocessen.attmer gynna

Holland

i Holland uppmärksammadesProblemen i de stadsdelarnautsatta av
år förän-regeringen 1989. konstateradeden holländska Man att

områdenasutemiljön inte socialadringar boende- och löste pro-av
boendesegregation.tilltagande Motblem. stället iakttogs alltmerI en

fördetta lanserade regeringenbakgrund permanentett programav
områden:inriktades följandesocial förnyelse. Programmet mot tre

utbildning och inkomst.Arbete,0
Förbättringar boende- och levnadsvillkoren.° av

förhållandena.sociokulturellafrämjar deInsatser- som

år introducerades storstadspolitisktslutet 1994I ett nytt programav
fyra städer,regeringen. omfattar HollandsProgrammet störstaav

mellanstoraRotterdam, och Utrecht 15Amsterdam, Haag stä-samt
hög arbetslöshet, högder. riktas till de stadsdelar harInsatsema som

boendemiljöer.invandrare och nedslitnaandel
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De städer omfattas ingår kontrakt medprogrammet ettsom av
målenregeringen där mycket konkret formulerade:är arbetslösheten

ska sänkas med år, kriminaliteten ska sänkas medöverprocentx y x
år måluppfylleseGraden såledeskan enkelt föl-procent per osv. av

jas. Regeringen har i sin budget för miljard1 gul-programmet avsatt
år ården fram till 2000.per

Bijlmermeer utanför Amsterdam, fårde stadsdelarär en av som
bistånd den holländska regeringen. Staffan Ivarsson, revisionsdi-av
rektör Riksrevisionsverket, har Storstadskommitténs uppdrag
studerat förändringsarbetet i denna stadsdel. följandeI avsnitt ges en
kort sammanfattning hans återfinnsRapporten i sin hel-rapport.av
het i bilaga.

Bijlmermeer ligger föresteget

Utanför Holland Bijlmermeer, eller Stadsdeel Zuidoost,är mest
känd för den årtragiska flygolyckan då1992 Boeing 747 störta-en
de mitt i gigantiskt bostadshus.ett

Stadsdelen har successivt under 1980-talet frånutvecklats väl-ett
skött arbetar- eller medelklassområde områdetill i huvudsakett som
befolkas låga,med mycket oftast inga, inkomster. Detav personer

Ändasig till delar invandrare, såvälrör legala illegala.stora om som
till 70 olika området,nationaliteter finns i där det bor 90 000upp ca

personer.
Stadsdelen byggd med de bästa ambitionerär och intentioner.

Stadsdelen konstrueradär mycket modernt dvs. männis-sätt,ett
korna och sig marknivån, där det finnsrör cykelba-promenerar

och planteringar.gräsmattor Högt ovanför marken finns detnor,
betongdäck slingrar området.sig i Dessa fungerarstora runtsom

för bilar, tåg.bussar ochvägar Olika lokalatyper centrum-som av
bildningar med affärer, och oanvända gemensamhetslokalergarage

belägna dessa asfaltsslingor.är Planeringennära har dock medfört
rad nackdelar har medverkat förhållandenatill förvärra iatten som

området. insågHolländama redan tidigt detta. Planeringsarbetet gäl-
lande områdetrenoveringen pågått år,har i 10 arbetet harav ca men
inte tagit fart förrän i början insåg1990-talet. Man intedetattav
gick riva allt, det fanns förespråkadedeäven detta. Endaatt om som
anledningen till inte allt kostnaden.att man rev var

Utmaningen återerövrahar varit försöka område,detta dvs.att se
till den moderna demokratin och välfärdsstaten får fäste iatt
området igen. För klara detta har lanserat strategi. Denatt man en
kan sammanfattas i antal punkter:ett
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förän-för det behövdessigförsta bestämdeFör det att storaman-
genomföras under längrebehövadessa skulledringar och att en

uthål-demonstreratdelsdels kostnaderna,period, attp.g.a.p.g.a.
allmänheten.trovärdighet bland Ettför skapalighet viktigt attvar

tio-årsprogram skapades.
i delar. Detdela arbetetbestämdedet andraFör treatt uppman-

admi-socioekonomiskaförändringarfysisk planering,gällde samt
nistrativa omorganisationer.

tioårsprojektet högstaförbestämde sigdet tredjeFör attman ge°
bostadsområde medHollandsalltdet gällde störstatrotsstatus,

finansieraoch sökai Amsterdamde boende10än procentmer av
miljar-från 4EU. Nästanmedel kommunen,det med samtstaten

fömyelsenoffentligt initieradeför den totalader kronor är avsatta
området.av

åsyftas planering, socioeko-med fysiskbeskriva vadVi ska kort som
omorganisationer.administrativanomiska förändringar samt

planeringFysisk

förnyelse stads-för renovering ochförsta delen iDen programmet av
området,iriva 25 husenmed beslutdelen inleddes procentattett av

området.i Systemetdelarsamtidigt började planera nyamansom
så trafiken lig-ändrasi luften skall siktmed hängandevägar att

få på till och medMålet marken ellernedi plan. vägarnaärett attger
också påbörjat rivning 30under marken. harMan ca garage.en av

också åtgärdas debl.a. delarskaStorskaligheten storaattgenom av
långa,våningar ofta flera hundrahöga ochhuskropparna, ll meter

hari stadsdelen därradhus anläggs ansträngtrivs. Nya typer manav
månavaritbibehålla byggnadstraditioner ochsig för holländarnasatt

attraktiva.områden trevliga och Iuppfattasskapaatt somsomom
områden"gamlanågra ingrepp och igjort djärvafall har man mer

avancerade hus för boendenågra arkitektonisktin mycketplanterat
fysiska insatsernaekonomi. Ambitionen med demed god är att

uppnå socialekonomisk balans.en

faktorerSocioekonomiska

består olikaförnyelseprogrammetandra delenDen typerav avav
arbetarinnovationer. Myndigheternasocioekonomiska inslag eller

områdets angelägenheter. Iboende idemycket med att engagera
området där boendeinförtflera delar har systemett sommanav
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socialbidrag områdesvaktererbjuds arbeta eller hus-emottar som
värdar. Detta har visat sig lyckosamt. Trivseln och tryggheten har
ökat. Bostadsbolagen och myndigheterna också möjlighet för deger
boende i ordnade former köpa och sälja second hand-varor. Vissaatt
delar de ställs till förfogande ändamål.för dessastoraav garagen
Dessutom anställdes vissa boende, med socialbidrag, för admi-att
nistrera dessa marknader. Detta led i arbetet med skapaett attvar
ingångar återkommaför de boende till den formella ekonomin.att

Administrativa förändringar

Administrativa förändringar genomförts i stadsdelen har hand-som
lat omorganisera ägande och för olika delarattom ansvar av om-
rådet.

Invånarnas deltagande är avgörande

iInsatser stadsdelar kommer sällan de grundläggandeutsatta
orsakerna till problemen, bidrar högst väsentligt till förbätt-attmen

levnadsförhållandena för befolkningen. Trots fattigdomenattra
består, eller till och med fördjupas, upplever befolkningen i de stads-

föremåldelar har varit förhållandenaför insatser, har blivitattsom
betydligt bättre. ovillkorlig framgångEn förutsättning för är att
invånarna involveras i utvecklingsarbetet och stöd. Dessa slut-ges

drar Anna Power, London School of Economics, efter hasatser att
studerat förändringsarbetet i 20 stadsdelar i fem olikautsatta euro-

länder.peiska påPower pekar ytterligare tio insatser nöd-ärsom
vändiga för förändringsarbetet framgångsrikt:ska bliatt

området.Fysisk upprustning av
Främja hushållssammansättning.allsidig Minska andelenen
bidragsberoende hushåll.och störande
Öka den lokala stabiliteten och minska omflyttningen eller öka

hos de boende områdetsöka attrakti-engagemanget attgenom
vitet.

4. Involvera polisen och lokalsamhället i lokala trygghets- och
brottsförebyggande program.
Utveckla stödinsatser för integration minoritetsgrupper.av
Skapa speciellt anslag för utveckla lokalt baseradeett att ser-
vicestrukturer.

24Power, A., Area-basedPoverty and Resident Empowerment, Urban studies, vol 33 No.9,
1996.
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området och den övriga staden,Maximera förbindelsema mellan7.
både fysiskt socialt.och

såsom affärer, kyrkan, fri-alla aktiviteter,Uppmuntra sorter av
social buffert till detvillighetsorganisationer för skapaatt en

övriga samhället.
aktiveraoch yrkesutbildningen iEngagera skolan, attvuxen-

för skapa positivt rykte.barn och ungdomar att nytten
för förändring och stöd.lO. Använd alla möjliga kanaler

europeiska unionenMot för städer inomett program

så iEU-kommissionen kommer kalla till kallat Urban Forumatt ett
år fast för hurnovember 1998 för lägga sina slutsatseratt gemen-

förbättra utvecklingen och effektiviseraskapen kan den urbana
stadsområden.i den anledningen har kom-nuvarande insatser Av

missionen diskussionsunderlag med titeln Motutarbetat ettett pro-
unionen.för städer inom europeiskagram

tvåutveckling betydel-Kommissionen hävdar urbanatt ruvar
skapasefulla utmaningar. första utmaningen handlarDen attom

för dess medbor-möjligheter för bli betydelsefulltEU att ett organ
fördelar i vardagslivet.föra in konkretaattgare genom

utmaningen handlar uppmärksamma städernasDen andra attom
europeiska samhällsmo-avgörande roll i arbetet med stärka denatt

oberoende kön och etni-dellen grundas lika möjlighetersom av
sitet.

påkommissionen den nuvarande utveck-I meddelandet pekar att
många städer de socia-lingen ekonomiska möjligheter i ökarav nya

skillnaderna. Kommissionen ökadla och ekonomiska attmenar
frågai sysselsätt-segregation inte endast socialt problemär ett om

låg avvikan-bostadskvalitet, socialtning, utbildning och ettutan att
stadenssegregationen, skadar all-de beteende, resultatetärsom av

ekonomiska dragningskraft.männa
finns tendens till försvagningKommissionen hävdar detatt aven

lågaofta visar sig den del-identitetskänslan i städerna, genomsom
tagandenivån identi-i demokratiska Förutomden lokala processen.

stadsområ-låga i eftersattatetsproblemet minskar det Valdeltagandet
tillgången påsäkerställaden trycket kommunförvaltningen att

ocksåsådana områden. Många lokala myndigheterservice i möter
svårigheter med sinförena sitt för lösa urbana problematt attansvar

institutionella finansiella hotarbrist och Detta ytterst attresurser.

25 fråneuropeiskaunionen,meddelande EUzskommission,Mot för städernainomett program
KOM 97 197.
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urholka stadens roll plats för det goda livet och i förläng-som en
ocksåningen den europeiska modellen.

Kommissionen utgångspunkten för framtida urbanattanser en
utveckling måste erkänna städernas roll för regio-att motorvara som
nal, nationell och europeisk ekonomisk utveckling. måsteSamtidigt
också hänsyn till stadsornrådena, särskilt krisdrabbade distrikttas att
i medelstora och städer, har burit delstörre de sociala kost-storen av
naderna för tidigare förändringar frågai industriell anpassningom

förfall,och bristfälliga långtidsarbetslöshet,bostäder, brottslighet
och social utslagning. Den dubbla utmaningen europeiskmötersom
urban behållapolitik därför städerna i förgrundenär för glo-att en
baliserad och konkurrenskraftig ekonomi samtidigt inrik-som man

påsig socialt eftersatta stadsdelar.tar
Kommissionen framhåller därför följande fyra politikområden

har särskild betydelse för europeiska städers tillväxt ochsom
utveckling:

En politik främjar ekonomisk konkurrens och sysselsättning.som-
förmånEn politik till för ekonomisk sammanhållning.och social-

En politik hjälper till ansluta städerna till detatt transeuro-som-
peiska nätet.
En politik främjar hållbar utveckling livskvalitetoch i stä-som en-
derna.

Ett led i denna utveckling EU introducerade gemenskaps-närtogs
initiativet URBAN 1994, syftar till etablera grannbaseradeattsom
partnerskap i eftersatta stadsdelar för angripa utvecklingsproblematt

integrerade börDetta bland skeannat attgenom program. genom
stödja sociala åtgärdsprogram,och ekonomiska förnyelse infra-av
struktur och service miljömässiga förbättringar se URBAN-samt
Malmö.

INTEGRA initiativ inom Europeiskaär socialfonden,ett annat
åtgärdersyftar till finansiera i socialt eftersatta stadsdelarattsom

förena tillvägagångssättlokalt för ornrå-förnyelseatt ettgenom av
det med sysselsättningsåtgärder.

Sammanfattande kommentar

Många de erfarenheter vi har funnit förändrings- och fömyel-av av
searbete i stadsdelar i ocksåSverige finner vi i flerautsatta europe-
iska länder. Problemens dignitet dock i dessa län-är avsevärt större

påverkarder i Sverige. Insatserna inteän segregationen nämnvärt,
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ochinvånarna stadsdelarnai depositivtde upplevs utsattaavmen
levnadsvillkor.förbättringar derasvissamedverkar till av

tillfälli-deallt fler ländertydligt trend i Europa övergerEn är att
långsiktiga,förmån förtillarbetsmetodemaprojektinriktadega,

storstadsutveckling.förtvärsektoriellaochkontinuerliga program
förpartnerskapsmodeller över-tillämparFlera dessa attprogramav

fåutvecklingekonomisklokalförvinna hinder exter-attgenomen
samarbeta.interna aktöreroch attna

pla-med EU:ssläktskappolicyinriktning har näraDetta är somen
slutgiltigt skautveckling,politik för urbannerade presenterassom
1998.i novemberkonferensen Urban Forumvid

medtillsammansupprustningfysiskArbetsmarknadsinsatser och
central plats inomintarboendedeltagandeaktivtett programmen.en

tillämpas iupphandlingsreglerdeintressesärskiltAv är som
vissföreskriverbostadsupprustning,Storbritannien vid att ensom

bostadsområdets arbetslösaarbetskraften skaandel utgöras avav
samtidigtsysselsättningsökningåstadkomsinvånare. Härigenom en

kompetensutveckling.får arbetslivserfarenhet ocharbetslösadesom
också på viktenpekarinternationella erfarenheterna attDe av

andelenminskahushållssammansättning,åstadkomma allsidigen
polisen ochhushåll involverastörandebidragsberoende och samt

stadsdelarna.åtgärdsprogrammen i deiutbildningsväsendet utsatta
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utbildningspolitikArbetsmarknads- och

kapitel ska vi vilka insatser inom arbets-I detta belysa görssom
nivå.utbildningsområdet, både påmarknads- nationell och lokaloch

Vi ska särskilt analysera vilka möjligheter dessa insatser har för att
åstadkomma invånarnaspositiv förändring levnadsvillkor i deen av

stadsdelarna.utsatta

Arbetslinjen i storstäderna

arbetslivspolitiken integreradeDen svenska arbetsmarknads- och är
delar den ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitikensav upp-
gift i första främja fungerade mellanhand väl matchningär att en
lediga och arbetssökande speciellt stödjaplatser samt att personer

svårigheter behålla På såmed särskilda skaffa och arbete. sättatt ett
å långtidsar-flaskhalsarundviks inflationsdrivande sidan ochena

från åbetslöshet och utslagning arbetsmarknaden andra sidan.
Därmed blir det möjligt kombinera ökad tillväxt och syssel-att en

lågsättning med inflation och minskad arbetslöshet.
årsRegeringen understryker i 1997 höstbudget de arbetsmark-att

måste priorite-nadspolitiska medlen användas strategiskt för attmer
långtidsarbetslösheten.bekämpningen arbetsmarknadspoli-Dera av

måstetiska i första hand riktas till medresurserna personer en svag
såsomställning arbetsmarknaden ungdomar, arbetshandikappade

och invandrare i utsträckning andra arbetssökande ris-större änsom
långtidsarbetslösa.kerar bli Särskilda satsningar utbild-görsatt

IT-områdetning inom Regeringensoch ungdomsarbetslöshet.mot
ambition stark inriktning aktivitet framför passivitet.haär att moten
Arbets- och kompetenslinjen ska grundläggande.vara

mångaI västerländska länder har arbetsmarknadspolitiken tra-av
dition socialpolitiken.varit del Arbetsmarknadspolitiken haren av
därför huvudsakligen handlat arbetslösa för-deatt garanteraom en

någon gårsörjning via form kontantstödssystem. politikDennaav
ofta benämningen kontantlinjen. 1990-talet har kon-under Under
tantlinjens dominans inom EU-länderna successivt minskat till för-
mån återkommerför arbetslinjen. Vi fram.till detta längre
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Sverige har kontantstöd i huvudsak kortsiktigI ett setts ensom
fålösning under omställningsperiod, i avvaktan delta i akti-atten

åtgärder. inriktning, för arbetslinjen har blivitDenna kallasva som
kännetecknande för den svenska arbetsmarknadspolitiken.

fåttDet svenska innebär arbetsmarknadspolitiken harsynsättet att
utbildnings-koppling till bland regional-, närings- ochnära annaten

bådepolitiken. Staten ekonomiskthar huvudansvaret, och verksam-
åtgärderna.hetsmässigt, för de arbetsmarknadspolitiska

Nittiotalets ökning arbetslösheten har medfört arbets-attstora av
marknadspolitiken blivit ansträngd. Arbetsmarknadsverketytterst

har aldrig varit dimensionerat för effekternaAMV handatt ta om
påmassarbetslöshet och samtidigt ställs det dessutom sparkravav

åtgärderna fåttorganisationen. Kvaliteten i har komma i andra hand
förmåntill för kvantitetskrav.uttalademer

fåttroll i arbetsmarknadspolitikenKommunernas har Ökaden
betydelse. Särskild betydelse har kommunerna haft vad gällerstor
genomförandet arbetsmarknadspolitiska för olikaav program grup-

såsom arbetshandikappade i skyddat offentligt arbete OSA ochper,
årFrånför arbetssökande flyktingar. oktober 1995 harlprogram

ocksåkommunerna samlat för arbetslösa ungdomar framett ansvar
årtill fyllerdet de 20.

också fått påverkamöjlighetKommunerna har arbetsmark-att
nadsutvecklingen länsarbetsnämndemas arbetsförmedlings-genom

sådan förnämnder. En nämnd samarbete i lokalautgör ett organ
arbetsmarknadsfrågor i syfte utforma den arbetsmarknadspolitis-att

utifrånka verksamheten lokala förutsättningar och behov.
Nämndema ska samverka med försäkringskassan. Härigenomäven

åtgärderna åstadkommas,ska dels bättre kvalitet i dels för-en en
bättrad resursanvändning.

ocksåN ämnderna har möjlighet initiera lokala arbetscentra däratt
kommersiell tillfälligaverksamhet för arbeten med olikavarvas
arbetsmarknadspolitiska Ordföranden majoritetsamtprogram. en av
ledamöterna i nämnden ska kommunen. nämnden skaI ävenutses av

frånfinnas det lokala näringslivet och arbetstagaror-representanter
ganisationer.

ingårantal arbetsfönnedlingsnämnder i försöksverksamhetEtt en
pågåskulle till den 31 december 1997, verksamheten harsom men

fått års förlängning. Riksrevisionsverket har nyligenett presenterat
utvärdering försöksverksamheten visar högre effek-en av ensom

arbetsmarknadsåtgärderna.tivitet i försöket i de ordinarie försö-Iän
Åtgärdernaket insatserna utsträckninghar i högre lett till arbete. har

också åtgärder.varit billigare jämfört med ordinarie förklaringEn
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till det bättre resultatet åtgärdernasannolikt i högre inne-är gradatt
hållit arbete och insatser underlättarävenmoment av som en mer

övergångdirekt till arbete. åtgärdernaDet framför allt skildesom
inom försöksverksamheten från åtgärdernade traditionella kom-var

åtgärderbinationen tiden individerna deltar, eller pla-samtav som
delta, i olika insatser. Försöksverksamheten möjlighet attneras ger
åtgärdanvisa med längre varaktighet vad i regel möjligtän ärsom

inom åtgärder,för reguljära påpekasenligt RRV. Det bör attramen
RRV:s utvärdering gjort tidigt stadium, svårtvilketär detgörett

något bestämt försöksverksamheten.sägaatt om
visar vidareRRV den friare resursanvändningen arbets-att som

fåttförrnedlingsnämndema tillämpa har inneburit verksamhetenatt
har kunnat efter individuella behov och lokala förutsätt-anpassas
ningar. Utvärderingen visar vidare hindren åtgärderför effektivaatt
inte ligger i enskilda regler, i den komplexitetenutan sammantagna
i det arbetsmarknadspolitiska regelverket.

påExempel lokal samverkan

några år pågårSedan såantal kallade SOCSAM-projekt, syf-ett som
till finansiell samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjuk-tar en

vård och socialförsäkring, också har betydelse för arbets-men som
marknadspolitiken. I bland Stenungsunds kommun ochannat
Göteborgs sådana.stad finns det I den första lägesrapporten över
Stenungsunds frånprojekt Socialstyrelsen och Riksförsäkrings-

framgårverket projektet bygger politisk beslutsordning.att en ny
Genom beställarförbund samarbetsrådoch styrelseett ett samt en

består de huvudmännen har försöksverksamheten drivits.tresom av
I skriver vidare:rapporten man

.. omfattande djupgåendeoch åstadkommitsutvecklingsarbete har inomett ramen
för försöksverksamheten. Betydande insatser har vidtagits för upptäckt och kart-
läggning brister i samverkan och andra problem berör effektiviteten i offent-av som
liga tjänster. Försöket kan i sig redovisa sannolika effekter målgrupper.hos utvalda
Arbetsmarknadsverket och dess lokala förefaller strategiskrepresentanter vara en

iaktör samverkan, särskilt i rehabiliteringsarbetet. svårigheterDet föreligger dock
med särskilja specifika försökseffekter från generella utvecklingstendenser".att

SOCSAM-projektet i Göteborg förlagt till Hisingen. Projektetsär
målgrupper långai riskzonen för sjukskrivningarär ellerpersoner
förtidspensionering. Syftet minska kostnaderna för sjukskriv-är att
ning, arbetslöshet och socialbidrag, förkorta behandlingsprocesserna
och bort flaskhalsar. Ytterligare syften långtidsar-minskaärta att
betslösheten för ska kunna komma in arbets-att svaga grupper



1998:25SOUoch utbildningspolitik140 Arbetsmarknads-

få arbetsuppgifter. och medmeningsfulla Imarknaden eller i övrigt
i Göteborg detLänsarbetsnämndenprojektet samarbetar med äratt

arbetsmarknadspolitiska arsenalen idenmöjligt tillvarata helaatt
projektet.

pågått någon längre tidinte har underEftersom denna verksamhet
någrasvårt fånaturligtvis fram slutsatser.detär att

framför kvalitetVolym

vårpropositionen 1996/97:150 lokala lös-iRegeringen betonar att
mål prioriteras framför central-nationella skaningar baserade

så kommitvolymkravethar det kalladestyrning. Dessvärre att mot-
uppnåArbetsmarknadsstyrelsenställtsverka detta. Kravet attsom

åtgärder möj-arbetsmarknadspolitiska har begränsatvissa volymer i
åtgärder möjligheterna till lokalaoch därmedlighetema i valet av

åtgärderna fått hand tillkomma i andraKvaliteten i harlösningar.
Riksrevisionsverketförmån kvantitetskrav. RRVför uttalademer

utvärdering försöks-motsättning i sinuppmärksammar denna av
Arbetsförmedlings-arbetsförmedlingsnämnder.verksamheten med

billiga,ansåg leder tillde höga volymkravennämnderna att men
rundgång, sällan tillleder tillineffektiva insatser enbart mensom

reguljära jobb.
också seminariumvid deuppmärksammadesVolymkravet som

från degenomförde med lokalaStorstadskommittén representanter
i försöksverksamhe-statliga myndigheter deltarkommuner och som

ofta behovetarbetsförmedlingsnämnder. underströkkring Manten
sinverksamhetsinriktningen,förändring tar ut-somavav en

önskemål. till exempelgångspunkt böri de lokala aktörernas Det
håll fåfrån bra arbetsmarknadsut-möjligt lokalt satsaatt envara

arbete, den dyr.bildning leder till ärävenvet omsom man

arbetsmarknadsåtgärdmånga iVem och hur är

åtgärder människortill för allaArbetsmarknadspolitiska ärär som
till arbetslös-anslutenarbetslösa. gällerDetta äroavsett om man

oför-arbetsmarknadsstödet ellerhetsförsäkringssystemet, kontanta
får försörjningsersättning.socialbidragsäkrad och som

månaden någon formi igenomsnitt deltog 191 000 arbetslösaI av
arbetsmarknadsåtgärd år i de berör-1997. Motsvarande antalunder

oktober 1997 32 954.storstadskommunema ida var
inomprioriteradutomnordiska medborgarnaDe är ar-gruppen

utomnordiskainnebär bl.a. andelenbetsmarknadspolitiken. Detta att
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arbetsmarknadsåtgärdermedborgare i ska fler andelenänvara ar-
andelen ibetslösa inom Under perioden 1995-97 hargruppen.

arbetsmarknadsåtgärder medan ande-varierat mellan 12-14 procent
procent.uppgått Arbetsmarknadsutbild-arbetslösa till 10-11len

åtgärd utomnordiska medbor-ning den har den högsta andelär som
deltagarna. 20där de utgjorde 25 Drygtnärmare procentgare, av

i arbetslivsutvecklingde deltog ALU utomnor-procent av som var
andel arbetsplatsintroduktion APIdiska medborgare. Deras varav

Även nådderekryteringsstöd ande-knappt 20 det gällernärprocent.
nivå.relativt höglen utomnordiska medborgare en

få de berörda Storstadskom-Storstadskommittén har försökt att
socialbi-redovisa andel arbetslösa endast harderasatt sommunerna

många någoniförsörjningskälla hur dessadrag ärsamt av somsom
åtgärd. sig omöjligt rad skäl.form har visatDetta tyvärr av enav

i storstadsregionerna har däremotLänsarbetsnämnderna LAN
uppskattning.uppgifter ligga till grund för rimligvissa kan ensom

kategorier: arbets-Arbetsförmedlingen registerar de arbetslösa i tre
KAS, arbetslösa försäkringlösa med a-kassa, arbetslösa med utan

består huvudsakligenutförsäkrade. sistnämnda kategorineller Den
försörjer sig socialbidrag.genomav personer som

nedanstående framgår andelen arbetslösaAv tabell oavsettatt
framgåråtgärd,kategori i i genomsnitt 20 Detär är procent.som

också åtgärder fördelade efter varjeandelen proportionelltäratt
arbetslöshetsförsäkrade drygt 60kategori, dvs. utgör pro-gruppen

också åtgärdernade samtliga inskrivna och 60 procentcent tar avav
anspråk.i

åtgärd.respektive iinskrivna arbetsförmedlingen,Tabell Andel samtliga hosav
1997.Oktober Procent.

Arbetslösa oförsäkradeArbetslösamed a-kassa Arbetslösamed KAS ärsom
Inskrivna andeli andelavInskrivna andeli andel Inskrivna andeli andel avav

åtgärderåtgärd åtgärd samtliga hos samtligahos samtliga hosAF AFAF
åtgärd åtgärdåtgärd ii i

27,8 20,0 27,9Huddinge 60,6 20,0 59,9 10,7 20,0 12,0
30,7 20,0 28,756,5 20,0 59,4 11,9 20,0 l 1,5Botkyrka
27,8 20,0 24,6Haninge 59,0 20,0 66,9 10,5 20,0 8,3

10,6 24,5 20,0 29,6Södertälje 63,4 20,0 59,8 10,0 20,0
30,6 16,6 28,6Stockholm 56,1 19,0 60,3 10,6 17,0 10,9
29,7 21,0 25,163,5 26,0 66,5 6,9 31,0 8,4Malmö
28,6 18,0 27,220,6 61,8 10,7 19,4 10,8Göteborg 58,2

Källa: AMS

25 utgiftsområde 25.Prop. 1997/98:1 14, s.
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arbetsmarknadsåtgärderEn rik flora av

arbetsmarknadsåtgärderfinnsDet rik flora har skapatsen av som
påunder 1990-talet. omkring 200 människorMed tanke 000 del-att

månad någon åtgärd åri genomsnitt varje i form 1997,undertog av
så förståeligtdet verksamheten kostar. 25,6 miljarderDrygtär att

årkronor blev kostnaden för 1997.
några åtgärderVi ska i detta sammanhang beskriva dessaav somi

vanliga i storstäderna och i dess stadsdelar. Gemensamt förär utsatta
åtgärderflertalet månader.de i regel inte längre i 6är änatt ges

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning främst omställningsutbildning förär en
arbetslösa behöver förnya sina kunskaper för kunna fortsät-attsom

yrkesområdenarbeta inom sina eller dem behöverta som en ny
yrkesutbildning för kunna byta yrkesinriktning. Utbildningen skaatt

åttiotaletha klar yrkesinriktning. Under slutet hade 74 procenten av
månaderarbete efter avslutad utbildning. Motsvarande andelsex

budgetåretunder 1995/96 37 iAndel arbete 90 dagarprocent.var
åtgärdefter 20 1997.procentvar

Arbetslivsutveckling

årArbetslivsutveckling ALU, inrättades 1993, den iär sär-som
åtgärden.klass vanligaste syfte möjlighetDess de arbetslösaär attge

Åtgär-bibehålla sin kompetens och sina kontakter med arbetslivet.
den används inom alla sektorer, viss restriktivitet ska gällamen en

det privata näringslivet för undvika undanträngningsef-gentemot att
fekter. månaderALU har hittills varit begränsat till 6 med möjlighet
till förlängning, årsskifteti och med tidsbegräns-1997/98 skamen

få,ningen upphöra. Det ll 90 dagar efterytterst procent,var som
åtgärddenna hade arbete.ett

En utvärdering genomfördeNUTEK visar ALU harattsom
deltagarna.påmycket goda psykosociala effekter Hela 70 procent

måddedeltagarna bättre under jämförtALU med denär öppetav var
arbetslösa. Utvärderingen visade dessvärre ALU medföratt att
arbetssökandet bland deltagarna minskade betydligt. Hälften del-av

Ävensökte inte arbete överhuvud undanträngnings-tagarna taget.
effekten ALU relativt enligt utvärderingen. fram-Detstor,av var var

27 åtgärdenUtvärdering arbetsmarknadspolitiskaden Arbetslivserfarenhet,ALU, rapportav
från 1996.NUTEK,
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för offentligaallt inom den sektorn missbrukade möjlighe-som man
tillsätta förALU minska arbetsbelastningen för ordinarieattten att

personal.

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktion API syftar i likhet med deALU att ge
arbetslösa kontakter med arbetslivet och öka deras kompetens. API

årinfördes såsom1995 och tidigare praktikforrner invandrar-ersatte
praktik, akademikerpraktik, såm.fl. sina likheterTrots med ALU var

gånger fler åtgärdendet hade arbete 90 dagar efternästan tre ettsom
år 1997, dvs. 28 procent.

Individuellt anställningsstöd

frånIndividuellt anställningsstöd, och med den januari 19981som
beredskapsarbete, utbildningsvikariat och rekryteringsstöd,ersätter

långtidsarbetslösasärskild satsning för förunderlättaär att atten
komma in arbetsmarknaden. Stödet lämnas för tillsvidareanställ-
ning, provanställning och andra tidsbegränsade anställningar. Av

erhållitdem arbete med rekryteringsstöd hade drygt 67ettsom pro-
åtgärdenarbete 90 dagar efter 1997.cent ett

Datortek

årDatortek infördes 1995 och vänder sig till arbetslösa ungdomar
syftar till erbjuda informations-och kunskaper i och datahante-att

ring. Deltagarna medverkar parallellt i olika yrkesväglednings- och
någotjobbsökaraktiviteter. fler efter avslutat datortek-Det när som

90 jämförelsedagar hade arbete i med deettprogram som senare
deltog i Oftast börjarALU, 15 ungdomarna studeraprocent.som

istället.

Kommunal utvecklingsgaranti

årska 1998 ha möjlighet erbjudaKommunerna arbetssökandeatt
år såungdomar mellan 20-24 kallad utvecklingsgaranti. Har denen

arbetsökande inte inom 100 dagar skaffat sig meningsfull syssel-en
övergårsättning för aktivering till Aktiviteter-kommunen.ansvaret

ska syfta till utveckla den enskildes möjligheter i framtidenatt attna
försörja sig själv. Aktiviteten ska utformas med skälig tillhänsyn

önskemålenskildes individuelladen och förutsättningar. Utveck-
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månader.lingsinsatsema inte omfatta tolvbör normalt änmer
möjligheter själv skaffa sigDärefter ska individen sinapröva att ett

månaderarbetsmarknaden i med denarbete den reguljära tre
ersättning eller han hade före den kommunalt anordnade utveck-hon

insatsernalingsinsatsen. Ungdomarnas ersättningar vid deltagande i
arbetslöshetsförsäkradekommer variera beroende de äratt om

försäkradeeller socialbidragsberättigade. Ungdomar varken ärsom
fåreller socialbidragsberättigade endast skattefritt bidragett om

månad, utbildnings-997 vilket beskattatl kronor ettmotsvararper
bidrag.

ersättningFör socialbidragsberättigade lämnas i stället en som
i socialbidrag. Ungdomar harvad skulle lämnasmotsvarar som som

från får utbildningsbidragtill ersättning arbetslöshetskassarätt som
Utvecklingsgarantin kvalifice-arbetslöshetsersättningen.motsvarar

från åtgärdtiden i skainte för ersättning arbetslöshetskassa,rar men
överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen.räknas Ersätt-som

ningen inte heller sjukpenning- eller pensionsgrundande. Deär som
ersättningsperioden.försäkrade ska inte räkna in sin ersättning iär

åtgärdsocialbidragsberättigade delta i lämpligDe vägrar attsom
socialbidrag.kommer förlora tillrättenatt

Otraditionella arbetsmarknadsinsatser

arbetsmarknadsinsatserAMS har anslag för otraditionellaett som
inte inom för ordinarie regelverk. Anslaget uppgick tillryms ramen

årmiljoner Vid användningen detta anslag ska550 kronor 1997. av
speciellt invandrares och ungdomars behov uppmärksammas.

år också till insatser i försöksverk-Anslaget har under 1997 använts
samheten med arbetsförmedlingsnämnder, nyföretagarprojekt för

nationell medfinansieringungdomar, kvinnor och invandrare samt
Mål 3-projekt.av

bidragStarta-eget

fått bidrag har tiodubblats underAntalet arbetslösa starta-egetsom
1980-1990-talet i jämförelse med antalet fick det i slutetsom av

månader.i Utomnordiskatalet. Starta-eget bidraget kan 6 med-ges
fårrelativ bidrag. Underborgare liten del de dettautgör en av som

budgetåret 1995/96 uppgick till vilket klartandelen drygt 5 procent,
understiger andel de arbetssökande. Riksdagens revisorerderas av

28 utgiftsområde1997/9821Prop. 14.
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granskathar bidraget anledningen tillstarta-eget att attsom menar
de utomnordiska medborgarna underrepresenterade kanär attvara
bidragets utformning ofta denna ökaFörsämre. attpassar grupp

årsskiftetinvandrarnas möjlighet till nyföretagande införs i och med
måna-1997/98 möjlighet förlänga bidraget till 12att starta-egeten

der för denna möjlighet för förlängning finns förDenna ävengrupp.
ocksåkvinnor. Regeringen uppdra AMS i ökadatt attavser

utsträckning erbjuda invandrare individuell handledning och utbild-
ning i nyföretagande. Erfarenheterna hittills företagde medär att

fått någotbidrag har haft lägre överlev-starta-egetpersoner som en
nadsgrad jämfört med andra nystartade företag. erfarenhetEn annan

många låg fråninvandrare har för ersättning a-kassan, vilketär att
försvårar deras möjligheter starta-eget-bidraget. Vissalevaatt
kommuner dock möjligheter för dessa människor komplette-attger

starta-eget-bidraget med socialbidrag.ra

AMI ytterligare en resurs-

ståraktör har förEn betydelse arbetssökandestorannan som som
långt ifrån arbetslivet Arbetsmarknadsinstituten AMI. AMIär
erbjuder yrkesinriktad rehabilitering och fördjupad vägledning för i
första hand arbetshandikappade, hand arbetssökan-äventarmen om
den upplever osäkerhet i yrkesvalet, har begränsad arbets-som som
förmåga svårigheter påeller har särskilda arbetsmarknaden.
Verksamheten vid AMI innefattar insatser arbetsvägledning,som
information, utredning funktionsbedömning,och arbetsprövning,
arbetsplatsintroduktion, arbetsplatsanpassningar i olika former och
anställningsförberedande aktiviteter.

arbetsmarknadsåtgärderLokala i regikommunal

Storstadskommunerna, har vid sidan de ordinarie arbetsmark-om
nadspolitiska verksamheterna, inlett försöksverksamheter för att
skapa lokal sysselsättning. Man riskerar hamnaattger personer som

långtidsarbetslösheti sysselsättning inom olika projektverksamhe-
Syftet med dessa aktiviteter minska risken för arbetslösaärter. att att

komma vid sidan det sociala liv och den gemenskap arbe-ettav som
normalt innebär.te

de sju storstadskommunema har skett stark ökningI det deen av
Ökningenarbetsmarknadsåtgärdema.kommunala hela 35är procent

från år år årapril 1996 till april 1997. Antalet cirka 9 500 i aprilvar
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år våra sju jämförelsekommuner,1996 och 12 811 i april 1997. I s.k.
under motsvarande period.har ökningen enbart varit 7 procent

hela landet har kommunernas insatser denGenerellt i öppnamot
årapril 1996 tillarbetslösheten ökat med 15 mellan periodenprocent

1997.31 åtgärdernaår exklusi-april Storstadskommunemas andel av
åruppgick till i april 1997.arbetsmarknadsutbildning 47 procentve

arbetsmarknads-utförlig beskrivning storstadskommunemasEn av
bilagan.insatser iges

stadsdelarMål i Sverige och i3 och Employment utsatta

huvudsakligen via stödstrukturpolitiska insatser kanaliserasEU:s
målområden så målmål. det kalladetill s.k. Ett dessa ärsex av

minska arbetslösheten kompetensutveck-syftar till att genomsom
långtidsarbetslösa,hos följandeling och ökade kunskaper grupper:

år, invandrare ioch 24 arbetshandikappade ochungdomar mellan 17
målför 3 i Sverige lig-Stockholm, Göteborg och Malmö. Ansvaret

och den praktiska hanteringenArbetsmarknadsverket AMVger
enskilda projekten decentraliserat till länsarbetsnämnder-de ärav

na.

syftar till utveck-Gemenskapsinitiativet Employment att genom
arbetsmarknaden förbättralingsprojekt öka jämställdheten samt

möjligheterna till arbete för arbetshandikappade, ochutsatta grupper
projek-ungdomar. transnationellt, vilket innebärProgrammet är att

genomförs i mellan liknande projekt i minstpartnerskap treten
andra medlemsstater.

i fyra underprogram:Employment uppdelatär

möjligheterna till sysselsättning förHorizon, syftar till ökaatt0 som
handikappade.
Youthstart, för underlätta inträdet i arbetslivet för ungdomaratt-

årunder 20 yrkesutbildning eller med bristande grundkun-utan
skaper.

påsyftar till utbildning öka jämställdhetenNow, attv som genom
arbetsmarknaden och kvinnors möjligheter till sysselsättning.öka

syftar till underlätta för främstIntergra, att utsatta grupper,- som
fåflyktingar och invandrare, sysselsättning.att

3 Kommunernasekonomiskaläge, oktober 1997,Svenskakommunförbundet.
32 Mål på OllénRedogörelsen 3 och Employment baseras arbetsmaterial Joakimöver ett som
har gjort Storstadskommitténsuppdrag.
33 Mål utgångårFör 3 projekt i Sverigefram till programperiodens 1999 347 MECUär avsatt
från frånEU:s Socialfond. Till detta kommer den nationella medñnansieringen svensksida,
vilket totalt för insatser till MECU för perioden771ett utrymmesett en avger upp ram
1995-1999.
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Svensson Professional Management, uppdrag svenskasom av
målövervakningskommitten för 3 och Employment har utvärderat

mål 3 och Employment, bland den övergripandeannat attanser
målinriktningen långtidsarbetslösa,3 har varit relevant eftersom

ungdomar, handikappade påoch invandrare har problem denstora
svenska arbetsmarknaden.

Beträffande Employment konstateras bl.a. projekturvalet varitatt
relativt jämt fördelat mellan storstad, mindre och glesbygd ochorter

cirka 20 projekten mål 6-områden.genomförs iatt procent av
målAMS uppföljning från år3 visar bland juli 1995annat attav

årtill december 1997 har sammanlagt 1 032 projekt registrerats. Av
dessa hade 888 haft sammanlagt 82 144 deltagare. hälftenMer än av

återfinnssamtliga deltagare i de projekt förstai hand inrikta-ärsom
långtidsarbetslösa.de Ungdomsprojekten cirka 40mot engagerar

bådasamtliga deltagare målgruppema,medan de andraprocent av
stårarbetshandikappade och invandrare för liten del antaleten av

deltagare. Gruppen arbetshandikappade 5 samtligautgör procent av
invandrargruppen måsteoch endast 3 Dessa siffrornautgör procent.

med betydande reservation eftersom projektdeltagama baratas en
målgrupp.kan klassificeras efter enda Exempelvis 14är procenten

alla deltagare utländska medborgare enligt AMS register.av
tredjedelEn deltagarna deltar i kompetensutvecklande projekt.av

Datorteksanknutna projekt samlar hälften alla deltagarenära av
och vägledningsprojekt cirka 14 Projekt inriktadeprocent. start

företag barasamlar 6 samtliga. Det sker dockprocentav nya av en
ökning antalet starta-eget-projekt. Vidare kan konstateras attav pro-
jekt inriktade målgruppen invandrare har haft kraftig ökningmot en

vårenunder 1997.
AMS uppföljning, ISEK 1997:1 visar femte del-senaste att var

de 55 729 avslutat sina projekt före 1tagare av personer som augus-
fått1997 har arbete.ett

frågaEn högst mångaangelägen i sammanhanget hur deär av
Mål någon frågeställ-l 032 3-projekten har koppling till desom

ningar Storstadskommittén behandlar. Med reservation för bris-som
i materialet kan vi dock utläsa 312 projekt genomförs i deter att tre

storstadsregionerna. Av dessa 107 förlagda till Stockholms län,är
121 till Göteborgsregionen Skåne. någonoch 87 projekt till Av

någotanledning Storstockholm underrepresenterat, liksomär att
storstadsregionerna totalt färre projekthar vadänsett motsva-som

deras storlek.rar
svårtDet finna projektantal medär större utprä-att ett en mera

glad koppling till den problembild finns i stadsdelar har.utsattasom
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Återigen funnitför brist exakthet har vi 22med reservation att
8projekt i Storstockholm, 15 projekt i Göteborgsregionen och pro-

rimlig anknytning tilljekt i Malmöregionen förefaller ha stor-en
då flertal falldessa projektstadsproblematik. Vad kännetecknar I ett

åtgärder. Ocksåinriktningen kompetenshöjandeär starta eget-pro-
Både privata aktö-jekt förekommer i denna kategori. offentliga och

projekt.engagerade i dessaärrer

Stöd till nyföretagande

för företagareStaten arbetar aktivt med underlätta möjligheternaatt
via länssty-skaffa riskskapitalförsörjning. Det sker bland annatatt

relserna, NUTEK och ALMI.
näringslivsorga-bildade i samverkan med vissa1 juli 1994 staten

nisationer centralt aktiebolag ALMI Företagspartner AB. ALMIett
dåvarande Utvecklingsfonderna.de ALMI Företagspartnerersatte

för företagsutveckling, delshar till uppgift dels allmänt verka ägaatt
för medel-aktier regionala samordna ochi de bolagen samt ansvara

tilldelning till bolagen.
rådgivning formfinansiering organiseras iVerksamheten med och

huvuddelen akti-regionala aktiebolag. Moderbolaget22 äger avav
majoriteten styrel-i de regionala bolagen och bolagensutser avema

Övriga ochbolagen landsting dei de regionalaägare utgörsser. av
står utanför landstingen. Styrelsernakommuner är sammansat-som

politiker med erfarenhetregionalt förankrade företagare ochta avav
näringslivsfrågor.

finansieringinsatser, företagsutveckling, ochResurskrävande som
finansieringsrådgivning, påinriktas företagskall enligt regeringen,

tillväxtpotential. Nödvändiga prioriteringarmed lönsamhets- och
får varjetill den regionala näringsstrukturenmed hänsyn göras av

organ.35regionalt
exempelvisregionala utför dessutom uppdrag förFlertalet bolag

intäkter-olika länsmyndigheter och kommuner. begränsad delEn av
frånfrån deltagaravgifterkommer konsultuppdrag till företag ochna

utbildningsverksamhet.

34 Astrid i Botkyrka,Exempel kompetenshöjande projekt bl.a. kvinnoprojektetär
Huddinge och "KooperativtUtbildning till säljare i Botkyrka, "Arbetscentret Kompassen"i

för invandrare Göteborg anordnasresurscentrum i Huddinge. Kompetenshöjning i avsom
LänsarbetsnämndenochTCO flertal invandrarprojekt anordnade blandoch ett annatav

Mångkulturellt entreprenörskap",anordnatVästsvenskaHandelskammaren. Malmö finnsI
på marknader.Folkuniversitetet och "CC-trading" inriktat försäljning östeuropeiska Iav

återfinns Europa.Stockholmsregionen Starta för invandrare och Marknadsplatseget
35 Småföretagsutveckling,Proposition 1993/94:40 sid 15.
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Regionalt bör vidare prioritera nyföretagande ochALMI strate-
rådgivningsinsatsergiska främjar internationalisering och kon-som

Äventaktskapande. verksamhet strategisk betydelse börannan av
tekniknivåhöjandegenomföras, exempelvis verksamhet och delvis

ñnansmäkleri.ñnansrådgivningform tjänster, ochny aven
Målgruppen dåföretag med mindre 200 anställda och främstär än

företag mindremed 50 anställda.än
nyutlåning nyföretagarlånvia företa-ALMI:s sker antingen eller

garlån Nyföretagarlåntill kvinnor. till nystartade företag därges
står förALMI maximalt 30 kapitalbehovet. Företagarensprocent av

Övriginsats 10 finansiering regel bank-är utgörsprocent. som av
lån. Nyföretagarlån från till50 000 kronor högst 1 miljon kro-ges

åren Lånförsta och amorteringsfria. till kvinnligaDe är ränte-nor.
företagare till företag eller flera kvinnor. ALMIägsges som av en
står lånebehovet,för till hälften dock högst 150000 kr.upp av

banklån. lån ocksåtäcks kapitalResten eller Detta äregetgenom
åren.och amorteringsfritt de förstaränte-

Kooperativ i stadsdelarutsatta

Storstadskommittén den kooperativa verksamhetsfonnen ärattanser
lämplig för verksamhet, använda den kooperati-attgemensam men

företagsfonnen vid produktionsverksamhet förknippatdockärva
svårigheter.med hel del Därför kan det finnas anledning för-atten

sådanlägga verksamhet i andra företagsformer, i enskild firmat.ex.
dåeller aktiebolag. Vilka möjligheter har kooperativ utvecklas iatt

frågastadsdelarnade För kunna besvara dennautsatta att gav
Storstadskommittén Kooperativa Institutet KOOPI i uppdrag att

områ-förekomstenkartlägga kooperativ verksamhet i de utsattaav
föreslåochdena hur kooperativ kan Detta uppdrag komstarta.nya

sedermera i underlagsrapporten Kooperativa möjlig-att presenteras
storstadsområdenheter i SOU 1996:54

KOOPI konstaterade i brukarkooperativ mestadelsrapporten att -
föräldrakooperativa daghem betydligt vanligare i medelklas-är-
sområden bostadsområdena,i de medan personalkoopera-än utsatta

itiv utsträckning förekommer i destörre även senare.
Sju kooperativ beskrivs grundligt i med historik, verk-rapporten

samhet, villkor och framtidsutsikter. tjugotal projekt kanEtt som
leda till kooperativ bildas eller befintliga kooperativs verk-att attnya

36 sidSom 28ovan,
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samheter utvecklas, beskrivs i Mestadels det arbets-ärrapporten.
marknadsprojekt med statliga bidrag, med mycket varierandemen

målsättningar.intressenter, initiativtagare och Flera syftar till att ge
deltagarna kompetens genomföra sina idéer i ñn-form deatt en som

lämplig, bygger arbetsformer med demokratiskt besluts-ner men
fatttande kan utvecklas till kooperativ.som

gårEtt dessa projekt ungdomar med socialtut att trass-av en
lig bakgrund ska bygga sina fåbostäder och samtidigt kunnaegna

ocksåutbildning till byggnadsarbetare. Härigenom grund förkan en
tillvaro och ljusare framtid läggas. Ungdomarna skatryggareen en

föreslås tillsammans bilda kooperativ för organisera bygg-att ett att
arbetet och teckna avtal med byggherren.

framhållerBland de erfarenhetergenerella ärrapporten attsom
bostadsområdenabostadsföretagen i de har helt avgöran-utsatta en

framgångs-de betydelse för den kooperativa verksamheten bliratt
rik. Fastighetsbolagens stöd grundas insikten kooperativetsatt

bådeverksamhet kan sociala och ekonomiska vinster för bostads-ge
området, såsom minskad omflyttning, bättre social kontroll och

framgångsrikt påminskad skadegörelse. mycket exempelEtt detta
bostadsområdetdet tidigare beskrivna Eriksbo i Göteborg. Detär

hindret idag för vidareutveckling kooperationenstörsta ären av
enligt KOOPI de bristande kunskaperna och kännedomen denom
kooperativa företagsforrnen. hinder elimineras bästDetta genom

bådeutbildning information blivandeoch kooperatörer och allaav
olika samhällsaktörer kommer i kontakt med hand-dessa. Detsom

ocksålar sprida kooperativa exempel och modeller före-attom som
bilder och möjliga lösningar.

åstad-Erfarenheterna följandevisar punkter viktiga föräratt att
jordmånkomma god för kooperativ utveckling:en

affärs-Nya och verksamhetsidéer.-
former för offentligNya samverkan mellan verksamhet, koopera-0

tiv och föreningar.
former förNya finansiering till exempel nätverksbanker och- som

Stiftelsen för nykooperativt företagande.

Arbetslinjen i Europa

såSom vi tidigare nämnde kontant-linjen i Europa.är reträtt
påtagligt vill-Detta märks särskilt det gäller de förändringarnär av

för socialbidrag flera infört. harkoren länder har Flera ländersom
åren påunder infört för socialbidragstagare.de krav arbetesenaste
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Danmark införde årkrav motprestation för socialbidragtagare
1995. årPersoner under 25 beviljas det sedvanliga Socialbidraget i

månader.högst måsteDärefter erbjudandetre anta ettpersonen om
arbete eller utbildning. Hittills visar erfarenheterna drygt hälftenatt

årunder 25 åtgärderdeltagit i eller utbildning ärav personerna som
i reguljärt arbete eller utbildning. åtgärdUngdomar varit i inomsom

privataden sektorn har generellt haft bättre utsikter skaffa sigatt ett
arbete.reguljärt

Holland har infört motprestationskrav för ungdomar harsom upp-
burit månader.socialbidrag 6 Ungdomarna arbetar 32 timmaränmer

fåri veckan och ersättning 80 minimi-motsvarar procenten som av
lönen för ungdomar. Den tackar nej till erbjudandet förlorar rät-som

till socialbidrag under 13 veckor. Mellan 40 och 45ten procent av
ungdomarna skaffar sig påbörjarreguljärt arbete eller utbild-ett en

åtgärden.ning efter Emellertid har det visat sig drygt 25att procent
deltagarna från åtgärdernaavviker och förlorar därmed tillrättenav

ersättning. Inget tyder dessa åtgärdenungdomar medersätteratt
arbete inom den reguljära arbetsmarknaden, tenderar deett snarare
marginaliseras änatt mer.

Även i Frankrike har införts krav motprestation för socialbi-
dragstagare. Ungdomar arbetar 20 timmar i veckan för ersättningen

50 Arbetsåtgärdemalandets minimilön.motsvarar procentsom av
får endast ske inom den offentliga sektorn och i frivillighetsorgani-
sationer. också åtgärdernaMan angelägen skaär upplevasattom

meningsfulla åstadkommaoch inte ska undanträngningseffek-som
Utvärderingar visar åtgärdernadeltagarna ofta uppleverter. att som

meningsfulla, påingenting tyder deras utsikternästan att attmen
skaffa åtgärderna.reguljärt arbete förbättras viaett

Initiativet Emploi de ville, eller årstadsjobb, iscensattes 1996.
ingårSatsningen i det nationella för storstadsutveck-programmet

Målgruppenling. arbetslösa ungdomar med socialbidragär i städer-
Målet 100 000 ungdomar ska delta i meningsfullaär arbetenattna.

Åtgärdernai långvariga,stadsdelar. ska påmed kontraktutsatta vara
år.till fem Staten bidrar med drygt halva lönen under de förstaupp

åren.fem Som ytterligare incitament till anställa dessa ungdo-ett att
slipper företagen betala arbetsgivaravgifter under denna tid.mar

37Lödelmel, Ivar, Piskeni arbeidslinja,ForskningsstiftelsenFafo, Fafo-rapport 226, 1997.Se
På fråntill jobbet Socialstyrelsenäven 1997-06-15.väg
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En utbildningspolitik för alla

Utbildningsväsendet genomgåtthar förändringar under destora
åren och det gäller grundskolan såväloch gymnasieskolansenaste

högskolan. Vi ska i detta avsnitt kort redogöra för dessa föränd-som
ringar. Vi börjar med den utbildningspolitiska satsningensenaste -
kunskapslyftet.

livslångtKunskapslyftet och lärande

Kunskapslyftet inleddes den 1 juli 1997 pågåoch ska år.i fem
Regeringen har budgeterat 15 miljarder kronor för denna satsning

i
fram till Målsättningenmilleniumskiftet. med kunskapslyftet fyr-är
faldig: förnyelse arbetsmarknads- och utbildningspolitiken, rätt- lav
visare fördelning och ökad tillväxt.

Målgruppen förstai hand arbetslösaär helt eller delvisvuxna som
3-årigsaknar gymnasiekompetens. Härigenom kan avlastningen

från arbetsmarknadspolitiken ske samtidigt möjlighetersom nya
till samverkan ochöppnas samutnyttjande hos arbetsför-av resurser

medlingen och kommunen. ocksåKunskapslyftet förär öppet att
anställda med kortare utbildning kan delta i satsningen. Utbild-
ningsinsatserna ocksåbedöms förbättra möjligheterna skaffa sigatt

arbete eller byta arbete, bidra till kompetensförbättringett samt en
arbetskraften. ocksåKunskapslyftet ska bidra till utveckla ochattav

förnya bådevuxenutbildningen innehåll,till pedaqgogik och till-
gänglighet. Det möjlight kombinera studier i kärnämnenär medatt
yrkesinriktade studier. Det möjligt läsa inär även ämnenatt
grundskolenivå i kombination påmed nivå.gymnasial Vidämnen
deltagandet i Kunskapslyftet finns särskilt utbildningsbidragett som

pågrundas frånersättning a-kassan. erhållasDetta bidrag kan under
läsår, fårdärefter den studerande söka andra studiestödett t.ex.

SVUX, SVUXA eller studiemedel. tillgångenGenom påöka kva-att
lificerad arbetskraft förväntas dessutom den ekonomiska tillväxten
öka.

Landets samtliga kommuner deltar i kunskapslyftet och drygt
100 000 utbildningsplatser fördelade och totalfinansieradeär av
regeringen. Fördelningen det statliga stödet har dels skettav propor-
tionellt respektive kommuns andel arbetslösa saknarmot tre-av som
årig gymnasieutbildning, dels har hänsyn tagits till kvaliteten den
planerade verksamheten kommunerna har i sinapresenteratsom
ansökningar.
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gymnasieskolanDen nya

förobligatoriskpraktikeniidaggymnasieskolanfrivilliga ärDen
Gymnasieskolan hargrundskolan.slutar sextonalla elever som

yrkesförbe-studieförberedande ochbådenationella ärsomprogram
yrkesinriktadetreåriga. deInomredande. Alla är program-program

fjortonför allakurserdet ärär program-tre gemensammasommen
Till dettaarbetsmiljö.ochföretagsekonomi, datanämligenmen,

programval. Kärn-måste läsaallakärnämnenakommer oavsettsom
religionskunskap,samhällskunskap,engelska,svenska,ärämnena

och idrott.hälsaverksamhet,estetiskmatematik,naturkunskap,
specialutformadefinnsnationellasidanVid programprogramav

hakanindividuellaindividuella Det programmetsamt program.
behov. Härelevensinnehåll beroendeochlängdolika ges en

studier i kärnäm-ochföretagyrkesutbildningkombination ettav
med arbets-viagymnasieskolan skerPraktik inom systemetnena.

veckor.omfattar 15utbildning APU,platsförlagd som

lärlingsutbildningmodernUtveckling av en

prak-inslagbehovetuppmärksammat störreharRegeringen ett avav
pilotpro-genomförabeslutatgymnasieskolan. Man har etttik inom

lärlingsut-modernmedkompletterasgymnasieskolanjekt där en ny
förutbildningårtvå skallAvsiktenbildning. är att gemensamvara

anting-väljamöjlighetdärefter skallochpå attalla programmet ges
lärlingsutbild-arbetsplatsförlagdellertraditionelladen vägen enen

år.tvåi tillmed studiervarvadning ett

lärlingsutbildningförsök medLokala

två kom-hararbetsförmedlingsnämndermedförsöksverksamhetenI
varierandelärlingsutbildning medarbetsplatsförlagdinförtmuner

omfattning:

åretförstalärlingsutbildning.tvåårig DetSkövde harI man en0
ersättningdeltagarnasocharbetsförmedlingsnämndenbekostas av

arbetsgivaren.året bekostasKAS-nivå. andraDetmotsvarar av
och för-ersättningarnautbetalningenadministrerarKommunen av

ungdomsprojektet. Detkommunalai dettill deltagarnasäkringar
aktu-saknas,gymnasieutbildning ärframför alltyrken därär som

som rekryte-användsi ungdomsprogrammetPraktikplatsernaella.
lärlings-projektet. Dennaioch deltagarearbetsgivareförringsbas

introduktionspe-sammanhållenlängremöjliggörutbildning en
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riod. I avtalen med arbetsgivarna stipuleras målet för lärlings-att
utbildningen fast anställning.är en

SödertäljeI lärlingsprogrammet ettårigtär och betraktaär att som
arbetsmarknadsutbildning 20 procent och praktik 80en pro-

utgårcent. Lön till deltagarna med 6 000 kronor månad förper
den mellan år.18 ochär 20 6 500 månadkronor får desom per

mellan år.20är och 24 Ersättningsnivån högre KAS-är änsom
nivån, vilket har varit frånkrav de företag Denett engagerats.som
högre ersättningen, i form förstärkt utbildningsbidrag, med-ettav
finansieras kommunens för det kommunalagenom resurser ung-
domsprogrammet. åtarFöretaget sig för utbildning, lära-att svara

handledare och utbildningsmaterial. Försäkringen för deltagar-re,
har lösts använder utbildningsbidrag för-attna genom man som

sörjning.

Ett ytterligare exempel det lärlingsprojektär sker i samverkansom
mellan Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, näringslivet i Stor-
Göteborg, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs kom-

Projektet omfattar 400 arbetslösa åldernungdomar i 20-30mun.
år. Samtliga har avslutad gymnasieutbildning, har inte kunnatmen
etablera sig arbetsmarknaden. Lärlingsprojektet ingår som en
del i det regering och riksdag beslutade landshövdinge-av
uppdraget, syftar till samverkan för skapa tillväxt.attsom
Projektet påbörjades den l oktober 1997, med 200 ungdomar. Av
dessa har under månadernade första 32 erbjudits fasttre anställ-st
ning det företag de arbetat på.lärlingav som

Kvalificerade yrkesutbildningar

Följ ande kvalificerade yrkesinriktade utbildningar exempel vadär
idag. Dessa kräver heltidsstudier:som ges

Yrkestekniska högskoleutbildningar YTH-utbildningar drivs
försöksverksamhet vid vissa högskolor. Initiativet till dessasom

utbildningar har kommit från de fackliga organisationerna.
Särskilda studieförmåner utgår och riktas till yrkesverksamma

två-årighar yrkesutbildning på gymnasienivå. Utbildningensom
leder till yrkesteknisk högskoleexamen antingen inom industri-en
ell teknik eller byggnadsteknik.
Kvalificerad yrkesutbildning. Denna utbildning försöksverk-är en
samhet årstartade 1996 och anordnas i samverkan mednärasom
det lokala arbetslivet och olika utbildningsaktörer dvs. gymnasies-
kolan, KOMVUX, högskolan och företag. Arbetsmarknadens par-
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ochinflytande utbildningens inriktninghar överstortter geogra-
yrkesområden där det finnsfiska förläggning och därför prioriteras

efterfrågan arbetskraft. tredjedel utbildningen arbets-En ärav
Utbildningenfinansieras därför företagen.platsförlagd och av

både gymnasieskolan ochsig elever just avslutatvänder till som
sin inomyrkesverksamma vill utveckla kompetenstill redan som

område. studiemedelsberättigad.bestämt Utbildningen ärett
statsbi-för kvalificerad yrkesutbildning beslutarKommittén om

från utbildningsanordna-särskilda medel efter ansökandrag eller
sökanden har full-tillträde till denna utbildning krävsFör attre.

gymnasieskolan eller harföljt nationellt i motsvaran-ett program
eller har förvärvatde svensk eller utländsk utbildning motsvaran-

verksamhet.de kunskaper genom annan

utbildningför högreInsatser

Basåret in i högskolevärldenett steg-

så basåret vid 26 universitet och1992 inrättades det kalladeHösten
basåret de studerande med allmänhögskolor. Syftet med attvar ge

särskilda förkunskaper krävs förbehörighet de naturveten-ensom
utbildning och därmed öka rekryte-skaplig/teknisk inom högskolan

påsådana briststudier. Bakgrunden förväntadringsbasen för envar
människor i samhället.naturvetenskapligt och tekniskt utbildade

på basårstudieplats innebarbli tillAtt attettantagen en man var
förutsättningefterföljande utbildning undergaranterad plats enen

basåret.slutfördeatt man
och riks-spridningen beslutade regeringöka den regionalaFör att

basårsstudier från skalloch med hösten 1995dag ävenatt avges
SSV, i kommuneroch Statens skola förKomvux utanvuxnaav

för antagningsreglernärhet till högskola. Här Komvuxen ansvarar
basårsut-innehåll anordnai utbildningen. Fördelarna medoch att

så kan spri-utbildningenbildningen inom Komvux bl.a. sättär att
basåret grad till degeografiskt. bör i högredas Bland annat anpassas

tidigare utbildningar.studerandes skiftande förutsättningar och
basåretmellan inom Komvuxfinns antal viktiga skillnaderDet ett

Högskole-enligt Skolverket ochoch inom universitetet/högskolan
verket

38 jag migOch dessutomkännerSkolverkets och Högskoleverkets änsmartarerapport nu
1996innan", 7nr
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basåretDen fullföljt fårinom Komvux stipendiumettsom-
10 000 kr gåttmedan den högskolans basår platsgaranterassom en

högskolan.
Basårsplatsema inom Komvux och omkring hälften högsko-av-

basårsplatserlomas har finansierats inom för den särskildaramen
satsningen arbetslöshet. basårsplatsemaDetta har medförtmot att
inom Komvux vanligtvis har för arbetslösa. Detta gällerreserverats
inte inom högskolan.

Universiteten och högskolorna kräver vanligtvis allmän högsko--
lebehörighet och matematik för tillträde basåret. basårtill För inom

inteKomvux krävs alltid allmän högskolebehörighet nivånoch
matematikförkunskaper varierar kraftigt. i

basåretUnder kan den studerande beviljas studiemedel. Särskilt 3
ivuxenstudiestöd alltsåSVUX lämnas inte. ställetI avskriv-görs en

lånning med hälften basåretdet sedan högskoleutbild-av som avser
ningen slutförts. Detta i med vad gälleröverensstämmer stort som
för vuxenstuderande uppburit studiemedel för gymnasiala stu-som
dier och bedrivit tids studier i högskolan.som en

årUnder 1995 inrättades såden kallade aspirantutbildningen.
utbildningDenna årlikna vid förberedande förär att ett ettmer

yrkesverksamt liv för redan högskoleutbildade. antal universitetEtt
fåttoch högskolor har försök anordna denna aspirantutbildning

i första hand skulle vända sig till arbetslösa invandrare med aka-som
demisk utbildning. Syftet med utbildningen underlätta derasär att
inträde arbetsmarknaden samtidigt deras kompetens ska till-som

viktigEn komponent i den föreslagna utbildningen inslagärvaratas.
praktik i näringslivet eller i offentlig sektor. förutsätterDetta attav

respektive universitet och högskola har samarbete med deett gott
företag erbjuder praktikplatser. pågårFör närvarande utvär-som en
dering denna utbildningsinsats.av

Folkhögskolan och studieförbunden

Folkhögskolan tvåoch studieförbunden viktiga utbildningsaktörerär
i de stadsdelarna. Genom allmänna stöd till folkbild-utsatta statens

ingår såningen det kallade arbetslöshetsanslaget ALA.
Folkhögskolorna och studieförbunden vänder sig därför med vissa
utbildningar till deltagare med mycket skiftande bakgrund, därmen
de flesta arbetslösa. De prioriterade invandrare,är ärgrupperna

lågutbildadekvinnor, och handikappade.
En utvärdering har gjorts hur studieförbund folkhögsko-ochöver

lor hanterar uppgiften anordna utbildning för arbetslösa vadatt samt
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ifråga organisatio-för deltagit förinsatserna betytt dem samtsom
innehållet i utbildningarnasjälva. utvärderingen framkomI attnerna

har prioriterats,dominerats basämnen, eftersattahar grupperav
deltagar-grad flexibel karaktär,arbetsformema har haft i högstaen

deras för-formella kompetens har ökat liksomkunskaper ochnas
Fåmåga påverka deltagit har visser-sin livssituation. deatt av som

mångafått sin utbildning,arbete resultatligen ett ett menavsom
gått vidare tillutbildningens har däremotarbetslösa vid startsom var

studier.andra
påverkat arbetslösaFolkbildningens insatser kan ha desägas att

våga studier. harvidare till andra eller högre Denöverhuvud taget
också blivit klara vilken slagsbidragit till deltagarna haratt

till.tänkbar vidareutbildning intressant ochär attsom
gått ochfrämst till verksamheterALA-stödet har attatt starta nya

få för den situation dearbetssätthitta och pröva somsom passarnya
studi-sig projektinriktadebefinner sig Det hararbetslösa rört om

studiebesök föranpassade studieplaner,utveckling individuelltaver,
yrkesområden för framtida arbete.för hitta Detvidgade och attvyer

distansundervisning,undervisning,sig veckobaseradhar rört om
frånanvändning material vanliga skolanheltidsstudier, stu-samtav

friskvård estetiskamed ochdier i basämnen ämnen.varvatssom
står långt ifrånfunktion för deFolkbildningen fyller viktigen som

Något betraktaentydigt vadarbetsmarknaden. är att somsomsvar
finns inte, det välspeciella arbetssättfolkbildningens ärsnararenu

råder. deltagarstyrning-mångfalden betydelse har dockEn storsom
påverkafår möjlighetdeltar tillsammansdvs. de stu-attatt somen,

åberopade flerautvärderingen framkomden tidigaredierna. I att av
gången utbildningssammanhangför första ide intervjuade sigsäger

medfått människorblivit respekteradekänna och som vuxnaansvar
andra kan lärasom av.resurser

Sammanfattande kommentar

arbetsmarknads-nödvändiga förändringarRegeringen har gjort av
behov.villkor ochutbildningspolitiken föroch mötaatt nya

tillräckliga. tydligförändringar inte varit Enhar dessaDessvärre
arbetsmarknadspolitikens otillräcklighetindikation den förda är

upprätthålla mål-försökaförstorstadskommunernas attengagemang
i derasinsatser skermed arbetslinjen. Flertalet dessasättningen av

stadsdelar.utsatta

39 Utvärdering folkbildning-Excellens i flexibilitet,Lindgren A-L, Ring L;Petersen av
Folkbildningsrådet, 1997.för arbetslösa,insatserens
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Det svårigheteremellertid förknippat medär iakttastora att syn-
bara resultat dessa insatser. kapitletI Arbete och utbildning i delav

visar vil arbetsmarknadssituationen i storstädemas stads-att utsatta
delar uppvisade förhållandenalikheter med i vissa norrländska gles-
bygdskommuner. Men frånväsentligt punkt skiljer de sigen
varandra. glesbygdenI de arbetslösa långt ifrångeografisktär
arbetstillfällena. I storstadsregionerna arbetsmarknadssituationenär

och arbetstillfällena fler.avsevärt Trots den geografis-mer gynnsam
står ändå mångaka närheten de arbetslösa i de stadsdelar-utsattaav

långt ifrån dåarbetsmarknaden oftade saknar Tätt utbildningna
och kompetens. Majoriteten dessa arbetslösa ungdomar,utgörsav av
utlandsfödda lågutbildadeoch/eller ensamståendesamtpersoner
kvinnor med barn. Inom ocksåutlandsfödda finnsgruppen personer

flyktingar har kommit till Sverige under denstoren grupp som
årsperioden.5-10senaste

vårEnligt mening kommer dessa människor inte bli efter-att mer
frågade på arbetsmarknaden kraftig sysselsättningsökninggenom en
eller anställningsbara arbetsmarknadsåtgärderdemer genom som
hittills Vi stödjer pådenna uppfattning erfarenheternaprövats. dels
från då1980-talet socialbidragsberoendet högt och sysselsätt-var

lågningen i de stadsdelarna intensiv högkonjunktur,utsatta trots en
från föregåendedels kapitel entydigt visar och kommunatt statsom

erbjuder åtgärderi dessa stadsdelar olika slag,stora utangrupper av
Åtgärdernaför påtagligt påverkaden skull situationen. inte till-att är

räckligt flexibla och anpassade till de individuella behoven och
inteavspeglar heller arbetsmarknadens föränderliga behov. poli-Det

tiska handlingsutrymmet för skapa ökad sysselsättning begrän-äratt
Möjligheterna förändra arbetsmarknads- och utbildningsin-sat. att

för arbetslösa och därmed förlängningen ocksåi förändrasatserna
arbetskraftutbudet, däremotär större.

Vi därför det nödvändigt arbetsmarknads- ochattanser vara
utbildningsinsatsema i de stadsdelarna i högre igrad dagänutsatta
utgår från lokalt, sektorsövergripande perspektiv där de lokalaett
möjligheterna och behoven i fokus. ocksåInsatserna bör byggasätts

aktiviteter utifrånstimulerar nyföretagande stadsdelarnassom
sociala och kulturella förutsättningar människorna i dessasom
områden har. Detta förutsätter kommun, arbetsförmedling ochatt
försäkringskassa, redan i dag engagerade i hitta okonven-är attsom
tionella lösningar, tilldelas för finna organisato-större svängrum att
riska och finansiella samverkanslösningar. rad fonnella,En men

försvårarinfonnella, hinder sådanaäven lösningar i dag. Vi har
någrapekat dessa, bl.a. arbetsförmedlingens volymkrav ochav
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arbetsmarknadsåtgärder,fördelningen till otraditionellaav pengar
åtgärder förkvalificerademinskar möjligheterna att satsasom

Ävenstår långt ifrån inom utbild-arbetsmarknaden.personer som
fördelningsmodeller skaparningssatsningama tillämpas ogynn-som

i stadsdelarna arbetavillkor för myndigheterna de attutsattasamma
vårt framhöll viröja hinder 1995: 142effektivt. delbetänkande AttI

myndigheter-skiftande förvaltningsskulturema inomframför allt de
svårigheter samverka finansiellt.och deras attna

nyföretagande i de stadsdelar-hinder för utvecklingEtt utsattaav
svårigheterna riskkapitalför-skaffadelvis förknippad medär attna

utsträckningmöjligheter i visssörjning. ALMI har här goda att
påverka nämligen i betydandebrist. verksamhet kandenna Deras

påverkas satsningarregionalt. Därmed kan särskildagrad gentemot
information,omfattarstadsdelarna utvecklas,de t.ex.utsatta som

rådgivning näringsliv.samverkan med myndigheter och Dettaoch
förståelse i stadsdelarsoch insikter dessakan skapa möten gersom

speciella förutsättningar och möjligheter.

Mål 3 och Employment

mål 3 ochfinansieras via Europeiska socialfondensProjekten som
positiv arbetsmarknads-gemenskapsinitiativet Employment har en

något stödprojekten inneburitpolitisk effekt. har de initieradeMen
storstadsområdena intestadsdelarna i Tyvärrför arbetet i de utsatta

målsätt-varit naturlig med tankei omfattning kundeden som
mål fyra priorite-Inriktningen medningen med programmen.

målgrupper, den problembildväl medrade överensstämmer som
områdenstorstadsområdena. Problemen i dessa harframtonar i en

långtidsarbetslöshetsåväl arbetslös-koppling tillmycket stark som
Också Employment, med desshet bland och invandrare. trans-unga

projekt bordestimulans för nyskapandenationella inriktning och
förhållandenaför förbättra iverksamt redskapkunna attettvara

Såledesstorstadsornrådenas stadsdelar. finns det skälutsatta som
strukturpolitikför framtida tilllämpningen EU:stalar denatt av

förändras.borde

arbetsmarknadsåtgärder, bättreflerInte utan

utbildning förmotprestation i form arbete ellerAtt ställa krav av
flera europeiska länder.socialbidragstagare har blivit allt vanligare i

Även i del visade vi deti Sverige debatteras detta livligt och l att
vårtsådantför krav. första delbetän-finns folkligt stöd Iäven ett ett
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kande röja hinderAtt SOU 1995: 142 framhöll vi bland bety-annat
delsen den moraliska dimensionen i arbetslinjen, dvs. medbor-av

möjlighet uppleva de gör för sig och behövda,rätt äratt attgarnas
inte har arbete inom denäven reguljära arbetsmarkna-när ettman

den. detta ocksåI sammanhang underströk vi enligt socialtjänst-att
lagen ska arbetslösa berättigade till socialbidrag aktivtärsom vara
arbetssökande arbetsmarknadsåtgärdereller delta i erbjuds.som

frånUndantag detta krav ska endast för på grundgöras personer som
sociala eller hälsomässiga svårigheterskäl har uppenbara attav

påbörja arbete eller sysselsättning.ett
Vi konstaterade andelen arbetslösa och har socialbidragäratt som

enda försörjningskälla cirka 40 i storstadskommu-är procentsom
Denna andel högre i de stadsdelarna.är Drygtavsevärt sutsattanerna.

50 de arbetslösa socialbidragstagarna ungdomar.ärprocent av
Uppskattningsvis drygt 20 dessa aktiva i arbetsmark-är procent av
nadsåtgärder inom årarbetsförmedlingen. ocksåUnder harsenare

påstorstadskommunerna åtgärdersjälva för antalsatsat ett stort
arbetslösa socialbidragstagare. Resterande andelen de arbetslösaav
socialbidragstagarna antingen ståraktivt arbetssökande ellerär
under utredning. Antagligen kommer andelen socialbidragstagare i
åtgärder kraftigt öka såkommunerna inför den kalladeatt om
utvecklingsgarantin år.för ungdomar mellan 20-25

Problemet i de alltsåstadsdelarna inte bara kvantitetenärutsatta
åtgärder, också åtgärderna.kvaliteten iutanav

påKraven utbildning ökar och behoven av nya
utbildningsalternativ ökar

Vi mångakonstaterade i del l arbetslösa ungdomar hamnar iatt en
rundgångolycklig mellan perioder arbetslöshet och delta-öppenav

åtgärder. Rundgångengande i naturligtvis föranledd den skri-är av
ande bristen arbeten, vi kan inte utesluta den för-ävenattmen
stärks tidigarede nämnda bristerna i de arbetsmarknadspolitiskaav
åtgärderna. Den aktuella ungdomar har behovett stortgruppen av av
kompetensutveckling för kunna leva till arbetsmarknadensatt upp
krav. En del ungdomar heller inte studiemotiverade och har inteär

skolgång,fullföljt sin vilket påställer speciella krav kompetensut-
vecklande insatser, inte enbart i form teoretiska studier.av
Betydelsen praktiska kunskaper inom olika serviceyrken är stort,av

ocksåvilket bör lyftas fram och tillgodoses. För ungdomar borsom
i de stadsdelarna möjligheten till kontakt med arbetsmark-ärutsatta
naden särskilt angeläget mångamed hänsyn till dessa haratt av
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viktig länkungdomarnaförlorarHärigenomföräldrar.arbetslösa en
förnödvändigtoftare visar sigalltkontaktnätsocialttill ett varasom

ochbetongblandvårt delbetänkandefå Att växaarbete. Iettatt
inslagökatunderströk vi behovet1997:61SOUkojor ett avav

starka skälockså det fannsVi fanngymnasieskolan.praktik inom att
kommitténsUngdomspolitiskabordetalade för prövaatt mansom

deväljagymnasieskolanlåta inom närungdomarnaförslag attom
praktikperiod.sinska börja

gymnasieutbildningblir allt flerstorstadsregionernaI att envarse
arbetstill-ledigadelångt konkurreraförsärskilträckerinte att om

kraftigt ochutbildningsmeriter har ökatgodafällena. Kraven
ökakommer änatt mer.

generellt högrestadsdelarna änUtbildningsnivån i de ärutsatta
invå-utbildningsnivån mellanispännviddenriksgenomsnittet, men

socialavi denvisadedelbetänkandetidigareI attär ettstor.narna
framträdande i demycketstudiertill högresnedrekryteringen är

ocksåvisade sigUtbildningsresultatenstadsdelarna. varautsatta
färdighe-grundläggandeSaknas destadsdelar.i dessalägreavsevärt

till fortsattamöjligheternaminskaroch kunskaperna stu-äventerna
också situa-året har detUnder det attdier. rapporteratssenaste om

försämratsharstadsdelarnai degymnasieskolantionen inom utsatta
skolorvåld med tvingattill ochharVandalisering ochkraftigt. att

och elevernasminskasnedrekryteringensocialadenSkastänga.
både inomåtgärder bred frontkrävsförbättrasutbildningsresultat

eftergymnasi-gäller dedetungdomsskolan,och även närbarn- men
utbildningarna.ala

bedriver tillsam-StockholmLänsstyrelse iSöderutprojektet som
gårvisar detdel,länets södraimed sju kommuner attattmans
intres-derasstudier. Menför högre närpåverka intresseungdomars

möjlighe-derasparadoxaltminskarstudier ökarfortsättaför nogse
grundhögskoloruniversitet ochregionensvidbliatt antagnater

fåosedvanligtnämligenharStorstadsregionernaplatsbrist.av
skul-befolkning. dettaförhållande Mottill dessiutbildningsplatser

tillsigkunna sökaskulleungdomarnainvändakunna attman
dockerfarenhetLänsstyrelsensi landet. ärutbildningsorterandra att
knappabåde ekonomiska ärfrån där dehemungdomar resurserna

påbörjasvårare motiverastudietraditioner saknas,och är attatt en
tillhänvisashögskoleutbildning deelleruniversitets- annanenom

finnsfrån visar detprojekteterfarenhetEn ett stortattort. annan
för flerungdomarbåde näringsliv ochblandintressebehov och

Både lärlingsutbild-utbildningar.eftergymnasialayrkesinriktade
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ningar och utbyggnad och permanentning försöksverksamhe-en av
med kvalificerad yrkesutbildning inom universitetten och högskola.

Arbetstidsfrågan

På tid har arbetstidsfrågan åter kommit i förgrunden. Dettasenare
bådehänger med situationen på arbetsmarknaden och medsamman

allmänna önskemål tid för hem, familj och fritid. bety-Avom mer
delse i sammanhanget fördelningen mellan förvärvsarbeteär ochatt
hemarbete fortfarande mycket olika förär och kvinnor.män
Kvinnorna arbetar i utsträckning deltidstörre och utförmännen en
betydligt mindre andel hemarbetet kvinnorna ochän min-ägnarav
dre tid till bamen. En avgörande faktor därförär generellom en
arbetstidsförkortning påverkaskulle denna fördelning och kvin-om

såi fall i högre utsträckning skulle kunna övergå till arbe-norna att
heltid.ta
Vi bedömer arbetstidsfrågan frågaangelägen ochär bör dis-att en

kuteras nivå.nationell frågaDet dock inteär specifikt för stor-en
städerna. Situationen i storstädemas områden kännetecknasutsatta
inte brist ledig tid, det förhållandet.utanav motsattasnarare
Kommittén har därför valt inte fördjupanärmare sig i dennaatt
fråga.
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ingensallasFolkhälsan ansvar men-
imperium

framgår2§Statsskickets grunder,kap,regeringsformen, 1I att:

kulturella välfärd skaochekonomiskaenskildes personliga,"Den
skallverksamheten.offentliga Detmål för dengrundläggandevara

bostad ochtill arbete,åligga det allmännasärskilt rättenatt trygga
och för godoch trygghetsocialverka förutbildning samt att omsorg

levnadsmiljö

iOjämlikhet hälsa

områdeni storstädemasbeskrivit situationeni del 1Vi har utsatta
tving-speciellt för deenskilda människan,för denoch riskerna som

ochisolera sigIndividen kan lättstå arbetsgemenskap.utanför enas
arbetsmarknaden. Dettasvårigheterna komma indärmed ökar att

till ökadevilket i sin lederförsämrad hälsa,förökar riskerna turen
samhällskostnader.

studier visaroch utländskaVåra antal svenskastudier och ett stort
bakgrund.socioekonomisksamvarierar medflesta sjukdomardeatt

social posi-låga och harinkomsterMänniskor med utsattsom en
förhållande fören-kan intehögre sjuklighet. Dettation, somsesger

motverkajämlikhetsmål. Samhället harmedligt attettett ansvar
likvärdiga möjlig-bidrar tillklyftor och skapaökande systern som

för alla människor.heter
fram Måljämlikhetsmåletmålhälsopolitiska lyftsWHO:s 38I

Är hälsotill-i2000 skall skillnadeni hälsa.jämlikhethandlarl om
minskatländer hainomståndet och mellanmellan länder grupper

livskvalitet, detMål hälsa och2 handlarmed minst 25 procent. om
förmågautveckla sinmöjlighetermännikorsvill attsäga att egen

riktlinjermentalt.ekonomiskt och Desocialt,förverkliga sitt liv
folkhälsopropositionenefter denantagitriksdagen senastesom

central ochockså jämlikhetstanken1990/9l:l75 attsomanger

målen 1-12,för allaavdelningar:Bättre hälsaHälsadelmålen grupperadei fem38De är
vårdmål ändamålsenlig18-25,mål hälsosammiljö13-17,livsstilar leder till hälsa ensom

mål 32-38.för Hälsa för allamål utvecklingsstrategier26-31 samt
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ökad jämlikhet skall målöverordnat vid prioriteringar i folk-ettvara
hälsoarbetet.

Folkhälsofrågan också välfärdsfrâga.är Begreppet välfärden
sammankopplas ofta med enbart materiella förhållanden, inne-men
fattar egentligen flera andra aspekter. Välfärd kan uttryckas i lev-
nadsnivå och livskvalitet. I den svenska välfärdsundersökningen,

utförts Institutet för Social Forskning användes begreppetsom av
levnadsnivå beskrivning välfärd. levnadsnivåMed avsågssom av
individens förfogande individen,Attöver under givna för-resurser.
utsättningar, medvetet kan kontrollera och sina livsvillkor.styra
Levnadsnivån beskrevs komponenteruppdelning i niogenom

tillgånghälsa och vård,till-
sysselsättning arbetsförhållanden,och-
ekonomiska och konsumentskydd,resurser-
kunskaper och utbildningsmöjligheter,-
familj och social förankring,-
bostad och närservice,-
säkerhet tilll liv och egendom,-
rekreation och kultur och-
politiska resurser.-

I undersökning också välfärd kan handlasägs deattsamma om
enskilda individernas möjligheter, förverkliga olika pla-attresurser

eller livsprojekt. gårLivskvalitet de välfär-utöverner resurser som
den innefattar och individens tillfredsställelse i sin situation.avser

Ekonomen Amartya Sen välfärd ska formuleras ochattanser
i förmågormätas i pådvs. fastatermer än taav snarare resurser,

åstadkommasvad kan resursermed tillgängliga fåDetta kansom
praktiska konsekvenser, så insatser och kan behöva för-att resurser
delas ojämnt för uppnåska effekt.att man samma

Folkhälsoarbetet

Folkhälsa lika med folkets eller befolkningens hälsotillstånd.är
Detta arbete känner egentligen inga Genom betona be-gränser. att
folkningsperspektivet skiljer frånfolkhälsan den individuellaman
sjukvården. Folkhälsan bedrivs regel hela befolk-gentemotsom
ningen eller befolkningsgrupper och sällan enskildagentemotmer
individer. Det kan till exempel riktas grundläggande strukturel-mot

förhållanden vårtla i samhälle och kunskaperna kring dess hälsoef-

2Folkhälsansvillkor, Folkhälsogmppen 9rapport nr
3Kommunerna,välfärden och demokratin.
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Folkhälsoarbetet kandå socialmedicinen.och liggerfekter nära
något mil-vår liggerockså arbetsmiljö,förändrariktas mot att som

lokalaockså riktas detkan arbetetjömedicinen ellernära mot sam-
primärvården och kom-allmänmedicinen,hället, vilket ligger nära

munerna.
finns radoch detfolkhälsobegreppetfinns bredDet ensynen

alltså myck-Folkhälsafrämja folkhälsan.metoder förolika är ettatt
kunskapsområde avsnittavsikten med dettaoch äromfattande attet

olikanågra huvudlinjer belysaendast beskriva ansatser.samt att

nationelltInternationellt och

socialt väl-psykiskt ochtillstånd fullständigt fysiskt,Hälsa är ett av
"4frånvaro sjukdomendastbefinnande och av

för helhets-uttryckbegreppet hälsaWHO:s definition är ett enav
folkhälsopolitikförpå riktmärkeoch tjänarmänniskan ettsomsyn

till den FNDefinitionen anknyterfolkhälsoarbete.och antagnaav
innebärDefinitionenmänskliga rättigheterna.deklarationen deom

striktavvikelse denvilketbestämning hälsapositiv är motenaven
frånockså bio-perspektivetbreddarmedicinska traditionen. Den
påverkarförhållandenekonomiskasociala ochlogin till de som

påi sig och inte barafokuserar hälsaOmhälsoutvecklingen. man
åtgärdernaförskjuts tyngdpunkten ifrånvaro sjukdomhälsa avsom

dåblir möjligtfrämja hälsa.insatser för Deti riktning attattmot
hälsolägetförändringar medsocialamotivera krav argumentet att

under-inte hälsanWHO:s hälsobegrepp kanEnligtkan förbättras.
mål.ordnas andra

komponenter:har enligt WHOHälsan tre

omhändertagande.mediciskt"fysisk handlarEn som om
själsligtochkroppslig hälsasamspelet mellanpsykisk därEn

välbefinnande uppmärksammas.
boende ochförhållanden inkomstfördelning,social därEn som

påverkar hälsan.arbetslöshet

komponenterkoppla ihop dessahandlarFolkhälsoarbetet treattom
områden.mängd olikaså arbetet kan riktas motatt en

medockså folkhälsofrågoma lyfts fram. ochPå EU-nivå Ihar
gångenår för förstafastställde EUMaastricht-fördraget 1993 en
medlems-bland innebär EU:sfolkhälsodeklaration, attannatsom

folkhälsoområdet.inomintensifiera samarbetetländer kommer att

år4 Hälsa för alla 2000.WHO:s hälsodeñnition i
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åtgärdsprogramSärskilda kommer utarbetas inom prioriteradeatt
områden.

Den regeringen tillsatta arbetsgruppen för arbeta framav att en
strategi för Sveriges arbete frågori EU med gäller folkhälsa ochsom
hälso- sjukvårdoch har fört fram följande mål för den framtida
inriktningen EU:s arbete inom folkhälsoområdet:av

"Att hälsosituationen länderi och befolkningsgrupper bör närma
den bästasig nivån i Arbetetunionen. för nå målet bör skeatt suc-

ochcessivt ha fokus på minska hälsorisker och hälsoskillnader iatt
EU med beaktande jämlikhet jämställdhet.ochav

Arbetsgruppen lyfte fram hälsorisker har betydelsetre storsom
för hälsan i unionen. Gruppen ansåg "ett samlat svensktatt ageran-
de alla politikområdenöver inom EU bör eftersträvas för att:

minska tobakskonsumtionen,-
minska alkoholens skadeverkningar och-
minska narkotikabruket.-

Några nationella mål för folkhälsoarbetet finns inte. Regeringen har
därför tillsatt parlamentarisk kommitté har till uppgiften attsom
utarbeta förslag till nationella mål för hälsoutvecklingen. Målen ska

vägledande för samhällets insatser för främja folkhälsan,vara att
förebygga ohälsa, minska hälsorisker förhindra förtida ochsamt
undvikbara funktionsnedsättningar, sjuklighet och död. Arbetet ska
bedrivas utgångspunktmed från det måletövergripande god hälsaen
för alla med särskild betoning på minska skillnader i hälsa mel-att
lan i befolkningen. Kommittén ocksåska beakta vetenskap-grupper
ligt baserad kunskap folkhälsoprogram och hälsoutveckling.om
Utredningen ska klar sista december 1999.vara

Från statsmaktens sida har allt sedan hälso- sjukvårdslagensoch
tillkomst landstingens strategiska betydelse på folkhälsoområdet
understrukits. Detta samtidigt nödvändigheten fråninsatsersom av
andra samhällssektorer och framför allt tvärsektoriell samverkanav
på lokal, regional och nationell nivå kommit betonas alltmeratt
kraftfullt.

Socialstyrelsens utvärdering landstingens hälsoansvar visadeav
flera landsting saknar referenser eller kopplingatt till WHO:sannan

strategi i landstingsplaner och dokument.7liknande Innebörden i

5Ds 1997:4Strategiför SverigesEG-arbete frågori gäller folkhälsa och hälso-och sjuk-som
vård, Socialdepartementet.
6 Strategi för SverigesEG-arbete frågori gäller folkhälsa och sjukvård,hälso- och Dssom
1997:4,Socialdepartementet.
7"Lanstingens folkhälsoansvar, Socialstyrelsenföljer och utvärderar 1994:6upp
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landstingen.diskuteras i ringa grad i Enjämlikhetsbegreppet geo-
vårdbehovOmråden medgrafisk dimension i förgrunden.sätts stora

invånare harräknat. faktortilldelas Denstörre somresurser per
områ-vårdbehov geografiskaför skillnader i mellanbetydelsestörst

ingårocksååldersfördelningen, regelmässigt i beräk-vilketden är
yrkestill-sociala indikatorerningarna. förekommerDessutom som

ornrå-familjeförhållanden I dehörighet, boendeform, utsattam.m.
invandrare ochfrämst arbetslösa människor,dena lever och bor unga

ensamstående varvid dessa kan bli förbiseddakvinnor med barn, om
åldersindelningar. tvek-efter olika Detfördelningen främst ärgörs

behovsanpassningengeografiskaden idag tillämpadesamt avom
åtgärd, skillnader i sjuklighettillräcklig för minskaär attresurser en

så inte fallet medsociala Mycket tydermellan ärattgrupper.
vilket vi har visat i delojämlikheten i hälsa ökar,tanke att

också landstingen saknarutvärdering framkomI strate-attsamma
mellan olika socialaför utjämna dessa skillnader i hälsagier att
några före-genomförs inte konkretaoch följaktligen hellergrupper

måldettabyggande insatser med
"Kraft-särskildLandstingsförbundet har tillsatt arbetsgruppen

vilken Landstingsförbundetsamling kring folkhälsan, avsergenom
tyngd folkhälsoarbetet.ökadatt ge
kommunförbundet särskilt programarbeteSvenska bedriver ett

folkhälsoornrådet nätverk föroch för nationelltinom ettansvarar
förståelsenfolkhälsofrågor. ökaNätverkets uppgift blandär annat att

sprida informa-folkhälsoarbetet och dess betydelse,för det lokala
råd,hjälp seminarier,tion, erfarenheter och ochutbyta ge arrangera

folkhälsofrågorna förs in i alla samhällssektorerverka för lokaltatt
så prövning hurviktiga fattas först efteralla beslutatt noggrann av

påverkas.folkhälsan
städer ochför mellanstora städer,finns nätverkDessutom större

uppgifter.med förorter, har liknandestorstäder som
samhällsmedicinska enheter och kommunernasLandstingens

många organisationers arbeteideellafolkhälsoorganisation samt
för förebyggande folkhälso-inspiratörer detspelar roll,storen som

Civildepartementets slu-arbetet, liksom samverkan dem emellan. I
framhållsfrån så PLUS-projekten 1995:54de kallade Dstrapport

vilket innebärsamverkan mellan olika aktörerbetydelsen attav
träffasbehåller specifika ochaktörerna sina kompetenser attgenom
frågor.och vissa Ettsamverka kring folkhälsoarbetet gemensamma

professioner ochsamverkan mellan olikaexempel fungerande
Vissa drivs medungdomsmottagningama.mellan olika huvudmän är

8 1994:6folkhälsoansvar, Socialstyrelsenföljer och utvärderar"Landstingens upp
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både kommun och landsting bådehuvudmän och där finnssom
medicinsk och psykosocial kompetens samlad.

Andra exempel fungerande samverkan den försöksverksam-är
het med finansiell pågåttsamordning kring rehabilitering mel-som
lan socialförsäkring sjukvården åroch hälso- och sedan 1993 inom
fem försöksområden gårenligt proposition 1991/92: 105 undersom

Ävenbeteckningen FINSAM. gårinte rehabiliteringsinsatserom
direkt in så påverkarunder begreppet folkhälsa, dessa insatser ohäl-

måttsotalet, bra kvantitativt hälsoläget för deär ärettsom som
försäkrade. denI utvärdering Socialstyrelsen Riksförsäk-ochsom
ringsverket har gjort försöksverksamheten kan konstateras attav
positiva effekter ålder uppnåttsför individer i yrkesverksam har och

ohälsotalet år århar minskat med 2,5 mellan 1992 ochatt procent
1995. Under period ökade ohälsotalet i riket med 2,1samma pro-
cent. Dessutom har ekonomisk besparing i socialförsäkringenen
gjorts miljoner154 kronor under period.samma

förebyggandeDet idagarbetet

Folkhälsoarbetet har kommit alltmer inriktas hälsofrämjandeatt
insatser och skapa stödjande miljöer. Kommunerna har blivitatt

alltmer betydande hälsopolitisk aktör för hälsofrämjande insatser.en
verksamhetDen bedrivs i kommunerna alltidhar inte beteck-som

ningen folkhälsoarbete, arbetet välfärdspolitikensäven utgörom
kärnområden.

från frågorHälsa kan inte skiljas den inre och mil-rör yttresom
jön, arbete, fritid, boende, kultur och den sociala Pådimensionen.

hållflera folkhälsorådbildas lokala kommunområdesmed tydlig
eller stadsdelsnämnds bas.

Åtgärder tvåför förbättra folkhälsan följer idag huvudlinjer:att

miljöförbättringar och-
bättre levnadsvanor.-

Miljöförbättringar kan gälla alla slags miljöer. sigDet kan röra om
såsom trañksäkerhetsåtgärder,miljöförbättringar dricksvatten,rent

bra bostadsstandard, fritids- och kultursatsningar, insatser inom
vårdbarnomsorg, skola, och Insatser för bättre levnadsva-omsorg.

riktas till olika befolkningsgrupper, enskilda individer insti-ochnor
tutioner för förmedla kunskaper och öka medvetenhetenatt om sam-

på åtgärderband mellan levnadsvanor och hälsa. Exempel olika och
metoder generella hälsopolitiska åtgärder,och policyskapandeär

åtgärderföreskrivande lagstiftning, olika regleringar, förmedlande
åtgärdermetoder hälsoupplysningar och mobiliserande byg-som
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från berörsdemmedverkanochaktivt avsomengagemangger
verksamheten.

ochhälso-till l §enligt förarbetenaharSjukvårdshuvudmännen
åtgärder rikta-förebyggandevidtaskyldighetsjukvårdslagen atten

åtgärdernamiljöinriktademiljö. Desåväl människortillde somsom
fastställa hurförinnefattar insatserframgår förarbetenlagens attav

biolo-kemiska,inte baradärmedmiljön ochi denfaktorer yttre -
lev-psykologiskaochsocialafysiska samtochgiska ävenutan -

hälsotillstånd. Detpå sägsbefolkningens attinverkarnadsvanor
infor-utnyttja denochbearbetasjukvården tillvara,börochhälso- ta
dagli-i detlivsmiljö observerasmänniskorsimation risker somom

användning i dettillkommakunskaper börDessaarbetet. egnaga
åtgär-förebyggandeförunderlagocharbetetförebyggande utgöra

för-detinte insamhällssektorer. Detta stämmerandrainomder
tydli-från 2000 EnHSUdelbetänkandeislag presenterats ettsom
SOUfolkhälsoarbetetsjukvården iochhälso-roll förgare

primärvår-föruttyckblanddärKommittén1997:119. attannatger
utvecklaförebyggande arbetet äri detskyldighetfrämsta attdens

till dettavågade skälet sägsarbetet. Detindividinriktadedet tyngsta
kommitharhuvudaktör,från varitprimärvården, ha attattattvara

folkhälsoarbetet.iflera andrablandaktörbetraktas som en

nivåPå lokal

få allt-ökarfolkhälsoinriktningbred ärmedMåldokument menen
måldokument förmånga sär-detfinnsDäremoti kommunerna.mer

miljöplaner,bostadsbyggande, motsektorer,skilda programt.ex.
folkhälsomål.innehållermissbruk som

kom-övergripande kravinnehåller ingaKommunallagen attom
målsättning-dessafinnsfolkhälsan. Däremotförska arbetamunen

hälso-ochmiljö-socialtjänstlagen,speciallagari olika somar
PBL.bygglagenplan- ochochskyddslagen

folkhälso-viktigaenligt PBLÖversiktsplaner ärKommunernas ur
bostadssegregationen.minskabl.a.synpunkt, väg attensom

enligt PBLförarbeteroll i dettabetydandeharStadsplanerama en
medsamhällsutvecklingfrämjaplanläggningska engenomman

lång-god ochlevnadsförhållanden ochsocialagodaochjämlika en
samordnande rollByggnadsnämnden harhållbar livsmiljö.siktig en

samverkanförfältmycket brettochplaneringenfysiskai den ett
enskilda.ochorganisationermyndigheter,nämnder,med andra

dei Rioutvecklingochmiljö-konferensmed FN:sochI om
genomfö-icentral rollår tilldelades kommunerna1992Janeiro en
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randet Agenda 21. Uppdraget uppmaningär arbeta förav atten en
hållbar samhällsutveckling. Några kapitel i Agenda 21 ligger nära
folkhälsoarbetet. Det tillär exempel: fattigdomsbekämpning, förän-
dring konsumtionsmönster, skydd människors hälsa, säkertav av
och hälsosamt boende, atmosfären, biotekniken, färskvatten och
kemikalier.

Samverkan mellan olika intressenter ocksåär de centralaen av
punkterna i Agenda 21. Vikten deltagande från olika samhälls-av

såsom: kvinnor, barn och ungdomar, ursprungsbefolkning,grupper
ideella föreningar och organisationer, arbetstagare och fackförening-

näringsliv, forskare och jordbrukare betonas. De lokalaar, myn-
digheterna de kommuner,är landsting någotoavsett ellerom annat
har central roll det gäller planering,när infrastruktur, serviceen och
miljöpolitik. Kommunerna fick i uppdrag år 1996 ha inlettatt senast

samrådsförfarande med lokalbefolkningenett nåoch samförstånd
lokal Agenda 21 för sitt område.om en

Av storstäderna har Malmö tagit samlat i sitt arbete inom iett grepp
Välfärds- och folkhälsoenhetens arbete. Malmö fåde lär kom-en av

har tagit till sig hela budskapet i Agenda 21, med intemuner som
bara den ekologiska också den sociala och ekonomiskautan dimen-

Ävensionen. i Göteborg, i stadsdelen pågårBergsjön, integreratett
arbete med social och fysisk upprustning med Agenda Zl-arbetet

utgångspunkt. Här odlar, komposterar och källsorterarsom dag-
hemsbarnen. finnsHär kretsloppshus kombinerat och höns-växt--
hus, stadslantgård Galaxen, med kafé, dansbana och liteten stallett
med djur. Här finns också våtmarksparken Gärdsmossen ett pro--
jekt går dagvatten lokalt.ut Lärare,att föräldrarsom ochrena
elever har tillsammans med arbetslösa skapat skolträdgårdar, växt-
hus, kafé och läsrum återvunnet byggmaterial. Miljöutbildningav

bådetill elever, föräldrar, politiker, verksamhetschefer ochges lokal-
vårdare. Varje klass har handlingsplan. Fastighetsägare för till-en

med de boende diskussioner vad gäller upprustningsammans fas-av
tigheterna och och gemensamhetsområdencentrum- och kollektiv-
trafiken. Här finns Returhuset återvinningsverkstäder.och olika
Arbetet har internationellrönt uppmärksamhet och bland annatvar
med bland de svenska exemplen redovisades i samband medsom
FN:s Habitat II-konferens i årIstanbul 1996.
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idagprioriterasVad

samhällsmedicinska arbe-landstingensförtenderarI dag resurserna
dennaSkåne Västsverigeoch ärolika Isamordnas sätt.attte

tilllandstingensammanslagningenkonsekvensutveckling avaven
folkhälsogruppskapatVästsverige harregioner. Istörre enman

uppgifterGötaland, ärKommunalförbundet Västra attinom vars
stå vissaförochfolkhälsoarbetehuvudmännensde olikasamordna

internationellblandgälleruppgifter detövergripande när annat
åstadskommaMåletfortbildning.och ärutbildningbevakning, att en

förutsätterhuvudmännen. Manmellansamverkan atteffektivare
detbibehållas efter detOrganisationsform kommer även attdenna att

före-innebärbildats. Dettaregionaladirektvalda attorganet mannya
nivå för folk-finnasockså fortsättningsvis skallspråkar detatt en

"storregionala".nivån och denden lokalamellanhälsoarbetet
hur depåbörjat diskussionernaSkåne nyligenharI sam-omman

regionen.i denskall utformasfunktionernahällsmedicinska nya
verksamhetensamhällsmedicinskasamladefinns denIdag största

iinstitutionensamhällsmedicinskadel denintegrerad avensom
universitet.till LundskoppladMalmö, ärsom

ochmånga projektpågår olikaområdenstorstädemasI utsatta
återges olikafolkhälsanStorstadsaktiviter förbilaga linsatser. I nr

in vittområden. täckerInsatsernajust dessaiexempel insatser
individpåverkan för bättresigkanverksamheter. Detskilda röra om

familjecentraler,språkförskolor för barn,alkoholvanor,ochrök-
till utveck-invandrarprojektkvinno- ochspeciellacaféverksamhet,

institu-alternativ tillungdomarmellanvårdsformer förling somav
ekologiskaochmatlagningmediaverksamhet,tionsplaceringar,

bostäder.
folkhälso-kommunernaskartläggningFolkhälsoinstitutetsI av

allergifrägor,medarbetarfrämstkommunernaframkomarbete att
alkohol,skador,frågor tobak,ochmiljö/Agenda 21droger, som

Frågorungdomar. rörochsjukdomarspeciellabarn,kost, som
tio vanligastebland demedfanns intearbetslöshetsproblematiken

skadeverkningararbetslöshetensfannsfolkhälsofrågorna. Däremot
place-högdessutomoch harprioriteringslistapå Göteborgsmed en
verk-stadsdelarnasde 21gjortsavrapporteringdenring. I avsom

frågorföljandeår detfrån 1995 framkom ärsamhetsberättelse att
prioriterasg:som

WHO:sVärldshälsoorganisationenbeslutat tillämpa9 Göteborg harKommunfullmäktige i
andraår 40-talet1988medCities-projekt sedanockså Healtyingår i WHO:smål. Göteborg

ingår olikamiljö. detta arbetelivsvillkor och Iinvånarnashälsa,förbättraSyftetstäder. är att
alla"-aktiviteter."Hälsa för
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Brukarinflytande vård,inom och skola.omsorg-
Normalitet och vårdtrygghet i barn, äldre funktionshan-samtav
dikappade.
Arbetsgivaransvar för hälsosam arbetsplats.
Minska skadeverkningama arbetslöshet.av
Träffpunkt för sociala kontakter och nätverksbyggande.
Barn i riskzon.
Kretsloppstänkande hållbaroch ekologisk miljö.-
Kvalitetssäkring verksamheter.av
Integration.

Folkhälsoinstitutets kartläggning vad kommunerna tänker priori-av
årinför 2000, visar arbetslösheten fortfarandetera kommer haatt att

låg prioritet. Prioriteringarna liknar arbetsgruppen för Sverigesen
EU-arbete i folkhälsoområdet, dvs. minska tobaks- och alkoholkon-
sumtionen och narkotikabruket. Anmärkningsvärt arbetslöshe-är att

långtkommer listan,ten riskernanär för missbrukvet attner man
akohol, droger och tobak påökar grund arbetslöshet.av av

I kartläggning framgår under vilka olika former kommu-samma
folkhälsoarbete drivs, beroende kommun. Samtliganernas typ av

kommuner bedömer folkhälsofrågan kommer få ökad bety-att att
delse under de åren. Nedanståendenärmaste tabell visar den pro-
centuella andelen kommuner har hälsoråd, övergripande hand-som
lingsplan, hälsosamordnare har genomfört/planerat särskildasamt
insatser för utjämna hälsoskillnader.att

Tabell 1

Kommuntyp Har hälso- Har över- Har hälso- Har hand- Särskilda
råd gripande lingsplan insatsersam-

handlings- ordnare särskilt
planer fh-området

Storstad/förort 51 % 24 % 66 % 57 % 35 %
Stora/medelstorastäder 52 % 36 % 71 % 64 % 36 %
Industri/övr större
kommun 67 % 23 % 74 % 47 % 27 %

Landsbygd/glesbygd
mindre kommunövr 64 % 21 % 61 % 42 % 13 %

Kommunernahar delatsin enligt Svenskakommunförbundetsgruppindelning, varefterde har
slagits ihop till fyra efter kommunstorlek.Tabellen andel kommuner i respek-grupper anger
tive indelning har hälsorâd, övergripande handlingsplaner, hälsosamordnaresom samt
genomfört/planeratsärskilda insatserför utjämna hälsoskillnader.att

Som tabellen visar har de mindre kommunerna i störreovan ut-
sträckning hälsoråd de Vidare kanän större.ett framförattman se
allt de kommunerna harstörre genomfört eller planerar att genom-
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hälsoskillnader. De störreutjämnaförinsatsersärskildaföra att
förhandlingsplanomfattning haitenderar störrekommunerna att en

folkhälsoområden.särskilda

hälsoutvecklingpositivtillbidrarfaktorerVilka en

miljonprograms-storstädemasiungdomar växerochBarn uppsom
blandAttdelbetänkandet växaiVi harriskgrupp.områden tillhör en

analyseratochbeskrivit1997:61 närmareSOUkojorochbetong
andrariskde än attlöper störreStatistisktsituation.deras sett

häl-förskälstarktohälsa. Detta ärpsykiskoch ettfysiskutveckla
skälområden. Ettiungdomar annatförinsatsersofrämjande utsatta

ungdomar ärtill justallt attframförfolkhälsoarbetetriktaför att
förändringspotential.ochinnehåller växt-i sigungdomstiden en

vuxenlivochbarndommellanövergångsfasUngdomstiden är en
ska-ochlösesstrukturerinregamlanödvändiggör nyauppattsom

Ungdomstidenomgivningen.irelationerochkontaktergenompas
socialtochpsykologiskttillchansandraiblandbrukar som enses

växande.
KellyKristina BergVästkustundersökningenså kalladeDen av

ungdo-förinsatserolikainvikten sättadels typervisade att avav
förbetydelsedirekthadesamverkande insatserhuroch dels enmar

Barnläkar-hälsobeteende. denStudien byggerungdomars av
genomför-Q90enkätstudieungdomsmedicinskaförbundets som

års-ielevertillSverigekommunersju1990-91 iläsåretunderdes
fördjupad jäm-Vidpå gymnasiet.årskurs 2och 97kurserna ensamt

kommuni densigdetvisadekommuner attmellan somförelse tre
tvärsektorielltochförebyggandesatsningarstarkagjorthade

betydligt bättreiresulteratårmånga hadeunderungdomsarbete
likartade kommu-socialttvå andrai deungdomarnabland änhälsa

god effekt.givithadedetSamordnade insatser ensomvarnerna.
organisation,beslutsmässig storthade engagemangKommunen en

tillhade70-talet. Manmitten settsedanrutinerfungeradeväloch av
livsstilsfrågor skolan,iibudskapungdomarna möttes sammaatt av

kulturrepresentanterochfritidensocialtjänsten,polisen, avavav
systematisktharManhadeFöräldrarna engagerats.i kommunen.

uppväxtvillkor. Detochbehovungdomarnaskunskapskaffat sig om
riskbeteen-minskatinte baraharungdomarnatillbudskapettydliga

ocksåharhälsabättreochhälsobeteende utanbättretillde, lett

"Self-L;WettergrenWennerbergC,GrundevallEmeholmEhrvér M," Berg-Kelly K,
ActaSweden.inadolescents3 500byof medical westernandhealthreported status careuse

z80z837-43.Scand1991Paediatr
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påverkat föräldrarattityder och kamratgrupper. I studien konstatera-
des det kanske lättareatt förälder, därföratt kändevar attvara man

starkt stöd i sin fostrargäming.ett
Den forskning så kallade "maskrosbarn" har bidragit tillom

ökade kunskaper skyddande faktorer. En pionjär på områdetom är
Emmy Werner, professor i psykologi vid universitetet i Califomien,

bland följt 700 barn från födseln årsannat till ålder.35som Cirka
tredjedel barnen bedömdes tillhöra högriskbarnen efter-av gruppen

de föddes till fattigdom och hade måttligupplevtsom till hög stress.
Ändå växte dessa högriskbarntre till välfungerandeen av av upp
unga vuxna.

Utifrån bl.a. "maskrosforskningen" har rad konkreta skydds-en
faktorer utkristalliserats. I Folkhälsoinstitutets Låterbok sig skydds-
änglar organiseras lyfts fyra skyddande faktorer för ungdomar
fram:

Att blir sedd och ha ömsesidig relation åtminstonetill- av en en
utanför familjen.vuxen

Att ha nätverk människorett gott omkring0 sig.runtav
Att det finns tydliga strukturer i de miljöer vistas- tillman exem-
pel i skolan påoch fritiden.
Att den sociala kompetensen stimuleras utvecklas.och-

i skolan

Alla ungdomar går i grundskolan och gårallanästan i gymnasiet vil-
ket innebär skolan den plats däräratt ungdomar tillbringar den stör-

delen sin organiseradesta vardag. Den enskilda skolansav sätt att
skapa sammanhang, vilket i sin bidrar till begriplighet, hanter-tur
barhet och meningsfullhet för eleverna, såledesär avgörande för
ungdomars hälsoutveckling.

Hur elever mår har med hurgöra de trivsatt i skolan och i vilken
mån skolan lyckas väcka lust" för lärande. Elevers håglösheten
och brist motivation förklaras alltför ofta med egenskaper hos ele-

själva; begåvning, etnisk bakgrund, stimulans hemifrån.verna
Istället bör utgå ifrån vilken betydelse skolan själv har förman ele-

trivsel. Det finns flera studier visar skolorvernas med lik-attsom en
artad social sammansättning elever och med lika kanav resurser
åtstadkomma helt olika resultat.

Werner E; Mot alla odds. SfphzsSvenska föreningen för psykisk hälsa monografiserie,
1995.
Z HagströmU, Redemo LåterE, sig skyddsänglarorganiserasl Om hälsofrämjandestrategi-

för ungdomari storstadsområden,Folkhälsoinstitutet,er utsatta 1998.
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desigmår de lärbättre,debättre,elevertrivsskolorvissaI mera,
både tillanpassningi sinbättrelyckasoch detillhar sägaatt ommer

dåmåstefrågangrundläggandei Densamhälletoch tillskolan stort.
socialadeninteOm detskolor ärdessakännetecknarVadvara:

åt, detvadskolor ärdessaskiljereleversammansättningen somav
värde-liggandedjupthandlardettyderdå Forskningen att om

uttrycktilllärarkår, kommerochskolledninghosringar somnormer
förochtydligaochoch elevermellan lärarerelationeri nära genom

andakultur,skolanstalarManhandlingar.förutsägbaraeleverna om
relatio-ochförväntningarvärderingar,devilldet"ethos", sägaeller

på. Skolansbyggerskolanivardagenochundervisningensomner
budskapsammanhängandeockså detbeskrivasanda kan somsom

situationerochdeGenomtill eleverna.förmedlar tusenskolan en
tillsam-och lärare,elevermellanochelevermellanoch sommöten,

budskap.förmedlas dettavardagskolansutgörmans
skolklimat ärskapatpå skolaexempel gottettEtt somen

blick-harSkolannationaliteter.med 140Kryddgårdsskolan i Malmö
hostilltroskapainriktadskolklimatet,hela är attriktad moten

drivande. Ettochdelaktigablifå självaelevernaocheleverna att
iliggerStockholmutanförskolor ettHjulstaexempel är somannat
harinvandrartäthet. Häromflyttning ochbostadsområde med stor

proñlområ-två starkabyggtelevermedpersonal tillsammans upp
utifrånarbetarområdet elevernadärdetmiljöoch ärden. Natur ena

finnsoch därodlingarharSkolantänkande.ekologiskt egnaett
så brainte kanfår eleverarbetetpraktiska prataockså detdjur. I som

Även detkommunikationsmöjlighet.ochuttrycks-svenska annanen
uttrycksformer.andraerbjuderproñlområdet, och dans,musikandra

understödochhjälperbjudandegång veckan,iKvällsöppet omen
signaltydligelevernaskolanifrukostserveringochloven engerav

förväntningar.positivaochoch lärarnasskolans engagemangom
frånhämtasförändring kantillmöjlighetskolasexempelEtt en

tidigarei HarlemskolaAcademy,DouglasFrederickUSA, somen
stängdesdensocialvåld, ochdrogerså fylld att myn-avoroavvar

verksamhetenbaseradesigenöppnadesdendigheterna. När en
skaskolanlämnarallaförväntannämligenfilosofi: atthelt somenny
ele-femområde endastdäri procentcollege. Dettafortsätta ett av

hittillsharMålsättningencollegeutbildning.föräldrar harvernas
behovungdomarspå ochbarns attbyggerklimatSkolanslyckats. av

ochnågot, kompetentdelälskad, attduga, att varaatt avvara envara
för-Förnågon visar vägen.finns attdetochsakerklara att somav

förväntningaroch högaomtankeskolanförmedlardettaverkliga om
tillhandahållsstrukturpå eleven och vuxna.avsomen
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Nyvångsskolan i Dalby, utanför Lund, påexempelstrax är ett en
skola mycket elevinflytande ochsatsat antimobbningsarbete.som
Även Nyvångsskolan har utvecklats från sliten grundskolaen som
präglades vandalisering, mobbning bråkoch till och ombo-av en ren
nad skola där eleverna själva för sin miljö och förtar ansvar varan-
dra. Elevinflytandet organiseratär råd,olika till exempel triv-genom
selråd, matsalsråd, undervisningsråd, kulturråd och antimobbnings-
råd består valda klassrådsamtliga årskursirepresentantersom av av
4 till

Många skolor har utvecklat samarbetet med föräldrarna tillgenom
exempel familjemiddagar i Hjulsta skolor. Föräldraforum, data-som
kurs för föräldrar, föräldracirklar och familjegrupper förekommer
också. Det centrala skolan harär god kontakt med elevernasatt för-
äldrar, kontakt stärker deras tilltro till sig själva och sinen som egen
förmåga och kontakt signal till ungdomarnaen som ger atten vuxna
i deras närhet har förhållningssätt.ett gemensamt

någonAtt ha nära utanför familjen och ha vän-vuxen attperson
tvåär avgörande skyddsfaktorer för barn och ungdomar.ner En

verksamhet visat sig bådastödja dessa aspekter kamratstöds-ärsom
verksamheter. Kamratstödjare fungerar komplement till sko-ettsom
lans övriga insatser och innebär äldre, ofta före detta elever, finnsatt
tillgängliga i skolan under skoldagen. Kamratstödjama finns
skolgården, i korridorer och uppehållsrum och tillgängliga förär
samtal och kontakt med eleverna. De kan fungera del ettsom en av

nätverk för ungdomar och degott kan tjäna länkunga vuxna som en
mellan personal och elever. I vissa grundskolor finns förutom kam-
ratstödjare som utgörs ungdomar mellan år18 och 24 ävenav
elevstödjare som elever går årskursutgörs i åtta eller nio.av som

Gruppsamtal med elever används i vissa skolor för skapa nät-att
verk, öka elevers delaktighet och för lära eleverna föratt att ta ansvar
sina handlingar. Sådana gruppsamtal har visat sig fungera som en
inre kompass för ungdomar befinner sig i psykosociala riskmil-som
jöer. Gruppsamtalet ocksåkan forum för reda konflik-ett att utvara

Att samtala i möjliggörter. och därmedmöten relationer ochgrupp
gruppsamtalen kan fungera slags känsloskolning. Ensom en

variant så kalladeär ungdomssamtalare i skolan utveck-annan som
lats i Malmö. Ungdomssamtalarna anställdaär utanförsom vuxna
skolan arbetar i bestående kvinna ochteam Teamenav en en man.
har samtal med elever årskursi 9 i grundskolan års-ochgrupper av
kurs 2 gymnasiet. Innehållet i samtalen kan sammanfattas i rubri-
ken "livskunskap" där och samlevnad huvudtemat.ärsex
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i förstaarbetarungdomsmottagningarna,Skolhälsovården, liksom
ellerskolsköterskanHosungdomar.friska hosstödja dethand för att

bliungdomarförmöjlighetenfinnsungdomsmottagningenpå att
harfamiljen. Eleverutanförrelation tilloch hasedd vuxenenenav

skolhäl-sitt behovockså uttryckttydligtundersökningarolikai av
problemlösare.ochsamtalspartner,sovården tröstaresom

för-önskarhuvudmännenutvärderingiskriverSkolverket att omen
skapabörfolkhälsoarbetetförebyggandedet utrymmestärka man

elevvården. Påochskolhälso-utökavill mot-detta, detför säga
ungdomsmottagningarutvärderingarvisar attsvarande sätt ung-av

Verk-till dessa.inställningpositivhargenerelltdomar sett en
uppfattasoförbehållsamma tillit, denåtnjuter ungdomarssamheten

yrkeskompetens.förståelse, respekt ochtrygghet,en oas avsom

på fritiden

SOUkojorochbland betongvårt Attdelbetänkandet växaI
stadsdelarfritidsutbudet i devi konstaterakunde1997:61 att som

förhållandevis rikt.dagarmiljonprogrammets ärunderuppfördes
fritidsgårdar olikaochidrottsanläggningar,ochmotions-Parklekar,

i dessaomfattningifinnskulturverksamhetför störreanläggningar
ocksåinnerstadsområden. erbjuderOftastorstädernasistadsdelar än

tillmöjligheterrikakringliggandebostadsområdena och den naturen
kommu-tydligt denframkomolika slag. Detfritidsaktiviteter attav

utifrån soci-förebyggandevill fungerafritidsverksamheten ettnala
uppfostringsideologi. Tydligastutifrånochperspektivalpolitiskt en

ungdomsgården ifrånverklighetsbeskrivningfram idettakom en
blandverksamhetenmålsättning medRosengård. attannatDeras var

drogmissbruk, förän-kriminalitet ochvåld, vandalisering,förebygga
förförtroendeoch demjaguppfattningnegativaungdomarnasdra ge

värderingar.ochoch dessvuxenvärlden normer
organiserasLåter skyddsänglarsigFolkhälsoinstitutets bokI

i eko-betydelseungdomar harförfritidsverksamheter störresägs att
i andraborungdomarområden medjämförtnomiskt utsatta som

"skyddande"fritidsgårdarna fungera sägsskaområden. attFör att
ochungdomarmellanförmåste mötenverksamheten utrymmege

"rätt"Med"rätt"ochungdomarmellan vuxnavuxna avsesvuxna.
Fritidsgårdarna,för.förtroendeoch harlitarungdomarnasom

nå ochockså tillutvecklasmåstepojkarattraheratfrämst attsom
före-fungeratfritidsgård verksamhetflickor. En somvarsengagera

53,SkolverketsSkolverket,Skolhälsovården utvärdering,3 rapportgratis.Nära och nren
1994.
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bild för andra efterföljande gårdars inriktning fritidsgårdenär
PUMA i Visby, där medvetet arbetade för stärka ungdomar-attman

i deras sökande efter identitet, bland samtalna annaten genom om
kärlek och sexualitet.

Ett exempel fritidsverksamhet mål stärka ungdo-är atten vars
självkänsla kulturcentrumär Pannhuset i miljonprogramsom-mars

rådet Biskopsgården i Göteborg. I Pannhuset, inrymt iärsom en
gammal panncentral, finns olika föreningar och verksamheter sam-
lade. Ungdomarna har olika möjligheter utveckla sin kultur.att egen

finnsDär film- och redigeringsverkstad, replokaler, flärdstudio,
motorverkstad, styrketräningsrum och tidningsredaktion.en

Hälsokonsekvensbeskrivningar tvåoch välfardsbokslut -
sidor myntav samma

Olika fårinsatser olika konsekvenser. Med hälsokonsekvensbeskriv-
ningar få konsekvenserna politiskaatt ett beslutavses grepp om av
för befolkningens hälsoutveckling. Med välfärdsbokslut attavses
utveckla former för välfärdsräkenskaper inslag i strategiettsom en
för medvetet hälsofrämjande i kommunerna.att mer agera

Folkhälsoprogrammet bedrivs Landstingsförbundet isom av sam-
arbete med Svenska kommunförbundet påbörjathar förett program

utveckla hälsokonsekvensbeskrivningaratt HKB för svenska för-
hållanden. Syftet med HKB tydliggöra hälsofrågomaär ochatt sys-
tematiskt belysa dem inför politiska beslut för det aktu-prövaatt om
ella beslutet kommer leda till bättre eller hälsa.sämre Iatt program-

vill också HBK ska kunna bidramet till vitaliseraatt detman att
politiska arbete. Ett verktyg för HBK kommer vårenatt presenteras
1998.

Internationellt finns vissa erfarenheter från Canada, Neder-
länderna och Tyskland. I den kanadensiska delstaten British
Colombia har hälsoministeriet tillsammans med andra ministeriet
utarbetat verktygslåda för hälsokonsekvensbeskrivningar Healthen
Impact Assessment. En mängd workshops har genomförts under
själva framtagandet. Health Impact Assessment används idag som

standardinslag förberedernär ärenden iett alla ministerier i lan-man
det. Man har också utarbetat Guidelines, Health Impact
Assessment, A for planning and development.resource program

utgårMan från nio olika bestämningsfaktorer för såhälsa, som
säkerhet, barndomsupplevelser ekonomi och inkomstfördel-samt
ning För varje faktor ställer frågor fårantal såetc. ochett sättman

hälsokonsekvensanalys för det planerade Deten ärprogrammet.
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inte isatsningar ochframtidafördiskussionenbidrag tillfrämst ett
mätinstrument.handförsta ett

kommun-SvenskaFolkhälsoinstitutet,samarbete mellanI ett
sjuk-ochkommunerLandstingsförbundetförbundet, ettsamt sex

välfärdsbokslut. Avför lokalavårdsområde, projekthar startatett
ingår iGöteborgHaninge ochdetvåra berörda kommuner är som

dåochkommunernamedvetenheten"öka iSyftetprojektet. är att
uppnås ihälsoeffektervilkakommunpolitikernasärskilt hos somom

verk-den ordinarebedrivsfolkhälsoarbete idetbefolkningen somav
och arbets-metoderimplementerautveckla ochsamheten attgenom

därverksamhetkommunaloch uppföljningför styrningformer av
fokuseras"14. verksamhetkommunernasHurhälsabefolkningens

effekteroch vilkavälbefinnandeochbefolkningens hälsapåverkar
inord-integreras ochfår skafolkhälsanbeslutkommunalaolika

reguljärai debeslutsfunktionen ochordinariekommunalai dennas
uppföljningssystemen.ochstyr-

forskningFolkhälsovetenskaplig

forskningen möjligheterhar skapatfolkhälsovetenskapliga attDen
psykologiskasociala ochförståelsen biologiskaför huröka samt

finns rika kun-ohälsa.upphov till Detförinteragerarfaktorer att ge
för folk-betydelseriskfaktorersfysiskasociala ocholikaskaper om

soci-råder mellansambanddetkan konstateraochhälsan ettattman
påfrestningar ohälsa.ochekonomiskaala och

Tvärvetenskaplig ansats

vård-ingår ochforskningsfält redanvidavälfärdsforskningensInom
eko-socialpolitik ochkomperativ forskningfolkhälsoforskning, om

verksam-välfärdsforskningendel rörfördelning.nomisk En stor av
discipli-Välfärdsforskningen harlandsting.ochi kommunheter en

blandforskningsfältdettakaraktär. mötsnöverskridande Inom annat
ocksåGenusforskningen harmedicin.ekonomi ochsociologi, en

fördelningenfokuserarvälfärdsforskningen,ibetydande roll som
konsekvenser.orsaker ochfördelningensochsamhällets resurserav

delaktig-ochhälsapolitiskaekonomiska ochkanDet resurser,vara
roll för härviktigLikaså folkhälsoforskningenhari samhället.het en

kommunförbundet.välfärdsbokslut, SvenskaLokala4 Projektbeskrivning
samhälls-miljöns,levnadsvanomas,arbetslivets,15 studietfolkhälsovetenskapMed menas av

sjukvår-hälso- ochhälsaför befolkningensvårdsystemetsbetydelseförhållandenasoch samt
1989/90:90propositioneneffektivitet, enligtdens



180 Folkhälsan allas ingens imperium SOU 1998:25ansvar men-

ingår studiet arbetslivets, levnadsvanomas, miljöns, samhällsför-av
hållandenas vårdsystemetsoch betydelse för befolkningens hälsa

hälso- sjukvårdensoch effektivitet.samt
I den forskningspolitiska propositionen l996/97:5senaste har

regeringen tagit speciellt initiativ det gäller folkhälsoveten-närett
skaplig forskning: Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR har
fått i uppdrag samrådi med berörda forskningsråd och andraatt

utarbeta nationellt forskningsprogram för forskningettorgan om
ojämlikhet i hälsa. Forskningen skall inriktas fram kunska-att ta

mekanismer och påverkar ohälsans socialaper om processer som
ifördelning, utifrån ojämlikheten i hälsa har ökat under 80- ochatt

I90-talet. Regeringen har konstaterat analyser orsaker till skill-att av
nader i hälsa kräver tvärvetenskaplig och tvärvetenskapli-ansatsen iforskningsmiljöer.ga iEnligt HSU 2000 i delbetänkandet En tydligare roll för hälso- och
sjukvården i folkhälsoarbetet SOU 1997:119 framhålls förut-att
sättningarna för just tvärvetenskapliga i utsträckningansatser stor
saknas: "Trots Sverige i internationellt perspektiv står mycketatt ett

påstarkt flera de forskningsområden relevanta. Nämnasärav som
bör dock detta ii sammanhang de forskningskontraktatt som
Folkhälsoinstitutet under år tecknat med flera folkhälsove-senare
tenskapliga institutioner landet betytti märkbart resurstillskottett
och stimulerat till nätverksbildning mellan medicinska och sam-
hällsvetenskapliga forskargrupper landeti

Möjligheterna för tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad tordeen
kunna stärkas de folkhälsovetenskapliga grundutbild-genom nya
ningar planeras bl.a. i Stockholm och Malmö.som

Genusperspektivet

forskningspolitiskaI propositionen 1996/9725 betonas också att
genusperspektivet i ökad utsträckning införs i forskningen: Ett
sådant perspektiv möjligheterna skapa kunskapöppnar kun-att ny -
skap saknar förutsättningar kunna Detatt ärsom annars genereras.
också viktigt för vetenskapens samhällsrelevans. Detta gäller även
såväl inom naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning som

"17.inom kulturvetenskaperna
För förebyggarätt sätt ämliket i hälsa könsperspektivetatt är
viktig del i folkhälsoforskningen. Kvinnor och drabbas del-mänen

6 SOU 1997:119En tydligare roll för hälso- sjukvårdenoch i folkhälsoarbetet", delbetän-
kande HSU 2000, sid 60.av
7 Forskning och samhälle Regeringensproposition 1996/97:5.
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sjukdo-uppleveroch deolikabehandlasdesjukdomar,olikavis av
ochbehovochintressenerfarenheter,ofta olikaharolika. Demar

vilkakunskaperbristandefinnsvillkor. Detolikaunderlever om
minskamedarbetetförebyggandefår det attdettakonsekvenser

Öresland iharStinaJämställdhetsforskareni hälsa.ojämlikheten
blandvårt slutbetänkandetillinte annatdetbilaga Att sermanse

följandedetta sätt:betonat
utbildningforskning,måste inomjämställdhetssynpunktUr man

hälsoperspektivet itill bådehänsynOrganisationsutvecklingoch ta
medicinskaoch detsjukdomvälbefinnandebetydelsen trotsav -

hälsajämställd i storstä-åstadkommasjukdom förperspektivet att
allalivetsjämställdhet berörområden och eftersomdemas utsatta

kön/kunskapertvärvetenskapligaområden förutsätts ett genus-ur
vårdutbild-ochutbildningar inommedicinskabådeperspektiv inom

idagsaknasDettaningar.

Socialt arbete

angelägetdet1996/97:5 betonas är attpropositionregeringens attI
inriktasgradi högreområdet socialt arbete motinomforskningen
vetenskapli-förbättra densyftekunskapsutveckling isystematisk att

kraftsamlingbetonararbetet. Mansocialaför detgrunden enga
kringalkoholforskningsområdet forskningoch utsattabland annat

villkor.äldreshandikappades och dedevillkorbams samt

folkhälsoforskningTillämpad

har26 b §sjukvårdslagen enochtill hälso-tilläggGenom nyett
förålagts1997från januari1den ettoch kommunerlandsting ansvar

blandgenomförandeochplaneringfinansiering,vidmedverka avatt
regeringen,enligtMotivetforskning.folkhälsovetenskaplig är,annat
del denviktigarealltFoU-verksamhet utgörlandstingens avenatt

folkhälsoforskningen.svenskatillämpade
deutarbetaskunskapsunderlagtenderarDessvärre sam-avsom

utsträckning inomlitenanvändas ienheternahällsmedicinska att
sjukvårdenochhälso-sjukvården. kan beroDettaochhälso- att

samhällsmedicinskafrågor dedempå andra ändelvis söker svar
analyserar.enheterna

materialockså dehävdarför kommunernaFöreträdare att som
ochhälso-ellerenheterna,samhällsmedicinskadeutarbetas avav

Socialdeparte-Storstadskommittén,1998:25SOUBilaga till13 inte ser,det"Att se man
mentet
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sjukvården i övrigt, kan för teoretiskt och för medicinskt beto-vara
och därför svårtharnat denatt praktiskaattman nyttanse mate-av

rialen. Detta problem speglas också i undersökning Lands-en av
tingsförbundet och Svenska kommunförbundet, där flera de in-av
tervjuade pekade krockar mellan dels medicinskt och socialtett
språkbruk och olika dels mellansynsätt, kvantitativt ochett ett
kvalitativt språk ibland lägger hinder i förvägen samverkansom
mellan kommuner landsting.och

Sammanfattande kommentar

Målet minska ojämlikheten i hälsaatt har långunder tid och i bred
politisk enighet framhållits centralt. mångaTrots aktörer harsom
dessvärre framgångarna uteblivit det gällernär strävanden min-att g
ska de sociala skillnaderna i hälsoutveckling. Detta har vi tydligt
visat i del

I del 2 har vi försökt belysa det finns bred på folkhäl-att en syn
sobegreppet och det har kommit alltmer inriktasatt hälso-att
främjande insatser påoch skapa stödjande miljöer. Hälsaatt kan inte
skiljas från frågor den inrerör och miljön, arbete, fritid,yttresom
boende, kultur och den sociala dimensionen. Kommunerna har fått

alltmer betydande roll i folkhälsoarbetet. På flera håll bildasen loka-
folkhälsoråd med tydlig kommunområdes eller stadsdelsnämnds

bas. Under beteckningen folkhälsoarbete drivs många olika projekt
inom vitt skilda verksamhetsområden.

Från statsmaktens sida har allt sedan hälso- och sjukvårdslagens
tillkomst landstingens strategiska betydelse folkhälsoområdet
understrukits. Det hälso-sägs och sjukvården böratt tillvara, bear-ta
beta och utnyttja den infonnation risker i människors livsmiljöom

observeras i det dagliga arbetet. Dessa kunskaper börsom komma
till användning i det förebyggande arbetet och underlagutgöraegna
för förebyggande åtgärder inom andra samhällssektorer. Detta sam-
tidigt nödvändigheten insatser från andra samhällssektorersom av
och framför allt tvärsektoriell samverkan på lokal, regional ochav
nationell nivå kommit betonas alltmer kraftfullt.att

Landstingens FoU-verksamhet allt viktigareutgör del denen av
tillämpade svenska folkhälsoforskningen, deäven materialom som
arbetas fram vid de samhällsmedicinska enheterna används i liten
utsträckning. Detta kan bero de förär teoretiska.att

9 Samverkani folkhälsofrågor mellan kommuneroch landsting, Svenskakommunförbundet
1996.
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detförhålla med delsigförfaller detPå motsvarande sätt en av
står för. Mottagarnahögskolornauniversiteten ochmaterial som

kan berofår frågor besvarade. Detsinainte deupplever attatt
nivå för kunnateoretiskför omsättasliggerutbildningarna atten

handlande.i praktiskt
för-ha flerinformation kananvändaSvårigheten förmedla ochatt

alltföroftafolkhälsorapporter ärtorde ligga iklaringar. En att
åtgärdsinrikta-ochanalyserandei liten gradoch endastdeskriptiva

fort-språk- kulturskillnaderochförklaring deEnde. är somannan
medi-mellanframför alltkanskeolika aktörer,finns mellanfarande

kanför andra sektorer. Detföreträdareochföreträdarecinska vara
både beställatolka ochhosbristande kompetens attmottagarnal

fråge-förståelse praktiskaförotillräckligfinnaskanmaterial. Det
ocksåkanforskningsinstitutioner. Detforskare ochställningar bland

svårigheterförsamarbeta,viljaför bristande änuttryck attettvara
förbitalarspråk olika aktörerförstå och kultur. Attvarandrasatt
posi-förjämlika villkorförsvårar skapamedarbetetvarandra att en

hälsoutveckling.tiv
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förslagochbedömningarVåraDel 3

livet. Endet godadrömmenvisionbärandeVälfärdspolitikens är om
samhälletsförförutsättningarskapahandlardröm attytterst omsom

bakgrundetniskekonomisk ellersocial, attmänniskor,alla oavsett
inne-meningsfullt ochinneboende drömmarförverkliga sina ettom

jämli-ochrättvisafrämjarpolitikhållsrikt kräverliv. Detta somen
sigskaffamöjlighetmänniskor haralla ettdvs. attlivschanser,ka att

skaffahälsa,sinförbättratjänasuccessivtocharbete enpengar,mer
alternativ.välja andrapåverka ochutbildning,

slutbetänkande ärmed dettaambitionStorstadskommitténs att
målpolitikförstår förfogandetillmöjlighetervilkavisa varsensom

invåna-storstadensförlivschanserjämlikarättvisa ochfrämjaär att
invånare för-kanalla dessvilkenkällablirstorstadenDär urenre.

liv.inneboende drömmarverkliga sina ett gottom
föregående delbe-våraliksom islutbetänkande,iVi har detta tre

olikamellanlivschansersnedfördelningentänkanden belyst av
snedför-dennajustvåra storstäder. Detinvånare i ärtregrupper av

boendesegregatio-tillorsakengrundläggandedendelning ärsom
segregationensdessutom1990-talen har1980- ochUndernen.

påtagligt.förstärktsdimensionetniska
vi visatharslutbetänkandedettaföregående delarna attdeI av

segregations-förstärkamedverkat tillbetingelser harstrukturella att
lågsysselsättning,lågarbetslöshet,Låga höginkomster,processen.

fram-mindrestyckeni vissaochinvandringökadutbildning, en
varitfaktorerstadsbyggnadspolitik ärbostads- ochgångsrik som

drivande i denna process.
SOUkojorochbetongblandvårt delbetänkande Att växaI
hand-politisktudeladnödvändighetenframhöll vi1997:61 av en

ojämlik för-ochorättvismotverkaeffektivtlingsstrategi för att en
åtgärdergenomföradelshandlarlivschanser. Detdelning attomav

förbetingelsemastrukturelladeförändringvaraktig avger ensom
villkorenbestående förbättringlångsiktig ochåstadkomma avatt en

storstadspolitiknationelldels iscensättastadsdelarna,i de utsatta en
för denfullfölja sittstorstadskommunernastödjakan att ansvarsom

struktu-nödvändigadei avvaktanvälfärdspolitikengenerella att
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åtgärdernarella har vunnit i deterräng stadsdelarna.utsatta
Ansvaret för denna politik bör initialt läggas på särskild delega-en
tion i regeringskansliet.

Vi ska i följande avsnitt dels påpeka flertal åtgärderkonkretaett
strukturell karaktär inom nyckelområdena närings-, arbetsmark-av

nads-, utbildnings-, bostads- och stadsbyggnadspolitik frågorsamt
berör folkhälsa och demokrati, dels rikta uppmärksamheten påsom

rad aspekter nödvändigaär hänsyn till strukturför-nären att tasom
ändringar diskuteras. Vi kommer i detta ocksåsammanhang pekaatt

åtgärderbehovet skyndsamt bör iscensättas inomav som ramen
för nationell storstadspolitik. I enlighet med direktiven järn-en om

Öreslandställdhet mellan könen idir.l994:124 har Stina på upp-
drag Storstadskommittén vårt janalyserat utifrånarbete jäm-av ett
ställdhetsperspektiv se bilaga. ;

Arbetslöshet lågaoch inkomster försämrar
levnadsvillkoren

tvåDe problemen istörsta de stadsdelarna den högaärutsatta
Ökadearbetslösheten lågaoch de disponibla inkomsterna. disponi-

bla inkomster skulle medföra betydande förbättringar levnads-av
villkoren för invånarna i dessa stadsdelar.

Att öka de disponibla inkomsterna kan ske dels ökadgenom sys-
selsättning, förstärkning arbetsinkomsterna och/eller inkomst-en av
skatteförändringar för låginkomsttagargrupperna, dels tillförsäkra

välfärdssystemet har tillfredsställandeatt fördelningspolitisken
träffsäkerhet och heltäckande skydd långvariga försörj-ett motger
ningsproblem.

Vi har konstaterat social- och arbetslöshetsförsäkringssyste-att
inte alltid ersättningsnivå minstgaranterarmen motsvararen som

skälig levnadsnivå och sänkningen bostads- och bambidragenatt av
medfört ökade socialbidragskostnader i storstadskommunema och
framför allt i de stadsdelarna. Många hushållutsatta tidigaresom
hade inkomster för socialbidragsnorrnenöver gränsenstrax har efter
dessa förändringar hamnat under och tvingas täckaattnorm nu
inkomstbortfallet med socialbidrag. De ökade socialbidragskosta-
derna har aktualiserat diskussion behovet för-eventuellen om av en
ändring socialbidragssystemet.av
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Ökad sysselsättningtillväxt och

väsentligen förbättrasi stadsdelarnaSka levnadsvillkoren de utsatta
sikteframåt- politik främstoch tillväxtssyftandekrävs tarsomen

Ökad tillväxtbefolkning.arbetstillfällen för storstädernasskapaatt
situationen i desysselsättning grundläggande villkor föroch är att

Invånarna måste möjlighetska förbättras.stadsdelarnautsatta ges
arbete.skaffa sig försörjningatt genomen egen

forskning för regional utveckling,förExpertgruppen som upp-
1988:64 studeradeStorstadsutredningen SOUförradrag stor-av

detstrukturomvandling, konstateradenäringsmässigastädernas att
deni stimuleratillväxtenlättare begränsa änär attatt

åter-i arbetskraft ochverk, bristenOmlokalisering statligaav
bidrar tillhållsamhet investeringar i infrastrukturendet gällernär att

åtgärder för-Ska tillväxten stimuleras börtillväxten.begränsa som
och deutbildningskapacitetenkommunikationerna, ökarbättrar

uppnås positi-iscensättas. Om detta skeroffentliga FoU-insatsema
åtgärderlång Tillväxtdämpandeförst efter tid.effekter menva -

förhållandevis kort tid tilleftermed säkerhet ochleder däremot stor
tillväxttakt dämpas.storstadsregionernasatt

arbetsmarknadennäringslivet ochstrukturomvandlingdenI som
därförgenomgår företagare öka. behövstenderar andelen Detatt

utveckling.främjar dennanäringspolitiska insatserökade som
stadsdelarna, isådana i deinsatserBehovet är stort utsatta syn-av

stads-servicen i dessaden kommersiellanerhet bakgrund attmot av
där finnsdecenniet och detunder detdelar har attsenasteutarmats

produkter och tjän-marknad för radbetydande oexploaterad enen
ster.

på några initieramöjligheter skulle kunnaVi vill peka ensom
utvecklingföretagande,utveckling: förenklatnäringspolitisk av

riskkapitalförsörjning.hemservicetjänster och

företagandetFörenkla

utlandsföd-synnerhet blandföretag iförIntresset är stort,att starta
avstårmånga grundinvånare stadsdelarna,da i de utsatta avmen

krångligt tjänsteföretag isvårt Ofta detochde upplever det är
före-vanligastenågon vill etablera. Denform dessa gruppersom

mångagrundföretag enskild firma,tagsformen för dessa är attav

SOU 1989:69Storstadsutredningen,underlagsrapportStorstadsregioneri förändring,
tillBensalah På SOU 1996:55, bilagaegenföretagande,Najib, Ali, väg mot

slutbetänkande.lnvandrarpolitiska kommitténs
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företagarna saknar kapital och behovetett stort eget att ettav av
sådant ofta litet det gäller denna företagsform.är Deklara-när
tionskraven och uppgiftsinlämnandet för enskild firma upplevs där-

många orimligt och inte adekvata.emot storaav som
Storstadskommittén det därför angeläget förenkla företa-attanser

gandet. Vi inte har haft till uppdrag fördjupas frågor,i dessaatt oss
vi vill dock tillfället på någrai akt och peka tänkbara möj-tamen

ligheter:

En förenkling de administrativa kraven skulle bl.a. kunna ske0 av
förenkla företagardeklarationen, härigenom förenklasattgenom

också bokföringen och uppgiftsinlämnandet.
Förenkla vid nyföretagande.startprocessen-
Underlätta möjligheterna skaffa F-skattesedel, framför allt föratt-
tjänsteföretagare.
Gör bankgarantilånstarta-eget-bidrag, och investeringsbidrag till--
gängligt för fler.

Med anledning detta vill Storstadskommittén föreslå regering-attav
genomför förändringar förenklar nyföretagandetsnarasten som .

Utveckling hemservicetjänsterav

Svartarbete hushållstjänstermed beräknas omkring 3 mil-omsätta
år.jarder kronor varje till underhållLägger reparationer ochman av

bostäder bilreparationer, blir den totala enligtsamt summan,
Riksskatteverket RSV, minst 10 miljarder kronor i ersättningsvart

år hemmenför tjänster kopplade tillper
Studier visar dagens Skatteregler utformade sådantär sättatt ett
det inte privatekonomiskt efterfrågamotiveratär vita hem-att att

servicetjänster. målning,Det kan sig Snickeriarbeten,röra städ-om
trädgårdsskötsel,ning, barnpassning m.m.

Vi övertygade utveckling hemservicetjänsterär skul-attom en av
betydelsefullt för stimulera entreprenörsandan och med-attvara

verka till positiv utveckling tjänster för privatpersoner. Denen av
skulle i viss, begränsad, utsträckningäven medverka till ökadmen
sysselsättning.

Förslag hur utveckling hemservicetjänster kan främjasen av
har årenunder de i strid Storstads-ström.senaste presenterats en
kommittén har uppmärksammat frånförslag, Tjänstebeskatt-ett par
ningsutredningen och Riksskatteverket, vi bedömer ha godasom

3Riksskatteverket, 1996:5rapport
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ihemservicetjänsterutvecklingförutsättningar stimuleraatt aven
storstäderna.

arbets-Tjänstebeskattningsutredningenföreslogdet förstaFör att
hushållsnära tjänster börmedgivaravgiften för företag arbetarsom
hårklippning, bilrepara-såsom kommunikationer,kollektivaslopas,

skullebedömde dettaUtredningentioner, taxi och attrestaurang.
Storstads-prissänkning 10genomsnittligmedföra procent.en

hemservicetjäns-arbetsgivaravgiften förkommittén ävenattmenar
företag bör slopas.inte driverutförs privatpersonerter av somsom

höj-änstebeskattningsutredningendet andra föreslogFör att en
hushåll genomföras.ROT-avdrag förpermanentningning och aven
reparation, ombygg-skattereduktionenföreslogUtredningen att

från till10 500 kronorhöjas nuvarandetillbyggnad skullenad och
påsmåhus nuvarande avdragsrättoch fördubbla000 kronor för15

liknade avdragsrättbostadsrätter. Vi000 kronor för5 attmenar en
för hemservicetjänster.bör införas andra

skattereduktiontillänstebeskattningsutredningen kritiskvar en
motiveringenhushållstjänster, medstädning,för vissa attt.ex. en

för flertalet skattebe-sådan skattehöjningreduktion skulle kräva en
åtnjutandefåtal komma iskulle kunnasamtidigt baratalare, ettsom

dessa tjänster.av
avdrags-ifrågasätter Förvisso innebärdock denna slutsats.Vi en

sådan kansubvention,hemservicetjänsterför dessarätt men enen
svarthuvudsakligen utförsi dagtill tjänstermedverka att som
tjänsterautomatik dessaDärmed följer medvitt.istället görs att

fallet.idag intetillförs vilketskattemedel ärbidrar till staten,att nya
erfarenhe-självfinansierad, vilketbliSubventionen skulle delvis

medinfört liknandefrån visar, där harDanmark systemettter man
ocksåhemservicetjänster skullemedhemservicetjänster. Ett system

både utför tjän-för deminska utsatthetenöka tryggheten och som
för uppdragsgivarna.ochsterna

administrationenförenklanödvändigttredje detFör det är att av
Skattemyndighetenskatt tillkontrolluppgifter ochinlämnandet av

någon.anställerprivatpersonhemservicetjänstervid när man som
skulleförslag hur dettaRiksskatteverket har ettpresenterat om

gå till.kunna
utifrån de för-föreslår därför regeringenStorstadskommittén att

demyndigheter harutredningar ochslag samtpresenterat,som
förslag hur hemser-utarbetarhar tillfört,synpunkter vi ett omsom

utvecklas.kanvicetjänster
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Förbättra riskkapitalförsörjningen

utvidgning småföretagandetEn aktualiserar behovet riskkapi-av av
talförsörjning, vilket kan mångaproblem för företagare sär-ettvara
skilt med invandrarbakgrund.

I studie fil. dr. Ali Bensalah Najib, påUppsala, gjordeen som upp-
drag Invandrarpolitiska kommittén, framkom det föreliggeratt treav
principiella brister invandrarföretagenfoch hinder för Dels brist
utbud rådgivning,kapital och dels brist i företagens efterfrågaav av
företagstjänster, förekomsten interna hinder hos invandrar-samt av
företagen själva. Studien visar vidare lättillgänglig informationatt

affärsverksamheter och finansiering mycket betydelsefulla,ärom
liksom goda kontakter med redovisningsföretag, banker och andra
småföretagarkonsulter, inte bara vid företag, ocksåstarten utanav
under dess Mångautvecklingsfas. ansåginvandrarföretagare att
småföretagaraktörer, bland ALMI, banker och konsulter harannat g

dåligaför kunskaper deras utvecklingsvillkor för de skaattom vara
någontill hjälp.

påpekatSom vi tidigare har erbjuder ALMI möjligheter i vissatt
mån påverka påbristen riskkapital. ALMI:s verksamhet huvud-styrs
sakligen regionala styrelser fråndär näringsliv,representanterav

landsting och ingår.kommun Därmed borde det möjligt förstat, vara
iALMI storstadsregionerna genomföra särskilda satsningaratt gent-

de stadsdelarna bland innefattande informationemot utsatta annat
rådgivningoch påbörja samverkan med det lokala närings-samt att

livet och myndigheterna. ocksåDetta skulle möjligt förvara
NUTEK småföretagarlån,erbjuder bland villkorslån.annatsom
Även affärsbankerna borde öka sina kunskaper invandrarföreta-om

villkor och förutsättningar, vilket skulle kunna medverka tillgens
biståberedvillighet med riskkapitalstörre till dessa företag.att

Härigenom skulle beskrivna brister och hinder möterovan som
invandrarföretagare delvis kunna undanröjas.

Behovet riskkapitalförsörjning fråga.komplexär ytterstav en
Emellertid vi den uppfattningen småföretagamasär behovattav av
riskkapital tycks tillgången, framför allt hosavsevärt större änvara
ALMI, NUTEK och länsstyrelserna.

Storstadskommittén föreslår därför berördregeringenatt ger
utredning, myndighet eller utredning, i uppdrag särskiltatten ny
utreda möjligheterna förbättra villkoren för riskkapital till små-att

företagare storstädernai och i synnerhet de stadsdelarna,i utsatta

4Bensalah Najib, PåAli, egenföretagande, SOU 1996:55, bilagaväg tillmot
Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande.
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myndigheter sysslar med riskkapitalförsörjning,nuvarandevia som
såsom och länsstyrelserna.ALMI, NUTEK

affärsföre-Vi uppmärksammade i del problemet med statligal att
mångalägger sin verksamhet i stadsdelar och dettanedtag utsatta att

påverkar den kommersiella servicen negativt.
Storstadskommittén detta fallet det bordeiäven attanser vara

möjligt storstadskommunerna, och statliga bolagför näringslivet
såsom Apoteksbolaget och Systembolaget,Posten, att genom sam-
verkan eller bättre ekonomiska villkor finna lösningar gör attsom

samhällsservice upprätthålls.denna
ytterligare förbättra riskkapitalför-Som och utvecklasättett att

småföretagaresörjningen för i storstäderna, under förutsättning att
sådant behov föreligger, skulle det intressant det ärattett vara se om

Stiftelsen Norrlandsfonden.möjligt utveckla motsvarighet tillatt en
Stiftelsen Norrlandsfonden har till uppgift finansieringatt genom

småfrämja och medelstora företags utveckling i norrlandslänen. De
finansierar expansion näringslivet, ietablering, utveckling och av

ocksåsmåbland företag. Fonden kansynnerhet och medelstora ta
initiativ till finansiering, utredning och forskning betydel-ärsom av

verksamhetsområde.för fondens geografiskanäringslivet inomse
lån,Fonden erbjuder företagen former finansiering: villkors-tre av

lån lån återbetalningsskyldighet garantier.med Villkorlig och
Villkorslån lämnas bl.a. till företag investerar i produktersom nya

marknader. Fonden vanligtvis risker andraeller änstörretarnya
riskkapitalinstitut därmed värdefullt komplement tilloch är ett
dessa.

föreslår särskilda delegation skaStorstadskommittén denatt som
för den nationella storstadspolitiken tilldelas uppdragettansvara

anpassad till förhållan-undersöka behovet särskild fond,att av en
dena storstäderna, med motsvarande syfte Stiftelseni sommen

småNorrlandsfonden, dvs. främja utveckling och medelstoraen av
företag stadsdelarna.storstädernai utsatta

förstärkt arbetslinjeEn

del 2 konstaterades sysselsättning och traditionella arbets-I ökadatt
marknadsåtgärder inte tillräckligt för lösa arbetslöshetsproble-är att

i efterlystede stadsdelarna. Istället vi arbetsmarknads-utsattamen
utgår frånutbildningsinsatser i ioch högre grad dagän ettsom

lokalt, sektorsövergripande perspektiv lokalsamhällets och dedär
enskilda individemas möjligheter och behov i fokus. för-Dettasätts

kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa,utsätter att som
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redan i dag engagerade i hitta okonventionella lösningar,är att ges
för finna organisatoriska finansiellaochstörre utrymme att sam-

verkanslösningar.
sådana arbetsmarknadsåtgärder,Behovet särskilda framförav som

långtidsarbetslösa stårallt sig till långtvänder och arbetslösa isom
från den reguljära arbetsmarknaden, gäller oftaDetär stort. personer

långtidsberoende påsocialbidrag grund arbetslöshet.ärsom av av
Många invånaredessa ungdomar, utlandsfödda och nyanländaärav
flyktingar.

finns möjligheter inom förDet nuvarande lagstiftning attramen
framgångsrikgenomföra mellansamverkan kommun, arbetsförmed-

ling försäkringskassa.och Förändringar befintligt regelverk förav
försäkringskassans verksamhet har nyligen gjorts, vilket ytterligare
ökar möjligheterna till samverkan mellan lokala aktörer. Vi redovi-
sade i del 2 bland försöksverksamheten arbetsfönned-medannat
lingsnämnder, finansiell samverkan mellan socialtjänst, hälso- och
sjukvård försäkringskassanoch SOCSAM och finansiell samord-
ning kring rehabilitering socialförsäkringmellan och hälso- och
sjukvård FINSAM. Förvisso tillför dessa projekt inga friskanya

till de deltagande aktörerna, utvärderingar visar attpengar men sam-
verkan dels betydliga ekonomiska vinster, dels spelar storger en
pedagogisk förroll ytterligare utveckla samverkan inom fleraatt
andra myndighetssektorer. finns följaktligenDet starka skäl vida-att

någotreutveckla dessa samverkansformer, olyckligt.annat vore
avvaktan på försökslagstiftningenI för SOCSAMatt permanentas

generell lag det angeläget kan erbjuda deregeringenär attsom en
storstadskommuner så önskar möjlighet denna lag-tillämpaattsom
stiftning förhinder.utan

Vi ska dock medvetna den lagstiftningengällande ochattvara om
försökslagstiftningen inte alltid erbjuder de förutsättningarnarätta
för alla angripastadsdelar arbetslösheten och utvecklautsatta att nya

förstärktför arbetslinje. Varje stadsdel sinahar unikavägar en egna
förutsättningar erhållaoch möjligheter. Stadsdelarna bör därför en
förhållandevis frihet det gäller utforma lokala lösningar.närstor att

måste påSom vi har visat kan detta innebära okonven-att satsaman
bådetionella lösningar kan kräva organisatoriska samverk-som nya

finansiellt ståansmodeller och stöd. modeller i konfliktDessa kan
med de befintliga regelsystemen och de lokala aktörerna kan sakna

finansiellade för förverkliga projektet. Det dockattresurserna vore
sådana förhållandenhögst beklagligt möjlighetenskulle stjälpaom

ornrådesbaseradtill samverkan, efter samordna desträvar atten som
samlade för lokalsamhällets behov och därmed utvidgaresurserna
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levnadsvillkorenutsträckning förbättraväsentligmöjligheterna iatt
möjlig-viktigt harDärför detstadsdelarna.i de är statenattutsatta
sådanalösningarfinnalokala aktörernadialog med dehet iatt om

uppstår.problem
delegationpå den särskildabör läggasdetta arbeteförAnsvaret

dele-storstadspolitiken. Dennanationellaför denska ansvarasom
förändringarföreslåfortlöpandeoförhindradbörgation attvara

samordning ochtilluppnå möjligheterbättrebehövs för attsom
myndigheter och organisationer.mellansamverkan

Förstatliga socialbidragen

modeller hur kommunernaalternativapresenterade vi fyradel 1I
betalassocialbidragkostnaderna föravlastasskulle kunna ut avsom

behjälpliga medhar varitStatskontoretarbetsmarknadsskäl. attoss
modellerna.analysera

allautvecklingsgaranti tillkommunalalternativetförstaDet är en
principUtvecklingsgarantin isocialbidrag.arbetssökande med är

år.under 25från årsskiftet arbetslösaför allagällerden samma som
ingen arbetslösåtar utvecklingsgarantin skasigde kommunerI som

100 dagar.arbetslös längresocialbidrag änlever öppetvarasom
försörjningsgaranti skastatligalternativetandraDet är somen

inte har tillsöker arbete, ersätt-betalas till alla rättut sommensom
någonhararbetslöshetsförsäkringen ellerfrån allmännaning den

ochobeskattadFörsörjningsgarantin skaförsörjning. varaannan
behovsprövad.hushållets dvs.och inkomster,behovanpassad till

förmed tilläggför socialbidragriksnormenskaBeloppet motsvara
bostadskostnader.ochbarn

också skagrundförsäkringstatligtredje alternativetDet är somen
tillinte haralla söker arbete, rätt ersätt-betalas tillut sommensom

skaarbetslöshetsförsälqingen. Beloppetfrån allmännaning den vara
försörjningsbördaindivid oberoendeför varjebeskattat och lika av

hushållets ekonomi.och
för socialbidragenkostnaderinnebär allafjärde alternativetDet att

admi-i fortsättningenkanSocialbidragentillförs ävenöver staten.
frånpå uppdragsocialkontornistreras kommunernas staten.av

utarbetahaft i uppdragStorstadskommittén inteharFörvisso att
emel-Vi harsocialbidragssystemet.något förändringförslag till av

lavinartadedenbakgrundnödvändigtlertid det att, motansett av
ochstadsdelarnasocialbidragskostnaderna i deökningen utsattaav

modeller hurolikamedför,dettade konsekvenser presenterasom
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storstadskommunema skulle kunna avlastas kostnaderna för social-
bidrag utbetalas arbetsmarknadsskäl.som av

Vi vill dock understryka vi inte förhar avsikt föregripa denatt att
påbörjandenyligen utredningen rörande socialtjänstlagen och soci-

altjänstens uppgifter, med hänsyn till situationen i de utsattamen
stadsdelarna och med stöd de fyra modellernas respektive för- ochav
nackdelar vill vi framhållaemellertid alternativ fyra, dvs.att att sta-

alla kostnader förövertar Socialbidraget, det bästa.ten vore
Ytterligare starka skäl talar för detta förslag dels detär ärattsom
förhållandevis enkel lösning för komma till med social-rättaatten

bidragskostnader utbetalas arbetsmarknadsskäl, dels detattsom av
det rationella förslagetär med anledning den nyligen beslu-mest av

tade riksnonnen för socialbidrag. införståddaVi likvälär med att
förslaget också medför rad komplikationer ingå-bör utredasen som
ende, vilket lämpligt den nämnda utredningen fick iattvore ovan
uppdrag göra.att

Fler behöver god kvalitativ och meriterande utbildningen

En höjning befolkningens utbildningsnivå leder till förbättradeav
levnadsvillkor och skapar förutsättningar för ökad ekonomisk till-en

Förbättrade levnadsvillkorväxt. medverkar till de negativa kon-att
sekvenserna den socioekonomiska segregationen minskar högstav

Tillgångväsentligt. på välutbildad arbetskraft nödvändigt vill-är ett
kor för påverka produktionsstrukturen och produktionsmetodemaatt

i förlängningen den ekonomiska tillväxten.ävensamt
Behovet välutbildad arbetskraft särskilt i storstädernaär stortav

bakgrund deras roll för den nationella ekonomis-mot motorav som
ka utvecklingen. Detta märks påsärskilt tydligt storstädemas arbets-
marknad, efterfrågaralltmer arbetskraft med mycket godasom
utbildningsmeriter. Tillgodoses inte denna efterfrågan förlorar stor-
städerna i konkurrenskraft, fåvilket skulle förödande konsekvenser
för landet i övrigt.

Storstädema står förhållandevis väl rustade för dennamötaatt
framtid. Arbetskraften tillhör den högst utbildade i landet och dess
utbildningsnivå har kraftigt förbättrats åren.under de senaste

Problemet emellertid tillgångenär utbildningsplatser vidatt
universitet och högskolor i storstadsregionema för litet förär att
kunna efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Detta ledermotsvara
till välutbildad frånarbetskraft övriga delar landet söker sig tillatt av
storstäderna, vilket förstärker avfolkningen vissa Dettaorter.av

ocksåmedverkar negativt dessa möjlighet till tillväxt.orters
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utbildningsnivån befolkningen i deFörvisso har ökat bland utsat-
välutbildadeframför allt inflyttningstadsdelarna,ta genom av per-

från oroväckandeländer. fortfarande detandra Men är storensoner
både och gymnasiekompetens ellerandel saknar grundskole-som

övergångs-bristfälliga studieresultat.har mycket Dessutom ärsom
från utbildning generellt lägrefrekvensen gymnasieskolan till högre

bådeför storstäderna ochi stadsdelarna genomsnittetde änutsatta
itämligen andel gymnasieelevema dessariket helhet. En storsom av

kvalificerar tillstadsdelar följer därtill gymnasieprogram intesom
få svåra-det alltstudier. människor har och kommerhögre Dessa att

arbetstillfällena i synnerhet medkonkurrera i storstäderna,att omre
efterfrågan lågutbildad arbetskraft krymper allt has-tanke att

tigare i storstäderna.
måste omfattande utbild-Framtiden följaktligen medmötas en

sikte barn, ungdomar ochningssatsning i synnerhet tar attsom ge
kvalifice-stadsdelarna möjlighet skaffa sigi de utsatta att envuxna

står rustademeriterade utbildning derad och mötagör att attsom
villkor.arbetsmarknadens krav och

måste kvali-först och främst till för högInsatser garanteraatt en
gymnasieskolan i deundervisningen inom grund- och utsattatet

vårt kojordelbetänkande bland betong ochstadsdelarna. I Att växa
få stadsdelarna harSOUl997:6l visade vi elever i de utsattaatt

villkor, blandmöjlighet bli vinnare i skolan sina annatatt egna
förmår likvärdig utbild-skolan inte alla elevergrund att att enav ge

ning.
påtalade gymnasieutbildningVi behovet grundskole- ochav en

arbetsplatsförlagd undervis-i utsträckning tillämpadestörre ensom
viintresse för högre studier pekadening. För öka elevernas ävenatt

på med univer-möjligheten skolorna dels utvecklar samarbeteettatt
studiebe-högskola näringsliv, inrättar stipendium försitet, och dels

gåvade möjligheterelever. Som led i utveckla dessa togett att
arvsfondsdelegatio-Storstadskommittén tillsammans med Allmänna

år utvecklinginitiativ 10 miljoner kronor för1996 till att satsanen
våraskolkooperativ i gymnasieskolor storstäder. Dennatre sats-av

årning omfattar sedan 1997 övriga landet.även
1997:61delbetänkandet bland betong och kojor SOUI Att växa

åldernför i 3-5föreslog Storstadskommittén deltidsförskola barnen
år och pedagogisk utvecklingsfond.en

föranleddes vi konstateradeFörslaget deltidsförskola attom en av
åtnjutandeförhållandevis få stadsdelarna kom ibarn i de utsattaatt

vilket kan till allvarliga konsekvenserbarnomsorg, upphov närav ge
utbildningspolitiski allt utsträckning ska habarnomsorgen större en
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betoning. Vi konstaterade frånpositiva erfarenheter den för-även
söksverksamhet med förskoleverksamhet initierades ochsom av oss
Allmänna arvsfondsdelegationen. Våra studier visade barnäven att

hade haft barnomsorg eller deltagit i förskoleverksamhetsom annan
bättre förberedda för skolans krav och villkor.var

Följande punkter enligtbör Storstadskommitténs mening vara
vägledande för deltidsförskolans verksamhet:

Verksamheten bör ske i enlighet med de nationella, pedagogiska- i
imålen för förskolan, språkutvecklingdär viktig del.är en

kontinuitetHög för barnen.-
Verksamhetens utformning ska ske i samarbete föräldrarna.med0 3Verksamheten ska kännetecknas hög professionalitet.- av 2
Kulturkompetent ingåpersonal ska i verksamheten.-

Vi förslog försöksverksamhet år,under fem innebar de sjuatten som
berörda storstadskommunerna skulle erbjuda deltidsförskola till de

åldernbarn år,i 3-5 stod utanför den reguljära barnomsorgen isom
de stadsdelarna. Vi beräknade kostnaden för försöksverksam-utsatta
heten till drygt 800 miljoner kronor för år.samtliga fem

Förslaget pedagogisk utvecklingsfond för skolor i de utsat-om en
stadsdelarna föranleddes svårigheterskolornas elevernata attav ge
färdigheterde och kunskaper de behöver. Elevernas levnads-som

villkor och de allmänna förutsättningarna i dessa stadsdelar skapar
omständigheter ställer andra krav skolans undervisning ochsom
verksamhet. ansågVi det därför nödvändigt skolorna i deattvara

stadsdelarna möjlighet intensifierar sitt pedagogiskautsatta attgavs
utvecklingsarbete utifrån lokala förutsättningar och behov.
Storstadskommunerna saknar sådanför satsning.egna resurser en
Storstadskommittén föreslog fråndärför regeringen och med denatt
1 januari 1998 30 miljoner årligen årkronor femavsätter under till
Skolverket, i uppdrag inrätta pedagogiskt utveck-att ettsom ges
lingsanslag. Syftet med anslaget föreslogs skolorna skulleattvara
kunna:

Utveckla och förnya pedagogiken i på såskolan för vis bättreatt0
behov och villkor eleverna har i de stadsde-mot utsattasvara som

lama. Undervisning med praktik bör betonas.som varvas
Ge lärarna möjlighet till fortbildning, kompetensutveckling samt-
utvärdering forskningoch kring sin undervisning i omfatt-större
ning i dag.än
Vidta fysiska ingrepp i skolfastigheter utifrånmotiveradeär0 som

pedagogisk aspekt.en
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storstad.respektivelärarhögskolan isamarbetet medUtveckla-
verksamhet betonarundervisning ochUtveckla ett egen-som° en

maktoch föräldrarnamaktsperspektiv, dvs. eleverna överatt ge
skolan.

återigenföreslår därför regeringenStorstadskommittén att genom-
innebär de berör-år, sjuförsöksverksamhet under femför attsomen

barndeltidsförskola till de ierbjudastorstadskommunerna skada
dereguljära barnomsorgen istår utanför denåldern 3-5 år, som
årårligen under femmiljoner30stadsdelarna, avsättasamtutsatta

utveck-pedagogisktfår uppdrag inrättatill Skolverket, i att ettsom
vårt del-de riktlinjer ienlighet medlingsanslag, i presenteratssom

1997:61.och kojor SOUbland betongbetänkande Att växa
pedagogiskadeltidsförskolan och denbådeFinansieringen av

statsbud-inomutvecklingsfonden bör ske omprioriteringgenom en
geten.

Öka studierintresset för högre

framhöll bl.a. denLångtidsutredningen SOU 1995:4 att stora
traditio-deninnebäranäringslivet kommeromställningen attattav
kommertillräcklig. ställetarbetsmarknadsutbildningen inte Inella är

få delarnyckelroll,utbildningsväsendetreguljära närdet storaatt en
verksamheternäringslivetsförberedas förarbetskraften ska nyaav

och behov.
utbildningsnivån befolk-denhosför höjaInsatserna att vuxna

Kunskapslyftet, lär-belystvi hari landet omfattade,ningen är varav
förinsatser högreyrkesutbildningar,lingsutbildning, kvalificerade

folkhögskolan.basåret aspirantutbildningen,såsomstudier och samt
förtillräckligavår insatsermening dock inte dessaEnligt är att

utbildningsnivån stadsdelarna.i dehöja utsatta
Åtgärder snedrekryteringensocialavisat sig minska denharsom

universitetsutbildningen,expansionbl.a.till högre studier är en av
på gymnasieskolan ochyrkesutbildningarnakoppling mellanbättre

frånrekryteringaktivhögskolelinjernapraktiskade samt en mer
studiebegåvade Undersökningar visarelever. ävenskolornas sida av

andelhögskolor rekryteraroch medelstoramindre större stu-att en
väl-studenterfrån och arbetarhem. Dessalägre tjänstemanna-denter

utbildningar.också yrkesinriktadeutsträckningjer i högre
skul-peka antal insatserbakgrund detta vi villMot ett somav

studier i deför högreförutsättningar öka intressethar utsattaatt
utbildnings-bidra till minska dagensoch därmedstadsdelarna att
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klyfta i storstäderna: utveckling lärlingsutbildningen, fler utbild-av
ningsplatser inom universitet och högskola, skapa förutsättningar för

akademiskt startår satsning folkhögskolan.ett samt en

Utveckla lärlingsutbildningen

Yrkesprogrammen inom gymnasieskolan dominerar bland elever i
de stadsdelarna föroch dessa det särskilt angelägetär deutsatta att
har möjlighet till kontakt med arbetsmarknaden. I synnerhet med
anledning många dessa elever har arbetslösa föräldrar, vil-attav av
ket försämrar deras chanser utveckla socialt nätverk alltatt ett som
oftare visar sig fånödvändigt för arbetet.att ettvara

Elevernas kontakt med arbetslivet skulle kunna förbättras genom
utveckling det nuvarande lärlingssystemet.en av

Flera kommittéer och arbetsgrupper inom Regeringskansliet har
uppmärksammat behovet utveckling lärlingsutbildningen.av en av

flertalEtt förslag till olika modeller har Vi har belystpresenterats.
några dessa förslag utifrånintressanta situationenär i deav som

stadsdelarna. frånDäribland förslag Ungdomspolitiska kom-utsatta
mittén och Länsstyrelsen i Stockholm. Ungdomspolitiska kommit-
téns förslag flexibel arbetsplatsförlagd gymnasieutbild-om en mer
ning erbjuder dels möjlighet till arbetsmarknadskontakt, dels en
flexibilitet sannolikt mångaskulle uppskattas skoltrötta ele-som av

och därmed skapa andrum i studierna kan tillföraettver som nya
krafter och inspiration. Länsstyrelsen i Stockholm föreslog efter-en
gymnasial lärlingsutbildning, både efterfrågad bland studen-ärsom

och näringsliv.ter
Storstadskommittén därför regeringen ska utarbetaatt ettanser

förslag till lärlingsutbildning skapar flexibilitet mellanstörreen som
arbete och studier enlighet med dei riktlinjer Ungdomspolitiskasom
kommittén presenterade, utarbeta förslag enligt de intentio-samt ett

Länsstyrelsen Stockholmi har föreslagit för lärlingsut-ner som en
bildning ansluter till avslutade gymnasiestudiersom

Fler utbildningsplatser

Söderut-projektet Länsstyrelsen i Stockholm m.fl. driver visarsom
gårdet öka intresset för högre studier bland elever, sak-att att som

studietradition från föräldrahemmet, påtagligt.högst Detnar para-
doxala i denna situation intresset för högre studierär när väl ökaratt
bland sådessa elever saknas tillräckligt med utbildningsplatser inom
regionens universitet och högskolor. För dessa elever det särskiltär
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regionalt, dels grundviktigt utbildningsmöjlighetema finnsatt av
studietradition, bristande ekonomiska Enavsaknad dels resurser.av

någon i landet därmed inget altema-utbildningsplats ärortannan
i stället fler utbild-tiv för flertalet dessa elever. Vad behövs ärav som

ningsplatser i storstadsregionema.
på finnsi och Södertörn i Stockholms länGenom högskolan Malmö

efterfrågan utbildningmöjlighet regionala högredet denmötanu
från näringsliv. intres-forskningsinformation studenter och Enoch

högskolasammanhang Södertörnsiakttagelse i detta är attsant
fråntredje del sina studenter Södertörn.rekryterar drygt en av

förlagtfinns flera universitet och högskolor hardetDessutom som
bådeförortsområden, vilket tillförsin verksamhet tilldelar av

områdena och värdefulla kvalité-utbildningsverksamheten och nya
vårdinom och utvecklaDels kan utbildningar spän-t.ex. omsorger.

förståelsen kunskapenverksamhet syftar till öka ochnande attsom
förhållanden råder i de stadsdelarna,specifikade utsattasomom

insti-utbildningsverksamhet och andradels kan placering aven av
stadsdelar. Vitill förstärka stadslivet i dessatutioner medverka att

högskoleverksamhetförvänta utlokaliseringkan även attoss en av
i minskar det mentalatill stadsdelar eller dessas närhet,utsatta

avståndet många uppleverelever i dessa stadsdelar gentemotsom
minskar den sociala snedrekryte-akademiska studier och därmed

studier.ringen till högre

förförslår därförStorstadskommittén regeringen, inomatt ramen
år 2000, föredelar60 000 högskoleplatserna fram tillde ennya

platser till och högskolorväsentlig del dessa iuniversitet stor-av
stadsregionerna

startårakademisktSkapa möjlighet till ett

basåret, kvalifice-naturvetenskapliga-tekniskaVi har belyst det som
naturvetenskapliga och tek-behörighet tillstudenter med allmänrar

särskild behörighet.niska utbildningar kräversom
basår vilketgymnasieutbildning,Egentligen klassificeras som en

studenter hög-komplikation. Utbildningar syftar tillär attsom geen
får högskolorna finansiera via sittskolebehörighet nämligen inte

naturvetenskapliga-teknis-detanslag för högskoleutbildningar, men
basåret särskild för-regleras enligtka dock undantagär ett ensom

rekryteringsba-undantag ökaordning. Motivet bakom detta attvar
utbildningar ökaför naturvetenskapliga och tekniska samtsen

sådana bland kvinnor.intresset för utbildningar
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finns inget basårDet hinder för högskolorna ifall deatt arrangera
kan finansiera det finansiärer.sätt,annat t.ex. externagenom

frånErfarenheterna Södertörns Högskola bedrivit akade-ettsom
basår årmiskt Många frånunder 1997 positiva. studenter hem-är

miljöer saknar studietraditioner eller haft längre studi-ettsom som
eupphåll basåretanvänder de möjligheter förerbjuder skaf-attsom
fa sig särskild behörighet eller förberedda sig för fortsatta akade-

Basåretmiska studier. har sedermera utvecklats till akademisktett
Startår, nivå.omfattar undervisning akademisksom

Finansiellt svårtkan det dock för högskolorna i storstadsre-vara
gionema inrätta basår.akademiska finansiering viaExtern kom-att

landsting och näringsliv förvisso möjlig, med vetskapärmuner, men l
måstestorstadskommunemas finansiella situation denna möjlig- gom

het begränsad.ytterstses som
Storstadskommittén det värdefullt det fannsatt ianser vore om

startårmöjlighet inrätta flerinom akademiska discipliner i dagänatt
högskolor i storstadsregionerna.

föreslårStorstadskommittén därför regeringenatt ger
Högskoleverket uppdrag utarbeta förslagi universi-att ett som ger

och högskolor storstadsregionernai utvidgade möjlighetertet att
akademiska startårinrätta fler akademiska disciplinerinom än

naturvetenskap och teknik.

påSatsa folkhögskolor och deras pedagogik

del 2 visade vi vilkenI betydelse folkhögskolorna har för ökaatt
lågutbildadeintresset för fortsatta studier hos och arbetslösa män-

står långt ifrånniskor arbetsmarknaden.som
Storstadskommittén vid fördelningenregeringen attuppmanar av

allmänna stöd till folkbildning särskilt folkhög-prioriterastatens
skolor bedriver; eller har för avsikt bedriva folkbildnings-attsom
verksamhet invånarnaframför allt vänder till desig i utsattasom
stadsdelarna. kommitténDessutom särskilt börregeringenattanser
uppmärksamma folkhögskolepedagogiken den särskildai vuxenut-
bildningssatsningen Kunskapslyftet.

Bostads- och stadsbyggnadspolitik

Hittills fysisk förnyelse åtgärdhar varit högt prioriterad i utsattaen
stadsdelar. Stora har och betydande kvalitativa för-satsatsresurser

åstadkommits, bestått.bättringar har segregationen har Vi skamen
dock inte föranledas framtida satsningar segregationatt tro att mot
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konstateratförnyelse. Vi harfysisknegligera behovet attska upp-av
invå-och dessstadsdelarnai demstningsbehovet attär utsattastort

stånd.tillsådan förändring kommerockså önskar att ensenare
i defysisk förnyelsesatsningemellertid utsattaVi atttror en

från insatser,tidigareskillnadtilli framtiden,dag ochstadsdelarna i
till ekolo-omställningochstadsbyggnadsfömyelsefokuserasbör

småska-bördettaVi görashållbarhet stadsdelarna.gisk attanserav
stadsbyggnadsfömyel-boende. Enmed desamarbeteoch iligt nära

blanda olikamålsättninghastadsdelarna börde atti utsatta somse
ochstadsdelarnaupplåtelseformer inomochbebyggelseformer av

boendekarriär.tillmöjligheternaökadärmed
stads-bostads- ochantalbegicks1970-talenoch1960-Under ett

stadsdelarna,i desynnerhetmisstag, ibyggnadspolitiska utsatta som
ombesörjastadslandskap. Ansvaretsönderbrutetiresulterade attett

Målet böråvilar både och kommun.sår läks attdessa stat varaatt
och därsidorlivets allastadsdelarstorstädemasflertalet rymmerav

emellertidhushåll. kräverDettablandningallsidig attfinnsdet aven
grundläggandebådeinvånaresinaerbjudastadsdel kanvarje en

omfattar brablandservice, vilketkommersiellochoffentlig annat
kulturaktivi-fritids- ochtillmöjlighetergrundskolor, godaför- och

fackhandelochdagligvaru-och bank,polis, samt sompostteter, en
önske-invånarnas behov ochsortimenterbjuder motett som svarar

mål.
etableringpåverkas negativtdocksådan utveckling kanEn genom

negativa kon-delvi visade i Devilketstormarknader,externaav
via detmotverkasemellertidsådana etableringar kansekvenserna av

förfogarplanmonopol kommunerna över.som
åstadkommas inom den när-stadslandskapetförnyelseSka aven

regeringennödvändigtvår mening,enligtframtiden det, attärmaste
sådanastimulansâtgärder tillnågon formtillinitiativ sats-etttar av

stadsdelar.iningar utsatta
användapå flera EttStimulansåtgärder kan ske sättsätt. attvore

åtgärder kansnabbt sättasfördelStatsbidragetsstatsbidrag. är att
både ochfå förkostnadernadet kanigång. nackdel statDess är att

okontrollerbartöka sätt.boendede ettatt
stads-deförnyelsefysiskstimuleraEtt utsattasätt attannat aven

bidragochvissa skatterförändringargenomföradelarna att avvore
förförvaltningskostnadernabåde ochpåverkar produktions-som

fastig-förändringarexempelvis handlakanfastigheter. Det avom
förmervärdesskattenochfastighetsskattenhetstaxeringen, nypro-

Fördelenfastighetsförvaltning.och/eller förduktion fastigheterav
sigkostnadsdrivande,intesådana deförändringarmed ärär att vare
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för eller för de boende. Nackdelen däremot åtgär-stat önskadeär att
der inte med automatik iscensätts. Fastighetsägarna kan, ifall inga
tvingande krav fysisk förnyelse villkor, användasätts som peng-

de tjänar på minskade kostnader för ändamålandra detänarna som
för.tänktvar

Självklart medför alla former statliga stimulansåtgärder kost-av
långsiktigtnader, kan vi emellertid åtgärdernaräkna medmen att

leder till ökad sysselsättning och tillväxt, vilket minskar kostnader-
för den offentliga sektorn och ökar dess skatteintäkter.na

Vi vill i sammanhanget peka den betydande resursöverföring
i dag sker fastighetsskatten från de stadsdelarnasom utsattagenom

tillbaka till Vi befarar bostadsbolagens kostnader för fas-staten. att
tighetsskatten kommer stiga inom denännu fram-att närmastemer
tiden, vilket skulle minska deras möjligheter till insatser i deegna

stadsdelarna högst väsentligt.utsatta

Från miljonprogramsområde till miljöprogramsområde

I dag koncentreras krafter frånoch ambitioner många hållolika för
få ståndtill ombyggnad bostadsområdenatt och dess fastighe-en av
till vad kallar hållbarhet.ekologisk Regeringenter har tagit ini-man

tiativ till särskilda finansiella stöd för detta ändamål, bl.a. via
Delegationen för hållbarekologisk utveckling såoch den kalladeen
Kretsloppsmiljarden. Regeringen understryker stöd gälleratt som
investeringar inom bostadsbebyggelsen i miljonprogramsområden
kommer prioriteras.att

Dessa satsningar tillsammans med upprustningsbehovet finnssom
i de stadsdelarna erbjuder påbörjamöjligheterutsatta att en succes-
siv omställning miljonprogramsområdena till miljöprogramsom-av
råden. Det finns betydande sådanpotential satsning skulleatten en
kunna upphov till påeffekter miljön, tillväxten ochge gynnsamma
boendesegregationen.

sådanOm ekologisk omställning de stadsdelarna skautsattaen av
möjlig måste emellertid omedelbart för för-vara startas attprocesser

ankra förändringsåtgärdema invånare.hos dess Dessa börprocesser
utgångspunktha sin invånarnasi livssituation, deras behov, önske-

mål och ekonomiska förutsättningar.
En strategi för omställning till ekologisk hållbarhet måste innefat-

hållbarheten,den sociala strategi förta social-ekologisk håll-vara en
Åtgärdernabarhet. kommer innebära förändringar i enskildaatt

människors måstehem och därför utgångspunktha sin där. Förutom
sådant tillvägagångssätt viktigt föratt bevaraett är och stärka deatt
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fåför de ekologis-det nödvändigtbefintliga sociala nätverken, är att
hållbartombyggnadsåtgärderna ekologiskt boen-fungera. Ettka att

invånarnas tekniskabeteende delika beroendede är som av sys-av
temen.

fömyelseprojekt medkortsiktiga utvecklings- ochSnabba och
riskerai stadsdelar kanresursinsatser kort tid attutsattastora

åsidosätta inflytandeför boende och derasdriva kostnaderna deupp
naturlig konsekvenshelt eller delvis. Enförändringsprocessenöver

ifrånmånga bostadsom-flytta sinablir boende kommerhärav attatt
råden.

uppstår i samband meddetta scenarioföreligger riskDet att enen
bostadsområden statsbidra-omställning grundekologisk attavav

fårutgår inte överstiga 30till ekologisk omställning procentget som
omfattar konkurrensutsatt verksam-investeringskostnaderna somav

för sub-statsstödsregler begränsar möjlighetenhet. EU:s staten att
nivå. nivåkonkurrensutsatt verksamhet till denna Dennaventionera

i detill fastighetsägarnastatsbidraget kan nämligen medverka att
fåmånga med eko-redan har problemstadsdelarna, attutsatta varav

kostnaderna för deantingen ökanomin ihop, är tvungna attatt
avstå fråneller heltför finansiera omställningenboende attatt

åtgärder.nödvändigagenomföra
föreslår genomförStorstadskommittén därför regeringenatt en

omställningför ekologisk iändring undantar investeringarsom
från statsstöd, begränsarreglerna för möj-stadsdelarutsatta som

för30 statsbidrag tilli investeringarligheten än procentatt merge
omställning.ekologisk

återerövra vardagenEgenmakt att-

Valdeltagandetgår kräftgång stadsdelarna.Demokratin i de utsatta
både politiskaoch riksdagsvalen. Densjunker stadigt, i kommunal-

låg många saknar maktaktiviteten upplever deoch överär att var-
vanmaktenFöljden blirbetydelsefulla domäner.dagens attmest

bådeutanförskap itilltagandevilket näring alltväxer, ett merger
förhållande och det omgivandedemokratiska institutionernatill de
samhället.

vårt första delbe-utveckling redan iVi uppmärksammade denna
påtalade vanmak-1995: 142 ochtänkande röja hinder SOUAtt att

måste makt medbor-egenmakt, dvs. denmed ökadmötasten som
vårt delbetänkandeandrasin vardag. Iutövar övergarna egen

vi diskussionen begrep-SOU 1996:177 utveckladeEgenmakt om
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egenmakt och lämnade förslag på hur medborgarnaspet egenmakt
kan vidgas och fördjupas.

Vi underströk i detta betänkande det hög förtid förändratäratt ett
I stället för läggasynsätt. livet till rätta borde den framtida poli-att

tiska uppgiften rätta till det ligger i för livet". Viatt vägenvara som
framhöll också det inte meningsfullt definieranärmareatt attvar
begreppet egenmakt. Det i ställetär exempel och strävangenom en

öka medborgarnas makt sin vardag begreppetöveratt sinägersom
giltighet. Vi koncentrerade på förändringar i kommunallagen ochoss
förde fram sju förslag bör under försöksperiod iprövas stor-som en
städerna:

En lag självförvaltning i Utgångspunktenboendet. är attom
boendet utpekats naturlig startpunkt för demokratisksom en en
mobilisering de boende själva. Det ekonomiska incitamentet,av

påverkakunna sina boendekostnader sådani mobilisering,att en
har visat sig ha betydelse. aktuelltEtt exempel bostads-stor är
området Holma i Malmö. några årDär har sedan tillbaka inletts
försök med fungerande självförvaltning. boendeDe har i avtalen
övertagit för delar skötseln den inre och mil-ansvaret yttreav av
jön och därmed minskat sina boendekostnader. Storstadskom-
mittén vill underlätta framväxten olika former självförvalt-av av
ning. Vi förde därför fram förslag lag till självförvalt-ett om en
ning skulle knytas till hyresförhandlingslagen. Lagförslagetsom
innebar i korthet minst hälften de boende i flerfa-att ettom av
milj shus bostadsområdeeller så krävde skulle de ha möjlighet att
bilda förening för självförvaltning. förhandlingsöverens-Ien en
kommelse skulle hyran för de hyresgäster deltog i självför-som
valtningen fastställas till belopp exkluderade kostnader-ett som

för den fastighetsskötsel Dettaöverensparternana som var om.
belopp skulle för lägenheter lika Vårtär stora.vara samma som
initiativ till självförvaltningslag uppmärksammadesen av rege-
ringen utarbetade proposition, våren 1997antogssom en som
där gjorde särskilt förtydligande angående kommunal-ettman
skattelagen.
En förändring i lagen självförvaltningsorgan i syfte attom ge
brukare kommunal verksamhet kräva älvförvaltning.rätt attav
Anledningen till detta undersökningar mångavisarär med-att att
borgare intresseradeär deltagande brukarestörreettav som av
kommunal verksamhet, sig i styrelse föratt engagera en exem-
pelvis skolan eller daghemmet. Vi också i de stads-vet att utsatta
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jämförtutsträckningliteni mycketdettaförekommerdelarna
medelinkomstområden.ochi hög-med

viss anlägg-vidbrukarnahälftenminstVi föreslog att enavom
driftenöverlämnamåste nämndenså kräver,institutionellerning

nämnden.undersjälvförvaltningsorgantill ett
demokratiskai denBeredningsarbetetMedborgarberedningar.4.

beslutsfattandet.huvudsakifasden styrär somprocessen
framochärendenberedamöjlighetbör taMedborgarna attges

stadsdels/kommundels-fullmäktige ochtillbeslutsunderlag
ochkunskapmedborgarnasökakommernämnd. Detta att om

förbätt-sannoliktochdemokratiskapå deninflytande processen
besluten.politiskadera

medborgarnabeslutsnivå. hosKunskapenMotivrätt om varav
Detförbättras.behöverfattasvardagderasbesluten rörsom

vilkenprövningständigockså dialog ochutökadbehövs aven
för-dettamedkommerMedborgarenbeslutsnivå väljs. somsom
hanellervarför honmotiveringkrävamöjlighetslag att avenges

tillåts själva.beslutfattainte
stadsdels/kom-folkomröstningarbegärainitiativrättEn att

de röstbe-femminstmundelsnivå. Vi föreslog procentatt avom
rådgivandeså skallkräverstadsdel/kommundelrättigade i enen

majoritetkvalificeradintegenomföras,folkomröstning enom
störandeintebordefolkomröstningavslår ettförslaget. En vara

påverka denmedborgarnaförmetod eller attinslag, rättutan en
ökad kunskaptillstimuleraochdagordningenpolitiska om sam-

hällslivet.
stadsdels/kommundelsnämnder.tillmedborgerlig motionsrättEn7.

ochvaldaväljare ochavståndet mellanminskaskulleDet ge
tvåminstOmpåverka politiken.möjlighetmedborgaren atten ny

måste denmotionenunderskrivitröstberättigadedeprocent av
månader.inombehandlas sex

aldrigremitterades1996:177SOUEgenmaktVårt delbetänkande
slutbetänkan-Demokratiutvecklingskommitténsregeringen, menav

liknade våra, gick däremotdel förslag utinnehöllde, somensom
SåÖverlag till förslagen.positivaremissinstansemaremiss. varvar

Egenmaktsbetänkandetsändeinitiativockså vifallet utnär eget
antal instanser.tillsynpunkterför ett

någragenomförade inteaviserat ämnarregeringenDock har att
kommunfullmäkti-tillmotionsrättfolkomröstning,förslagen omav

demokratiskadetSkabeklagar detta.Viför medborgare osv.ge
insatser.särskildakrävsstadsdelarna hävasi deunderskottet utsatta
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Vi våra förslag bara börjanär måsteattanser en process som
intensifieras. Arbetet med öka människors makt sinatt över egen
vardag i de stadsdelarna bör därförutsatta möjligastörsta stödges
och uppmuntran.

Storstadskommittén därför det lämpligt det inomattanser attvore
för nationell storstadspolitik ska finnas särskiltramen en ett ansvar

för medverka till stimulera insatser främjaratt ökad makt föratt som
invånarna dei stadsdelarna, ligger linjei med detutsatta som egen-
maktsperspektiv och de förslag presenterades vårt delbetän-isom
kande Egenmakt SOU 1996:177.

Uppmuntra kooperativ verksamhet i de utsatta
stadsdelarna

I del 2 visade vi behovet och möjligheterna till kooperativatt av
utveckling i de stadsdelarna betydande,är kunskapenutsatta attmen
och kännedomen den kooperativa verksamhetsfonnen ärom ytterst
bristfällig. Detta problem löses effektivast utbildning ochgenom av
information bådetill blivande kooperatörer och de olika samhällsak-

kommertörer i kontakt med dessa. Det handlar ocksåsom attom
sprida kooperativa exempel och modeller förebilder och möjli-som

lösningar. Statsbidrag utgår idag för stimulera kooperativga att
utveckling. Merparten gårstödet till lokala kooperativa utveck-av
lingscentran LKU. Dessa har till uppgift sprida informationatt om
den kooperativa verksamhetsformen stöd rådoch tillsamt ge perso-

vill kooperativa företag.startaner som nya
Regeringen uppmärksammade i års1997 höstbudget särskilt

behovet stärka kunskapsbildningen den kooperativaatt verk-av om
samhetsformen hos myndigheter och andra har tillorgan som upp-
gift stödja nyföretagande. Regeringenatt statsbidraget börattanser
koncentreras till kostnadsfri information rådgivning.och

Storstadskommittén med anledning detta regeringenanser attav
bör särskilda medelavsätta inom för anslaget stöd tillramen om
kooperativ utveckling för informations- och utbildningsinsatser i
storstädernas stadsdelar under åren 1999-2000.utsatta Dessa
medel kan sedan de lokala kooperativa utvecklingscentrana ansöka
om.
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folkhälsoarbetetutvecklafrämja ochAtt

målsättningenbedrivs medi folkhälsoarbetettyngdpunkten attAtt
Storstadskommittén det primäraenligtojämlikhet i hälsaminska är

bland medborgar-legitimitetför det skall haförutsättningoch atten
årsedanhar ökati hälsabelyst ojämlikhetenVi i del l hurharna.

geografiska behovs-tillämpadei dagden1985. tveksamtDet är om
landstingssektom,inomframför allt äranpassningen enresurser,av

hälsotillstånd i allaska minskaiåtgärd skillnadernatillräcklig för att
mål.år WHO:s2000 enligtområden tillmed 25 procent -
åtgärdsinriktatfolkhälsoarbetetförutsättning ärEn är attannan

svårt bevisadetvetenskaplig grund ärbedrivsoch även attom
sjukdomuteblivenförebyggande insats ochmellansambandet en

tillfrisknande.sjukvårdsinsats Motochmellanohälsaeller än en
vilkafördjupa analysernaangelägetdetbakgrunddenna är att om

som åtgär-och vilkasociala fördelningohälsansfaktorer bestämmer
i samhället.hälsoklyftomaöverbryggaförkrävsder attsom

måsteskäligaområden tilldelasska kunnaFör att utsatta resurser
indexmått traditio-detillämpas. Andrafördelningsgrunder änandra

födelsevikter,spädbarnsdödlighet,åldersfördelning,såsomnella,
års ålder måste förutarbetastill 65dödlighetohälsotal och attupp

områden synlig-ska kunnai vissaproblemkomplexiteten utsatta
utvecklingenuppmärksammamöjligttordeDetgöras. att avvara

medborgare,utländskaexempel andelentillsegregationen, där
i arbets-tolkningshjälp, andelenbehovetarbetslösa, personerav
enföräl-andelenåtgärder, socialbidragstagare,marknadspolitiska

till befolk-relateratdershushåll, flyttningarförtidspensionärer och
socialtiområdenolikaningssammansättningen i sammanvägs ett

Likasåprimärvården.tillså fördelasskäliga kanindex, attatt resuser
målsättningensådana systematiskt medredovisa indexfölja och att

effektmått,andraParallellt börnegativ segregation.minska som
användas.utvecklas ochvälbefinnande,livskvalitet ochuttrycker

uppnås Storstads-skallminskad ojämlikhet i hälsaFör att anser
måste mellanojämtfördelasinsatser ochkommittén att resurser

uppnå för alla ochvälfärdområden så vi kangeografiskaolika att
välfärden.delmånga. folkhälsanViför ärinte bara att en avanser

såstimulerasfördelningsindex börutveckling andraMöjlighet till av
alla kan gälla.välfärd föratt

folkhälso-allmänförockså inomviktDet är attstor enramenav
präglasjämlikhetsstrategierhälsopolitiskapolitik utarbeta ettavsom

itidig dödsjukdom ochförminska riskengenusperspektiv, för att
gynnademinstspeciellt bland debefolkningen och grupperna.
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Primärvårdens på nivåbetydelse lokal

I Malmö och Göteborg pågår det arbete med inrätta lokalaett att
folkhälsoråd. ornrådesansvarMed och samverkan kan folkhälsorå-
den med sin lokala förankring och koppling till stadsdelsnämndernas
arbete utveckla samverkan mellan mödra-, barn- och Skolhälsovård,
allmänläkare och distriktssköterskor öka samarbetet mellansamt
stadsdelsnämnder, primärvård, försäkringskassa, arbetsfönnedling-

Ökadlokala näringsidkare och övriga lokala samverkanar, resurser.
mellan arbetsliv, skola, socialtjänst, fritid, primärvård medomsorg,
målet skapa ökad involvering och delaktighet brukarna likaså.att av

dettaI sammanhang primärvårdenhar betydandeett ansvar.
Vi tycker det viktigt förtydliga primärvårdensär roll. Ett led iatt

detta arbete bör medicinskutöver personal knyta beteende-attvara
till verksamheten. Likaså utveckla samarbetetvetare med stads-att

delssnämndema och deras befolkningsansvar -inte minst vad gäller
det förebyggande folkhälsoarbetet. Skolhälsovårdens position bör
också kunna förtydligas och utvecklas.

Vi känner viss för det förslag HSU 2000 har lagt i del-en oro som
betänkandet En tydligare roll för sjukvårdenhälso- och i folkhälso-
arbetet SOU 1997:119. Här primärvårdens främstasägs skyl-att
dighet utveckla det individinriktadeär arbetet. Om primärvårdensatt

begränsas kan detta motverka utveckling hälso-engagemang en av
sjukvårdensoch roll i det lokala och regionala folkhälsoarbetet och

försvåra möjligheterna minska ojämlikheten i hälsan.att
Ett utgår ifrånendast individperspektivet stimuleraransvar som

inte vårdpersonaltill in individen isätter brett socialtatt ett sam-
manhang för samband till exempel med arbetslöshet och denatt se
fysiska och psykiska hälsosituationen. Saknas denna insikt att se
samband riskenär begränsat bidrar till öka destor synsättatt ett att
sociala skillnaderna i hälsa. Förslaget innebär allvarligt hinder förett
primärvården arbeta miljö- och samhällsinriktat och samverkanatt
med kommuner, stadsdelsnämnder och frivilliga organisationer
kommer begränsas vidareutvecklas.änatt snarare

Storstadskommittén förebyggande hälsoarbete bör haattanser
på såvälfokus riskgrupper områden. Verksamheterutsattasom som

mödravårdscentraler, bamavårdscentraler vårdcentra-och allmänna
ler Skolhälsovården bör och kan bidra till ökad jämlikhet i hälsasamt

de utformadeär generella insatser når alla.att Förgenom som som
de generella insatserna skall kunna ha utjämnandeatt och jämlik-en

hetsskapande funktion måste selektiva insatser ske inom förramen
de generella insatserna. Storstadskommittén närheten tillattanser
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vård-bamavårdscentraler,mödravårdscentraler,verksamheter som
Skolhälsovården i debör prioriterasfamiljecentraler ochcentraler,

områdena.utsatta

Forskning

till skillnader iorsakeranalyserRegeringen har konstaterat att av
forsk-tvärvetenskapligaochtvärvetenskaplighälsa kräver ansatsen

betydelse-Storstadskommittén dettaningsmiljöer. utgöratt enansera förforskningsinsatsernaför de framtidaväsentlig grundfull och att

l i hälsa.ojämlikhetenminska

i förförutsättningarskapadet gällerStaten har när attansvaret en
i häl-geografiska skillnadersociala ochoch utjämnagod hälsa att

folkhälsovetenskaplig forskningstödet tillsoutveckling, därför bör
såifrån forskningenutgå välfärdsperspektivet,utvecklingoch att

fördelningensochsamhälletsfördelningenfokuseras resurserav
uppnås.för alla skallför välfärdoch konsekvenserorsaker att

ocksåutvecklingsområdenforsknings- ochcentralaAndra som
metodutveckling vadingå tvärvetenskaplig börbör i ansats varaen

och utvärde-implementering-hälsokonsekvensanalyser samtavser
fördelningsindex.ringsforskning av nya

fysiskabiologiska, sociala ocholikarika kunskaperfinnsDet om
detkan konstateraför folkhälsan ochriskfaktorers betydelse attman

påfrestningar ochoch ekonomiskaråder mellan socialasambandett
inom folkhäl-forskningsansatserProblemformuleringar ochohälsa.

människorsfokuserasoområdet utsträckningdärför iborde större
och ohälsa.hälsapåverkan kvinnors ochvillkor och dess mäns

därför prioriteras.hälsa börkring samhälle ochForskningsinsatser
Öresland inte kan markeratdethar i bilaga, AttStina se,manse

sigharmån funderar detikönsperspektivet den rörtöveratt man
ikönsskillnaderpsykologiserandetbiologiserandetkring och av

Öresland skriver vidare:sjukdomsmönster.

obefint-såsom dubbelarbete, rädsla,livsvillkor,på hurVäldigt lite har fokuserats
kansexuell ochpåverkansmojligheten kränkningarliga artstress, annan m mav

och barnungdomarohälsa, sådana livsvillkorbidra till ensamma mammor,som
Ännu på hurområden. mindre har fokuseratsstorstädernaslever under i utsatta

harförkunskaperhur och vilkabli sjuk ochklarar livförsitt inteatt manman av
hemmet.anhörigavårda .självl eller isig sinaatt

hälsasamhälle ochforskning kringStorstadskommittén attanser
väl-där blandprioriteras,tvärvetenskaplig börmed annatansatsen

ingår, medfolkhälsoforskningochfärdsforskning, socialt arbete
storstadsornråde-geografiskti defokus levnadsvillkoren utsatta
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För detta ska bli möjligt bör regeringen uppdra olika forsk-attna.
ningsråd inom sina forskningsanslag medel för forskningavsättaatt
kring bådelevnadsvillkor för kvinnoroch i storstädernasmän utsat-

områden.ta

Metodutveckling

Storstadskommittén det den nivånnationella liggeratt ettanser
för samla, sprida och bidra till förbättra kunskapenatt attansvar om j

effektiva metoder i folkhälsoarbetet. Likaså metodutveckling lär

iinom folkhälsoforskning välfärdsforskningoch nödvändigt för att
genusperspektivet skall bli synbart. Staten bör därför finna former

iför stödja metodutveckling och utvärdera dessa metoder.att
Incitament bör skapas för forskningsresultat sprids och kommeratt
till användning i det praktiska folkhälsoarbetet. Särskilt för ökaatt
kunskaper nårvilka metoder och för-utsattaom som grupper som
bättrar levnadsvillkoren, goda resultat och kostnadseffek-ärger som
tiva.

Likaså bör bättre målmetoder och tydligare inom det lokala folk-
hälsoarbetet påmed inriktning livskvalitet, frisk- och skyddsfaktorer

istödjande miljöer utvecklas. Arbetet för utveckla hälsokon-samt att
sekvensbeskrivningar lyfter fram hälsokonsekvensema densom av

påskyndas.och inre miljön böryttre

Regional förankring

I regionalt utvecklingsperspektiv Storstadskommitténett attanser
samverkan mellan landsting, kommuner och mindre och medelstora 5
högskolor strategisk betydelse för folkhälsoutvecklingen.är storav
Utbildning och forskning spelar avgörande roll för regionsen en
utveckling.

Högskoloma har goda möjligheter sin forsknings- ochatt genom
utvecklingsverksamhet tillgodose regionens behov bådekunskapav
inom den sociala välfärdsornrådetsektorn och och dessutomär ett
kraftfullt instrument för skapa tillväxt och utveckling i regionen.att
Högskoloma ocksåkan bidra till ökad samverkan mellan närings-en
liv och offentlig sektor.
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Praktisk tillämpning

utvecklings-landstingens forsknings- ochVi har i del 2 betonat att
tillämpade svenska folkhälso-viktig del i denverksamhet utgör en

forskningstra-i flertalet fallforskningen. saknar idagKommunerna
samordningför Därför bördition och strukturer dettaatt ta ansvar.

stånd landstingensdet arbete bedrivskunna komma till med som av
folkhälsoarbetesamhällsmedicinska funktioner, kommunernas samt

universitet och högskolor.
åtgärdsinriktadsamhällsmedicin ochsamordning mellanEn

får bättre kopplingleda till forskningenforskning skulle kunna att en
frånfrågeställningar. inflödet forsk-praktiska Samtidigt skulletill1

underlättas. Dettatill praktiska verksamheten kunnaningen den
samtidigtforskningsresultatskulle kunna förbättra tolkningen av

utifrånfrågeställningarfå belysta for-praktiskabehoven attsom av
skulle kunna öka.skarperspektivet

folkhälsoråden utveckla sitt arbete därlokala torde kunnaDe man
föran-tvärsektoriella verksamheter med lokaltsammanfogar olika

också möjligt inomtordekrat folkhälsoarbetet. Det att ramenvara
förförsöksverksamhetarbete forskningsbaseradför detta attstarta

hälsa.förbättra livskvalitet och

Folkhälsofrågorna politiki för storstädernaen

behovet utvecklingövertygadStorstadskommittén är av en avom
områdenfolkhälsofrågorna med på storstädernasfokus ärutsatta

åligger Folkhälsoinstitutetnödvändigt. Ansvaret att:
folkhälsofrågorberör iutvidgning forskning-främja av somen

mål åstadkomma bättreområden och har attutsatta ensom som
mellan praktik ochkoppling teori,

dessatill förbättra folkhälsansyftar iprioritera insatser attsom-
jämlikhetsperspektiv.utifrån hälsopolitisktstadsdelar ett

för landetSverige storstadspolitik helabehöver en

bedriva tudeladvi fast nödvändigtInledningsvis slog det är attatt en
motverka segregationenshandlingsstrategi för effektivtpolitisk att

struktu-det genomföraorsaker och verkningar. Dels handlar attom
föregåendeområden avsnitt haråtgärder vi irella inom raden som

på, storstadspolitik.genomföra nationell Detpekat dels är enen
utvecklingvikten främjapolitik ska betona motatt merensom av

uppnå dettajämlika livschanser i storstäderna. Förrättvisa och att
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fordras arbete, utbildning, vårdbra boendemiljö, och goden omsorg,
hälsa och levande och stark ocksådemokrati. Det handlar atten om

den speciella dynamik finns i de enskildata utsattavara som
stadsdelarna och de människorna förfogardär över.resurser som
Härigenom skapas förutsättningar för människorna förverkligaatt
sina inneboende drömmar liv.ett gottom

Nödvändigheten särskild politik för de stadsdelarnautsattaav en
i storstäderna har regeringen redan slagit fast, dels inrättan-genom
det det särskilda bostadsområden,stödet till dels iutsattaav lpropo-
sitionen mångfaldenSverige, och framtiden där det understryks att
det nationellt intresse brytaär segregationen. Riksdagensattav
arbetsmarknadsutskott har i angåendesitt betänkande det regional-

utgiftsområdetpolitiska årsi 1997 ocksåhöstbudget uppmärksam-
problemet med segregation i storstäderna. Utskottet detmat attanser

finns starka skäl vidta särskilda insatser för motverka omfat-att att
tande arbetslöshet och utanförskap i storstädernas stadsdelar.utsatta
Utskottet regeringen lämna förslag till huräven attuppmanar segre-
gationen i storstäderna ska kunna vårbud-motverkas i samband med

1998. Internationella erfarenheter visar dessutom särskiltgeten att
riktade storstadspolitiska insatser stadsdelar kangentemot utsatta

framgångsrika.vara
ocksåfinnsDet behov nationell storstadspolitik bak-ett motav en

grund storstädernas roll för den nationella ekonomis-motorav som
ka vårautvecklingen. såFörlorar storstäder i konkurrenskraft drab-

ocksåbar detta övri landet negativt. bibehållaSka storstäderna ochga
förbättra sin konkurrenskraft ocksådet nödvändigt deras soci-är att

hållbarhetala och ekologiska utvecklas.
Ytterligare starkt vägande skäl för nationell storstadspolitikett en

storstädernas finansiella tillåter någrasituationär inteatt större
egenfinansierade insatser för motverka segregationen. Derasatt
resursfördelningsystem erbjuder förvisso relativ fördelnings-goden
politisk invånarnaträffsäkerhet, förmågadvs. betalar skatt efter och
erbjuds offentliga erhållertjänster och transfereringar efter behov.
Dessvärre inte detta tillräckligt förär generell väl-att garantera en
färd och rättvisa invånarnaoch jämlika livschanser för i de utsatta
stadsdelarna.

5Bilaga till SOU 1998:25,Att det intese man ser,
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nödvändigtsamordning ärLångsiktighet, kontinuitet och

stöd försärskilttill inrättaregeringens motivEtt utsattaettattav
synpunkter kommuner-bostadsområden kritiskahadeatt manvar

varierande ochmängdförmåga samordna deninitiera ochattnas
få stånd varaktigför tillbehövsinsatserkompletterande att ensom

områden.iförändring dessa
för kommunernasdelvis befogad,kritikDenna är ansvaretmen

ViStorstadskommittén.också enligtagerande vilar tungt staten,
understadsdelarnai deinsatsernade statligakonstaterade utsattaatt

långsiktig-bristkännetecknatsofta hardecenniernade senaste av
ocksådessvärreVi konstaterarsamordning.kontinuitet ochhet, att

området underinom dettanågra förbättringarinte har skettdet större
både traditionelligenomförsåren. insatserFlerade störresenaste

destadsdelarna,aktuellaprogramform i deprojektform och i attutan
övertygadeVitillfredsställandesamordnas ärsätt. attett sam-om

ageradeskulle överbryggaseffektivtordningsbristema statenom
segregationsproblematiken.frågor berörsamfällt i som

bostadsområdena, först ochtill deRegeringens stöd utsatta som
kvaliteten i skolanarbetskraftsdeltagande,ökatsiktefrämst tar

viservice, tyckerkommersielloffentlig och ärförbättradoch en
de kravutsträckningisatsning ochangelägenhögst motstorsvarar

segregation. Regeringenoffentliga insatserbör ställas motsom
1998-2000periodenstödet underkoncentreraför avsikthar dock att

natio-skapadärigenomstadsdelar förantalmindretill attutsattaett
kan brytas.segregationenhurnella exempel

sådan ändring,förskäl talarFörvisso finns det men menarensom
samhälleligåstadkommasin ambitionmedregeringen allvar att en

kännetecknaspolitiska arbetetsegregation, där detkraftsamling mot
tillräckligt. Behovetintelångsiktighet kontinuitet, dettaoch är avav

tordemetodutvecklingytterligareexempel ochnationella vara
kunskapenIdérikedomen,storstadskommunerna.blandbegränsat

tillgång.främstaderaskraft ochbefolkning medoch ärresurseren
organisatoriskt ochtillräckligt juridiskt,däremot saknasDet ärsom

möjligheter-utvecklaproblemen ochangripafinansiellt attutrymme

na.
redanvidareutveckling denSåledes kraftfulliställetbehövs aven

effektivt motverkaförpå stadsdelarpåbörjade satsningen attutsatta
belyst i dettavi harstorstäderna,situationen iallvarligaden som

slutbetänkande.
utformarföreslår regeringendärför sär-Storstadskommittén att en

helhetsperspektiv ska-utifrånstorstadspolitikskild nationell ettsom
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långsiktighet, kontinuitet och samordning insatserpar statens motav
segregation och främjar social, ekologisk och ekonomisksom en
hållbar utveckling i storstäderna.

Vårt förslag till nationell storstadspolitik ligger i linje med de
bedömningar Bostadspolitiska utredningen och Invandrar-som
politiska kommittén gjorde i sina respektive slutbetänkanden.

Den nationella storstadspolitiken bör först och främst inriktas
förstärka och utveckla arbetslinjen, förbättra uppväxtvillkoren föratt

barn och ungdomar, initiera utveckling egenmakt, folkhälsaen av
bostads- och frågor,stadsbyggnadspolitiska redovisadessamt som

tidigare.
Som vi nämnde inledningsvis bör huvuduppgiften för den natio-

nella storstadspolitiken stöd till såkommunerna de kanatt attvara ge
fullfölja sitt för den generella välfärdspolitiken i påavvaktanansvar

de nödvändiga åtgärdernastrukturella har vunnit iatt deterräng
stadsdelarna.utsatta

Staten ska följaktligen inte kommunernasöverta utanansvar,
arbeta för skapa goda förutsättningar för kommunerna framle-att att

åliggandedes hantera sina själva.
likhetI med regionalpolitiken ska det möjligt inomattvara ramen

för den nationella storstadspolitiken utveckla olika former stödin-av
för lokala storstadspolitiska insatser, synnerhet isatser stads-utsatta

delar. Det ska frivilligt för kommunerna sådantansökaattvara om
stöd hos regeringen.

Den kommun iansöker bör lokal handlingsplanpresenterasom en
beskriver hur och till vad Påstödet ska användas. grundvalsom av l

denna handlingsplan sedan och kommunupprättar kontrakt.stat ett
Kontraktsmodellen föredra bakgrundär varje kom-att mot attav

storstadspolitiska insatser och dess finansiering bör skräddar-muns
efter de lokala förutsättningarna. Ett traditionellt ansökningsför-sys

farande befarar vi kommer leda till behov generella kriteri-att ett av
Erfarenheterna sådan modell för stöd till stadsdelarutsattaer. av en
inte enbart positiva.är Ansökningarna efter villkorenanpassas mer
viljan hitta lösningarän och möjligheter. Ett kontrakt mellanatt nya

och kommun ocksåskulle bådamanifesterar ömsesidigastat parters
för utvecklingen i de stadsdelarna.utsattaansvar

Det nationella storstadspolitiska stödet bör initialt öronmärkas för
stadsdelar lågamed inkomster se Delade städer SOUextremt
1997:118. I bör det emellertid möjligtetapp atten senare vara
erbjuda andra både frånstadsdelar, storstäderna och andra större stä-
der, möjlighet ansöka stöd för insatser i stadsdelar.att utsattaom
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handlingsplanernapå lokalabör ställas deVilka krav

grund-antalbör ställaregeringenStorstadskommittén ettattanser
från inne-börkommunernapå lokala handlingsplanemavad dekrav

Ävenstorstadspolitiska insatser.förhålla ansökan stödvid omom
lösningar hursina unikafinnerstorstad och dess stadsdelarvarje

itacklas, detproblemen skaoch hur ärmöjligheterna ska utvecklas
grundläg-ställa vissaregeringen kangrad motiverathögstaallra att

handlings-sådant lokalastöd.för Kommunernasgande villkor ett
uppfylla följan-förslagsvisstorstadspolitiska insatser kanförplaner

de krav:

pågående förinsatsertidigare ochbör redovisaKommunerna att-
livschanser.jämlikafrämja rättvisa ochsegregation ochmotverka

angelägetinsatser särskiltdessaErfarenheter och resultat är attav
få beskrivet.

innehålla radinsatserbörhandlingsplanerKommunernas en-
arbetslin-förstärka och utvecklaområden syftar tillolika attsom

initieraför barn och ungdomar,uppväxtvillkorenförbättrajen, en
och stadsbygg-folkhälsa bostads-egenmakt,utveckling samtav

också framgå hurfrågor. handlingsplanenbörnadspolitiska Det av
iinsatserna ochgenomföra de olikasamordna ochskakommunen

hurinsatsernainvånarna haft inflytandeharvilken grad över samt
och utveck-insatserna ska säkerställasenskildamakt dederas över

las.
de loka-för samordnahur debör redogöraKommunerna attavser°
främjarmed andra insatserstorstadspolitiska insatsernala som

både isegregationmotverkajämlika livschanser ochrättvisa och
nationellt.ochkommunen

vidanvändasmetoder skaredovisa vilkabörKommunerna som°
förväntade resultatet,detgenomförandet insatserna och samtav

utvärdering ska ske.uppföljning ochhur
planerade insat-deredogöra för hur debörKommunerna attavser-

kvinnor ochjämställdhet mellanfrämjar ökad män.serna
planeradeockså framgå utsträckning dei vilkenbörDessutom

levnadsvillkor.olikatill kvinnors ochinsatserna hänsyn mänstar
planerade insatser-deredovisa hur debörKommunerna attavser0

etniskasamhälletstillfrämjar utvecklingskall tar varasomna en
mångfald.
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särskildEn delegation

Storstadskommittén regeringen bör tillsätta särskildattanser en
delegation för nationelladen storstadspolitiken.som ansvarar

Den nationella storstadspolitikens behov samordning och kon-av
tinuitet kräver denna delegation äratt sammansatt representanterav
från såsomflera olika departement, Inrikes-, Närings-, Arbets-
marknads-, Utbildnings- och Socialdepartementet.

Delegationens uppgifter

Delegationen bör förslag till regeringenutarbeta hur ska besluta när
fördelningendet gäller statsbidrag till lokala storstadspolitiskaav

insatser, vid förslagenutarbetandet det betydelsefulltär attmen av j
innehålletdelegationen för dialog med kommunerna i hand-en om

lingsplanema och dess finansiering.
ocksåDelegationen föreslåbör oförhindrad fortlöpandeattvara

sådana förändringar lagteknisk, finansiell och organisatoriskav
behövs dels för de olika lokala storstadspolitiska insat-natur attsom

uppnåska kunna genomföras, dels för bättre möjligheter tillattserna
samordning och insatsersamverkan de totala olika myndig-av som
heter och organisationer gör.

viktigEn del delegationens arbete bör ha samord-attav vara
ningsansvaret för olika insatser syftar till förbättrastatens attsom
levnadsvillkoren i stadsdelar. Delegationens samordningsan-utsatta

bör omfatta det storstadspolitiska arbetet sker inomävensvar som
EU.

Till tvådelegationen bör referensgrupper knytas. Dels en grupp
bestående från Skolverket, Arbetsmarknadsverket,representanterav
Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Boverket, berörda storstads-

integrationsområdet,kommuner, den myndigheten inomsamt nya
fråndels med olika myndigheterrepresentanteren grupp som ger

projektstöd. Till denna referensgrupp bör nätverk knytas där erfa-ett
målrenheter, och metoder diskuteras.

Delegationen bör därutöver:

Stödja kommunerna och andra aktörer i deras arbete med att°
genomföra de lokala storstadspolitiska satsningarna enligheti med
de intentioner vi tidigare har redovisat och härvid särskilt upp-

invånarnamärksamma behovet samverkan viktensamt attav av
tilldelas möjligheter till egenmakt.

iFrämja och aktivt samverkan med andra myndigheter ochupprätta0
5organisationer berörs den nationella storstadspolitiken.som av
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utvärderingen,uppföljningennationellaför denAnsvara samt som°
Riksrevisionverket,myndighetutseddsärskiltutförasdock bör av

börutvärderinglänsstyrelserna. Dennaoch/ellerStatskontoret
medelanvändning.måluppfyllelse ochstorstadspolitikensomfatta

Övriga universitet,utvärderasbörfrågor särskilt intresse avav
Storstadskommitténforskningsinstitutioner.andrahögskolor eller

tvärvetenskapligtinrättadesdetönskvärtdet ettattatt voreanser
sigsärskilt ägnadehögskolapå universitet elleretttema somen

segregationsfrågor.betoningstudier medurbana
samrådoch/ellerberedningsansvaråläggasKunna gemensamtett-

myndigheter.andramed

storstadspolitikennationellaFinansiering denav

storstadspolitikennationellaföreslagnadenanledningMed attav
pågåenderedanvidareutveckling detkraftfullska avsom enses

Storstadskommitténstadsdelar, attstöd tillmedarbetet utsatta anser
årenförkronormiljonerändamål 500cirkaför dettaanslaget

habördelegationensärskildaöverförs till den1998 och 1999 som
storstadspolitiken.nationellaför dendirektadet ansvaret

arvsfondsde-Allmännaföreslår StorstadskommitténDärutöver att
1999 föråren och1998förmiljoner kronor30legationen avsätter

stadsdelarna.i deungdomarbarn ochförinsatsersärskilda utsatta
storstads-fördelegationensärskildaoch denArvsfondsdelegationen

fördelningenvidberedningsansvarhapolitik bör gemensamt av
medel.dessa

storstadspolitiskalokalastöd tillansökerkommunerDe omsom
Utgångspunkten bördelñnansiera insatserna.självabörinsatser vara

kostnaderna,bistår minst 50medkommunerna procent menatt av
svåra ekonomiskaharstorstadskommunerfleratankemed pro-att

delfinansiering.statligmedmöjligtbör det störreblem envara
delfi-statligadenböranslagdelegationenssärskildadenUtöver

från statligaandramedelockså täckaskunnanansieringen genom
ordina-detdelriktar sig till kommunerstöd utan att avvara ensom
detinvesteringsprogram, sär-lokalatillexempelvis stödstödet,rie

ochKunskapslyftetvuxenutbildningssatsningenförstödetskilda
delfinan-formdennaverk. Närfrån centralaandraprojektmedel av

kommunala insatserna öve-måste de stämmagivetvissiering sker
stöd.statligaför dessamålsättningarnamedrens

förframhålla anslagetavslutningsvisStorstadskommittén vill att
år 2000 bör avsevärtredanstorstadspolitikennationelladen vara
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högre, uppskattningsvis 1 miljard åretkronor tioårsunderom en
period.

Vi föreslår regeringen finansierar detta anslagatt genom en
omprioritering inom de utgiftsområden under de depar-sorterarsom

förslagsvis ingåbör i dentement särskilda delegationen, dvs.som
Inrikes-, Närings-, Arbetsmarknads-, Utbildnings- och Socialde-
partementet.

påEtt anslag den föreslagna nivån skulle skapa förutsättningar för
åstadkomma kraftfull långsiktigtpolitikatt och kontinuerligten som

stödjer och främjar utveckling rättvisa och jämlika livs-moten mer
chanser för storstädernas alla människor. Det skulle också främja en
ökad samordning de finns inom de befintli-storaav resurserna som

hos kommuner ochsystemen stat.ga
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ThorénRESERVATION Rune cav

Arbetstidsfråganrubriken sidan 87kommittén underJag attanser
i mig framförda förslagetborde sig enlighet med detyttrat somav

i följande reservation.redovisas

Arbetstidsfrågan

Frågan underkortare arbetstid har aktualiserats allt senas-meraom
också andratid. Dels beroende den höga arbetslöshetente men av

Frågorsåsom tid förorsaker behovet barnen stor-somav mera osv.
i bl.a. delbetänkandet Egenmaktstadskommittén behandlat är män-

sig deltagande imöjligheter i ökad utsträckningniskors ägnaatt
få människor deltar i densamma idag inteAlltförbeslutsprocessen.

minst bl.a. medborgare.yngre

arbetstillfällenFler

storstadskommitténsförkortning arbetstiden skulle enligtEn av
våra storstadsområ-få många håll iuppfattning positiva följder
övergång tvåfå till 6-arbete, vidden. Fler människor skulle t.ex.

timmarsskift istället för 8 timmar.

effektivitetFörbättrad service och ökad

såvälstarkt förbättras inom barnomsorgenServicen skulle som
områdenäldrevården. inom dessadet fler händer behövsAtt är som

idag finnsMycket den serviceallmänt omvittnat.är somnumera av
övergång tillgänglighet för dentill 2-skift ökadskulle vid somenge

få frisör,servicen. Ledigt för till tandläkare,önskar del attav
i framtiden behövas.kommunalkontor kommer därmedbank, att

också i det jobbet.Därmed ökar effektiviteten egna

förtidspensionärerFärre

såvälflertal yrkenförekommer fortfarande iFörslitningsskador ett
offentliga sektorn. förkortadindustrin inom den Eninom som

förslitningsskador och därmed minskasarbetstid minskar risken av
synpunktockså förtidspension och den enskildeskostnaderna för ur

pensionsåldernfåmåste den normaladet bättre upplevaatt somvara
65-åring frisk människa.dettaoch kunna göraatt som en
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Ökad jämställdhet

Jämställdheten alla sig vilja arbeta för skulle starkt för-sägersom
fåbättras. Flera skulle heltidsjobb och möjligheterna till levaatt upp

till i skulle öka.delat hemmetett ansvar

Ökade möjligheter till utbildning

på hållStorstadskommittén i detta betänkande tagithar annat upp
vikten förbättrad utbildning. Vi vill här under detta avsnittav en
endast peka de möjligheter med förkortad arbetstid,som ges en

för fria tidenden vill utnyttja den till utbildning sedanatt som som
individen bättre möjligheter sköta sitt arbete eller i allmänhetattger

öka sin livskvalitet.egen

Förbättrad räntabilitet och minskade trafikkostnader

Nedlagt kapital i inventarier och lokaler skulle förräntas bättre
vårautnyttjande. Trafikproblemen skulle minska ihögreettgenom

storstäder eftersom arbetstidema blir utspridda under dygnetsmera
timmar.

Förbättrad Egenmakt

påverkaMöjligheterna Egenmakten skulle öka starkt för dessaatt
får fåarbetstid. alltförmedborgare kortare I dag detärsom en som

för-vill sig exempelvis politisk verksamhet ellerägna annan
såväleningsverksamhet har betydelse demokratiskoch storsom ur

mångasynpunkt andra samhällssynpunkter. Vi hinner intesom ur -
fårofta eller arbetslös känner sig utanförär svaret attman man som

arbetstidsför-och helt enkelt inte orkar känna delaktighet. Med en
kortning minska negativa kon-skulle utanförskapet och därmed de

såvälsekvenser utanförskapet bevisligen medför för densom
enskilde för samhället i stort.som

Storstadskommitténs förslag

införstådd frågan arbetstidsför-Storstadskommittén medär att om
storstadsfråga vårt land.kortning inte isolerad helaär rörutanen

arbetstidsfrågan såKommittén för sin viktigdock del attanser
föreslå ingåvill den skall flera möjligheter föratt stor-som en av

stadskommunerna komma till med de problem kom-rättaatt som
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föreslårmittén behandlat. kontrakt kommitténI det skall slutassom
mellan respektive kommun och bör redovisas hur kommunenstaten,

tillväga effekteroch vilka räknar med. Som motpres-avser man
fårtation kommunen lägre arbetsgivaravgifter för alla de anställda

deltar i projektet kortare arbetstid.som om en
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RESERVATION Bertil Persson mav

Storstadskommittén påhar lagt förslag områden.rad vitt skildaen
mångaFörslagen i stycken beroende de problemformuleringarär av

kommittén valt Det har därför varit nödvändigt, igöra.att att ettsom
särskilt yttrande skillnadermarkera, i dessa avgörande avseendenatt
föreligger, och de skilda slutsatser idetta sin leder till.tur

utgångspunktMed i motiveringarna i det särskilda yttrandet, som
alla borde ha legat till för måstegrund utredningstextema, följande
direkta reservationer anföras:

Följande frågor ingående:väsentliga borde ha behandlats

Den strategiskt viktigaste uppgiften den uppväxandeär att- ge
områdenagenerationen i de aktuella god utbildning. Det härären

kraftinsatsema verkligen behövs, inte tredje generationom en
arbetslösa skall växa upp.

på långaFler högskoleplatser, inte minst de utbildningslinjema,0
erfordras våraför storstäder konkurrenskraftiga interna-göraatt

återgetionellt, och därmed dem den ekonomiska styrka som
behövs.

på måste upprätthållas.Tryggheten och nollvisionEngator torg-
för kriminaliteten borde därför införas.

miljonprogramområdenaHyreskostnadema i för höga, ochär- man
bör därför eftersträva åtgärderhyressänkningar, änsnarare som
ytterligare höjer hyran och därmed sänker attraktiviteten.
Valfrihet i upplåtelseformemaboendet inte minst vad gäller0 - -
måste ökas.
Ålderssegregationen måsteproblem utredasär sär-ett stort- som
skilt.
Bilen viktig områdenafaktor för fungeraskall väl.är att0 en
Innehav miljövänliga bilar bör stimuleras.av
Identitetsskapande nyckelfrågorinsatser för attraktiviteten iär°
miljonprogramsornrådena.
Enskilda måste fåeldsjälar och föreningslivet ökad stimulans.-
Utformningen kräver särskilda överväganden.

påKrav motprestation för måste fåsamhällsstödet ställas, särskilt-
det gäller ungdomar.när

den fortsatta småskalighetI planeringen bör eftersträvas, och vari-0
ation i hustyper, utformning upplåtelseformeroch uppmuntras.
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framlagdaBland de förslagen borde framför allt följande föränd-
ringar ha gjorts:

Frågan överförande till de socialbidrag för-ett staten,- om av som
orsakats arbetslöshet, bör utredas. Härvid rehabili-börsnarastav
teringsaspektema särskilt bevakas.
Folkhögskolesatsningama bör in i det reguljära utbildnings-- passa
systemet.

ekologiskEn omställning kan i begränsad skala,gärna prövas0 men
storskalighet bör tillsavvakta dess kan bedöma hyreskonse-man

påverkan påkvensernas betalningsviljan.
De s.k. egenamktsförslagen bör förslag innebärersättas- av som
reellt ökad vård-makt den enskilda. Hit hör skolpeng,t.ex.egen
och servicecheckar.
Antalet pekpinnar beträffande kommunala handlingsplaner för-är-
lamande. Begränsade projekt och kompetent utvärdering är
väsentligare.
Anslagen till storstadspolitik bör sikt politikersättas- av en som

storstäderna möjlighet utvecklas till de dynamiska K-regio-attger
Dåborde deras naturliga roll. ökar radikalt derasner som vara man

möjligheter öka sysselsättningen. Därmed ökar skatteintäkter-att
åtgärdamöjligheternaoch problemen.attna
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RESERVATION Dag Larsson sav

ställer mig tveksam till kommitténs förslag till utvecklingJag av
hemservicetjänster.

föreslåorimligt skattesubventioner till medelklassenDet är näratt
de samhälleliga till skola, barn och äldreomsorg inte räck-resurserna

till.er
Även skattebortfall idet ligger del i kringresonemangetom en

åtgärdassåden informella sektorn bör detta kunna vis.annat
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RESERVATION Dag Larsson sav

folkomröstningar förstIdén inrätta tvingande lokala kanattom en
låta kreativ.

framståsådanverkligheten skulle bestämmelseI somen snarare
kommunala demokratins beslutskompetens.

medborgarinflytandetdessutom tveksamt det reellaDet är om
skulle öka.
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RESERVATION Karin Pilsäter fpav

företagandeJobb och

Kommittén hade tidigare stadium beslutat fram del-ett att ta ett
påbetänkande med underlag förslagoch arbetslinjen, för-tema samt

frågorna.djupa arbetet med de näringspolitiska antologiEn har
också någotpublicerats, därutöver har arbetet inte givit till-men

åräckligt brett och djupt resultat. finnsDelar materialet med i slut-av ljbetänkandet enligt min uppfattning borde kommittén prioriteratmen

4frågorna få fåförutsättningarna för jobb och för fram fleratt attom
jobb betydligt högre. Detta borde ha resulterat i konkreta förslag för

förbättra villkoren för människor kvalificera sig arbets-att att
såvälmarknaden för driva och företag.expandera Deatt starta,som

förslag läggs fram kring förenklade rutiner och förbättrade möj- :som r
ligheter för tjänsteföretagandet inklusive skattereduktioner för hus- y
hållsnära långt ifråntjänster bra tillräckligt.är men

Lokal utveckling

Kommittén påborde ha lagt arbete och energi belysa för-attner mer
utsättningar för föroch kartlägga hinder lokal utveckling. finnsHär
också mycket lära landsbygdsrörelsen och byautvecklingen.att av

gårminDet övertygelse det förvandlaär sättatt attsamma som
går bostadsområdebostad till hem det förvandla tillett att etten en

hembygd. Detta kan bara ske människor självaattgenom ges
utvecklingsmöjligheterna, det kan aldrig ske projekt komnasom
uppifrån.

Samverksansmodeller

såFINSAM-försöken i dagsläget grundligt utvärderade detär att
rimligt lagstiftningen redan Förbättringar iatt permanentavore nu.

samverkan mellan olika myndigheter bör ske främst generel-genom
la systemförändringar.

Socialbidragen

bortåtKommittén visar hälften socialbidragskostnadema i deatt av
berörda kommunerna beror arbetslöshet. Staten ska enligt min
uppfattning fortsättningsvis för arbetsmarknads- ochäven ansvara
näringspolitik. Staten i hög grad för vilka förutsättningaransvarar
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människor påkunna försörja sig arbete, liksom vilka för-att egetges
utsättningar människor har inom för socialförsäkrings-att ramen

Åförsäkra oförmågasig tillfällig till försörjning.systemen mot egen
andra sidan har kommunen det avgörande för förutsättning-ansvaret

för social rehabilitering och exempelvis grundläggande utbild-ar
såvälning. Idag har kommun statliga myndigheter ekono-ettsom

miskt intresse förflytta människor emellan olika delar ersätt-att av
ningsssystemen. De borde i stället fullständigtett gemensamtges
intresse skapa förutsättningar för människor försörja sigatt att

arbete.eget
Staten påoch kommunerna borde därför dela kostnaderna för

socialbidragen. Med finansiering har varken ellerstaten gemensam
något påkommun vinna ekonomiskt försöka skjuta försörj-att att

ningskostnadema för människor mellan olika beroendesystern av
betalningsansvar. Detta kan i sin minska det statsbidrag till kom-tur

utgår med På såmotsvarande belopp. blir det i detsättmunerna som
korta såvälloppen finansiellt förneutralt kommunerstaten, men som

påhar allt vinna socialbidragsbehovet minskarstat att att attgenom
fårmänniskor arbete. Kostnaderna kommunerna sinsemellan blir

dock rättvist fördelade. Den kommunala utjämningsutredningenmer
fåbör i tilläggsdirektiv sådantlägga förslag. dettaIatt ett samman-

hang bör problemen med socialbidrag till äldre anhöringin-även
vandrare beaktas.

Utbildning

Skolans önskemålavgörande roll och elevernas och framtid-egna
sambitioner belyses i kommitténsväl delrapport Att blandväxa
betong och kojor förmåttKommittén har dock inte dra tillräck-att
liga slutsatser detta.av

från års ålderUtöver allmän förskola och pedagogisktreen en
utvecklingsfond på utbildningsområ-behöver rad andra reformeren
den genomföras. ocksåDe elever bäst behöver skolan ska kunnasom
få den bästa utbildningen. villkorBra och välja friskolor förrätt att
alla, möjligheter för k magnetskolor, ökat lokalt skolan,överstyres

välja i det kommunala skolväsendeträtt även kommun-även över
några viktiga systemförändringar kan skapagränserna är densom

bästa skolan. Kommittén borde lagt förslag det gälleräven när att
förändra grund- och gymnasieskolan i denna riktning.
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"Egenmakt

föreslåI stället för olika justeringar i den kommunala beslutspro-att
borde kommittén lagt förslag åter-verkligen leder tillcessen ettsom

erövrande vardagen. Medborgarkontrakt för välfärdstjänster, rättav
välja skola, sjukvårddagis, liksom och möjlighetenatt rättenetc att

med och driva och forma verksamheten i alternativ där-ärvara egna
för betydligt angeläget de förändringar iän den kommunalamer
beslutsprocessen föreslås. Jag vill hänvisa till min omfat-som mer
tande reservation i anslutning till delbetänkandet "Egenmakt.om

Nationell storstadspolitik

Den nationella storstadspolitiken borde enligt beståmin mening i att
klarlägga de riktlinjer och de ska vägledasynsätt olikanärsom
offentliga aktörer sina beslut inom respektive ansvarsområde. Påtar
så kan strukturförändringarsätt successivt ske förbättrar livs-som
villkoren för människor i områden.storstadens utsatta

De olika projekt och bidrag för mindre projekt så långtbör möj-
ligt istället utgå generellt. Som projekt med stöd därför bör endast
verksamheter verkligen försök och metodutvecklingär ske.som

Regeringen har årsedan medel till särskild "kommun-ett par en
akut och kommer uppgå till sammanlagt 600 miljoner kro-attsom

Hittills har medel i utsträckning till kommuneranväntsstornor. som
tagit många flyktingar, vi vill riksdagen ska fatta beslutemot att om
medelsanvändningen redan och de stadsdelarnamest utsattage
medel för lokal utveckling, och möjlighetenstänga användaatt
kommunakuten" för andra behov.

Dessa medel bör direkt destineras till förortsområdende vårarunt
städer därstörre segregationsproblemen allra Dessaär störst. pengar

bör fördelas direkt till kommunerna för lokal utveckling, för att
skapa den bästa skolan och bättre förutsättningar för jobb och före-
tagande i bostadsområden. Pengarna bör fördelas i proportionutsatta

invånarantaltill i de områdena, i enlighet med kommit-mest utsatta
téns kartläggning de områdena. Pengarna bör tillmest utsattaav
dessa kommuner, med tydlig adress för användningen utan ettmen
omfattande projektansökningsförfarande stjäl tid frånoch kraftsom
det verkliga utvecklingsarbetet.

Även de 200 miljoner finns anslaget Särskilda insatser isom
bostadsområden bör fördelas vis. Sammanlagtutsatta samma

dåkan 800 miljoner kr utbetalas Stimulansbidrag till lokalsom
utveckling i de områdena.mest utsatta
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Övriga månmindre stöd bör läggas till denna i den de intepott,
uppfyller kriterierna för reell försöksverksamhet och metodutveck-
ling.

särskild delegationEn

Arbetet i regeringskansliet för förbättra livsvillkoren i storstadenatt
givetvis ha hög prioritet och sektorsövergripande Hurbör synsätt.ett

fråga.praktiskt internregeringen väljer organisera detta äratt rent en
undvika tillskapa fasta vilka leda till övrigaMan bör kan attorgan,

ansvariga aktörer inte sitt viktiga formaDet ärtar attansvar. en
nationell storstadspolitik övergripande och generell. Genom-ärsom

åliggaförandet bör respektive sektorsmyndighet i första hand.
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SÄRSKILT YTTRANDE Bertil Persson mav

Uppgiften

Storstadskommitténs uppgift har varit finna lösningar proble-att
i miljonprogramsförorter i storstäderna Stockholm,utsattamen

Göteborg och Malmö. i
Uppgiften har inte varit finna utveckla den dynamikvägaratt att

egentligen storstädemas roll i samhälle i utveckling.är ettsom
Internationellt storstäderna viktiga för kunskap ochcentrases som

måstekreativitet utveckling samhället stimulera för skapaattvars
vårttillväxt. I land rättviseskäl tala för storstadsutvecklingattanses

förmånbör hämmas, till för glesbygdsutveckling. inställningDenna
bidrar kraftigt till svårtstorstädemas har finnaatt utsatta attgrupper
arbeten.

Boendefrågor

Miljonprogramområdena giganstiskt internationellt problem.är ett
Stora höghusornråden, mångtusentalsmed bostäderstereotypa -

centralbyråkrater,utformade välmenande huvudsakligen medav
hänsyn till byggkranarnas framkomlighet- finns i hela västvärlden,
lika väl Mångai det gamla östblocket. skäl emellertidgörsom pro-

svåra vårtblemen särskilt i land.
någontingTusentals människor, har ellerutan gemensamt, mer

mindre tvingats områdensamtidigt flytta in i de inte haftatt som
någon påverka.helst möjlighet Allt varithar centralplaneratattsom
intill minsta konstverk. Servicen tunnsådd,har varit och samlad i
oflexibla centrumanläggningar blivit för undersys-värmestugorsom

Sådanaselsatta. naturliga inslag i tillvaron exempelvis kyrko-som
gårdar har betraktats Sanitära olägeheter. Hushöjdernanärmast som

våningarhar byggfaktorer våningar3 hiss, 8utan l hissstyrts av -
våningartrappa, 16 hissar2 Lägenhetsstorlekentrappa.per per

genomgåendehar lånereglemavarit låstoch kök, och hartre rum
detaljerna påända ned till fastställa längden hatthyllorna. Försökatt

tillföra social ingeniörskonst iexemplet Holma Malmö,att som-
ritades socialförvaltningen ledde i det fallet tillbarasom av sepa--
bussgator. områdena påskulle bo i någotDe hamnade sättrata som

förvånautanför. Ingen kan sig byggde in problem.över att man
Miljonprogrammet blev dyrt och hyrorna höga. Den omfattande

subventioneringen eliminerade kostnadsmedvetandet i byggandet,
samtidigt och regler förhindrade flexibiliteten, ochsom nonner
bostadsbristen skapade säljarens marknad. Inkomsterna inomen
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proble-därförhöga. Och höga hyror"byggsvängen blev är ett av
fas-avskaffaboendekostnadema kansänkaEn väg attatt varamen.

äpplet och sänka hyrornabita i dettighetsskatten, att suraen annan
marknadsnivå.till

firade sina trium-arkitekturstili funkis,Allt byggdes s.k. somen
borde, eftersomsedan inte dog dentrettiotalet, ochfer närutsom

fick tillgripas bygg-denna stilemellan. Det närkriget kom somvar
och storska-konkurrens, tidsbristfart. Bristandenationen skulle ta

någon arkitektonisk geniali-tillmedverkade inte hellerlighet större
oinspirerande.oinspirerad ochUtformningen blevtet.

framgångsrikafå insatser i dennafinns exempelDet typ av
framgångsrika försökenområden. första och relativt unikaDe --

i St Louis. Detoch Cochran GardensTingbjerg i Köpenhamnvar
intryckethand kapsejsat. allmännahar dock efter Det är attsenare

eldsjä-burits lokalavarit enstaka projekthuvudsakligendet avsom
sanering-erfarenhet dennaamerikansklar lyckats. En typ avavsom

områden där detgenomföra i homogenade enklareär är attattar
fat-barasociala nätverk. detfinns väl fungerande Där är pengar som

social strukturtillföras. fungerandebehöver Närochtas ensom-
ogenomförbara.iprojektensaknas stort settanses

Även tillgängligutnyttjande allstorskaliga försök med exper-av
ändåspelademisslyckats. Därutanför Paris hartis Eury tea-t.ex. --

två 400.000 volymerpå biblioteket hade medöppnattern scener,
då de förs-femte minut- redankollektivtrafiken gickplats, och var

invånarna in.flyttadeta
och IFHP harInternationella organisationer INTA ägnat stortsom

hållsådana i världen. Detförsök olikautvärderingintresse av
organisationerinte dessabeklagligt kommitténdärför ägnatär att

världskonferens iorganisationensvid denintresse senasteens-
fångasi Alla goda idéerGöteborg höstas. upp.

miljonprogramsområdena olyckligt lokalise-oftastsvenskaDe är
ord-lägesberoende -i ochför bostäderBetalningsviljanrade. är tur

områ-ibelägenhetcentral belägenhet,ning beroende nära vatten,av
låg bebyggelse.respektive gles Huru-identitet, medden med egen

endast myck-nybyggda eller nyrenoverade harlägenhetemavida är
bostadspolitikenpå svenskaeffekt betalningsviljan. Denmarginellet

lågområden fattiga bor imed hyra, medanmedfört rika bor ihar att
betalningsviljan.områden relateras tillmed hög hyra hyranom-

genomgående misslyckade hyranblir därförOmbyggnadsprojekt
har det hjälptbetalningsviljan. Och ingenstansstiger vida än attmer

på -tillFörslagetryggsäckar husen.ombyggare har attsatt om nu
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hål för urin ochhyreshöjningar tillskapapriset rejäla separataav -
på något attraktiviteten.avgörande ökaavföring torde inte heller sätt

bostäderoch därav följanderelativt höga hyranDen tomma --
områdena.mångapåtagligt fall placerats itill störandehar lett att

familj,störandeför de övriga boendeMöjligheten att acceptera en
hushållvid störandeupphör enligt all erfarenhet än trapp-ett permer

uppgång, hyresvärden vidtar speciella insatser. Deninte somom
stå på på till sin Manjobbet harskall rös-rätt nattsömn.morgonen

nedgången börjar.för huset Denfötterna och flyttar, ochmedtar
svårigång, bryta.onda cirkeln och sedanär att

miljonpro-och accentueradessegregationen i boendet är stor, av
gårdshusenfattiga irika i gatuhusen ochFörr boddegrammet. nu-

vårtplaneringen istorskaligai separerade stadsdelar. Denbor de helt
områdenockså byggdes förgenerationerna.land har Nyaseparerat

för äldre s.k.stadsdelar för ochbarnfamiljer. Vi fick skilda yngre
serviceutbud vilketomöjliggjorde komplettkäppastäder. Detta ett -

sönder familjebanden.utvecklingen, och dessutom brötförstärkte
årliga ligger underden byggtaktenNär dessutom procenten avnu

svårlägenhetsbeståndet, sådan bygga bort.segregationär att
mång-områdena fått alltmerökande invandringen harMed den en

frågan skul-huruvida olikheternakulturell prägel. Vankelmodet i om
livsstilar skulleoch huruvida skildabejakas eller förnekas, upp-
Ibland har medtolereras har variteller enbart stort.muntras man

förbjuda invand-segregation,olika ingrepp försökt hindra attgenom
fallsig tillsammans. I andralikartad bakgrund bosättamed attrare

applåderat etniskt enhetliga kvartertillkomstenhar typenavavman
Valfrihetsfrågan handlandetblivit ochlittle Italy. har stötestenen

svårförståeligt.ofta
få påverka servicenmiljön ochsjälv boendet,Möjligheterna att

Sådana ofta motarbetats ibegränsade. försök harhar varit mycket
från fastig-mån hyresgästföreningen ochcentraltden de inte letts

föreningfastighetsbolaget i skönoftast det kommunalahetsägaren
gemenskapslokaler,obligatoriskadessutom har skötts i deoch som-

regelsystem.ingick i miljonprogramrnets
nedgångna områdena liksomharAtt riva de prövats,mest

framgångsri-relativtförsök har varitombyggnader till radhus. Vissa
reduceratfrämst handlatandra fall har detka. I att genomom

nödvändig, och ofta angelägenbostadsutbud förhindra annarsen --
kommunala fastighetsbolagen.hyresreduktion i de

sovstäder.Miljonprogramsområdena byggtshar medvetet som
olägenheter.SanitärabetraktatsArbetsplatser har närmast som

långaberoendeDärför alla yrkesverksammaär nästan transporterav
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till jobb, ligger vitt spridda i regionen. dåligtDit har de oftasom en
fungerande kollektivtrafik. När dessutom inte, bussenman ser
människor tvåmed läskback, och matkassar, behovetärtreen ungar

tillgång till bil uppenbart. därförDet angeläget öka möjlig-är attav
heterna inneha miljövänliga bilar.att

Vad vikan lära

framgår,Kommittén har, haft oöverstiglig uppgift. Att intesom en
tillväxt och expansion K-regionerna vilket hade varitsatsa av -

för ändåbra hela landet- skola undanröja följderna den bris-men av
tillväxten,tande utvecklingen och dynamiken det inte utrym-ger-

någraför underverk.me
Förortsproblemen, orsakats storskalighet, social inge-som av

niörskonst, planekonomi, detaljreglerande byggnormer, hyresregle-
ring och förmyndarmentalitet inget kan botas ingri-är som av mer-
panden sort.av samma

Samtidigt inte snabb och radikal avreglering möjlig, efter-är en
de olika påverkarregelverken på så svåröverkom-varandra ettsom

ligt och komplicerat måstevarjeMen öka valfrihetensätt. ochsteg
bidra till ekonomiskt incitamentsunda den bostadsmarknad som
idag grund regelsystemet har utvecklat helt oacceptabelav en
kostnadsnivå.

bostadsområden måsteNya utformas gränsade projekt. Mansom
bör allt i samrådliten skala, ochpröva i med forsk-gärnamen-
ningen vid de tekniska högskolorna. hållasSkalan bör mänsklig, och
de områdenaskall bo i fåbör delta i planeringen, exempelvissom

frånefter modell Spijkenisse i Holland. tyskaDet angreppssättet
Dorf Småim Stads bör byar med fullständiga funktionerprövas. -

kyrkogård,kyrka med skola, huvudgata med spridda butiker, värds-
hus, idrottsplaner centrumanläggningar ärutan stortmen av- -
intresse. Livet mellan husen viktig aspekt, och i Gehlsär Janen
efterföljd kan naturliga mötesplatser tillskapas där träffasman-

åthävor.särskildautan att
Människors prioriteringar Mångaolika. bor iär gärnaunga cen-

trala höghus med närhet till nöjesliv och kommunikationer, medan
många barnfamiljer trädgårdsstäderna.föredrar de Bostädertrygga
skall produceras efter de önskemål,boendes vilket innebär variation

bådei utformning, upplåtelseformer.storlekar, miljö och Detta är
kanske den segregationshämmande insatsen den medgermest -

bådeblandning åldrar.socialgrupper ochav



1998:25SOUyttranden234 Särskilda

Innehållet/livet mellan husen

skapas tillvara-viktig för människor. Denna kanIdentitet är genom
ocksåtraditioner,byggnader, miljöer ellertagande historiska menav

arkitektur, bra badstränder,identifieringsobjekt genialgenom nya -
fantasinidrottsanläggningar. Endastnaturlika parker, kultur- och sät-

möjligheternaefter fingennodell ökarStadsplaneringgränser.ter
måstesådana kunnaobjekt inom mellanzonerna. Mantillföraatt

måste någotbostadsområde det finnassig sittkänna stolt över -
också har.unikt, inte alla andra förortersom

sådana ini-försätta berg. viktigtEnskilda eldsjälar kan Det är att
fångas få utvecklingsmöjligheter dockochtiativ kan attutanupp, -

byrå-beskäftigt daddasövergödas med ochomedelbart avpengar
framgångarna. skalleventuella Manvill bli delaktiga i dekrater som
både fålåta blom-de skallblommor blomma, växatusen upp,men

föreningsliv,enskiltvissna. social struktur, baseradoch Enma
stadsdels-värdefull, medan s.k.idrottsklubbar och byalag oerhörtär

påverka sinfrustration. Möjligheternämnder bara visat sig skapa att
Varförområdet samhörigheten.i skötsel stärkermiljö och deltaatt

personal till klippafattiga alltid ha anställdskall gräsmattan,att
självamedan rika detgör

problemområden viktigt trygghetenbefintliga detI är gatoratt
återställs. nollvisionfungerande närpolissystem ochoch Etttorg en

bör generellt.kriminaliteten Eskilstunamodellför prövas meraav
måste åtgärdas snabbt. SärskildSpåren efter vandalism och klotter

kvinnormåste ställningdenuppmärksamhet ägnas utsatta som
invandrargrupper har.och flickor i vissa

tredjeofta med risk bli dendet uppväxande släktet-För att gene-
området skolutbildning deni brarationen arbetslösa är mesten-

i skolan och läsa läxorna.väsentliga insatsen. skallBarnen
måste lönesättning kantidigt. Flexibilitet i lärarnasställasKraven

svå-områden, där insatsernatill locka bra lärare till dessabidra äratt
påbörjas,färdigheterträning i socialaRedan i förskolan kan enrare.

teknik- eller kulturintresse väckas.och exempelvis ett
skolorområdena viktigt alternativadet särskiltdeI är attutsatta

olika peda-till rikt varierat utbudförskolor möjlighetoch ett avger
därför nödvändig-skolpengssystemgogik. väl fungerandeEtt är en

basåretskolsystemet ochKunskapsförmedlingen bör ske inomhet.
ämneskombinationer intefrämst hjälpa dem medskall som passar

för barnfrivillig deltidsförskolaavsedd högskoleutbildning. Enför
år får obligatorium,den inte bli3-5 positiv,mellan är ett varemen

sig för föräldrarna eller kommunen.
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viktigtDet hela slåtidenär vakt jämställdhetsaspektema.att om
Inte minst SYO-konsulentema har Viktig uppgift i motverkaatten
könsbundna yrkesval.

påKrav motprestation för måste fåsamhällsstödet ställas sär--
skilt för de skall lära sig hur arbetslivet fungerar, för deattunga som
inte skall hamna utanför arbetsmöjligheter. Miljöinsatser,permanent
renhållning, parkarbete vårdinsatseroch enklare härvid värdeful-är
lare den billigaste arbetsuppgiftenän vända på,papper kom-att-
munalkontoret.

Förslagen

detNär gäller de konkreta strukturinriktade förslagen i kom-mera
mittén dess begäran förstatligandeär Socialbidraget förettom av -
dem där orsaken till bidragen arbetslöshet intressantär uppslag.ett-
Med fog kan hävda har för arbetslösheten,att staten ansvaretman
och därmed för dess följder, gråzonenoch mellan korta inkomst-att
bortfall och pensionering områdeangelägetär utreda i särskildett att
ordning. Viktigt härvid tillse rehabiliteringsarbetetär helaatt att
tiden bevakas, och inte glöms bort socialnämndens uppföljningom

Då ocksåupphör. kan socialnämndema återgå till sin huvuduppgift
den sociala rehabiliteringen.-
Förslaget utveckla förenklad företagsfonn utmärkt. Detatt ären
inte nödvändigt föreläggaär korvkiosk regleratt nästanen samma

vågaVolvo. Detta, och risker, skall inte baraatt tasom ansvar vara
möjligt fådet skall löna sig. En utveckling tjänstesek-rentav av-

och avdragsrätt för hushållstjänsterolika ocksåtom, braären en
satsning.

Fler högskoleplatser till storstäderna vid högskolorna inte iute-
bostadsområdena, där de bara skulle understryka och befästa utan-
förskapet bidrar till ökad kreativ öpkad dynamik och syssel-massa,
sättning och tillstyrkes Viktigt stimulera frånungdomarärvarmt. att
problemområden söka sig till högskoleutbildning. Folkhögskole-att
satsningar påbör inriktas in i det reguljära utbildningssyste-att passa

får återvändsgränderDe inte bli bara tillfälligtmet. hyfsarsom
arbetslöshetsstatistiken.

iUtbildningsfrågoma har ytterligare viktig gåraspekt. Det inteen
blunda för förädlingsvärde och kompetensinnehåll iatt svenskaatt

produkter lågt.generellt Svensk industriär tvingas därförnumera
konkurrera lågamedelst priser lågaoch därmed löner. Bristen
spetskompetens Om sådanaräknar bortär kortutbildning-stor. man

vi kallar akademiska inte det i andra länderärar som men som- -
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långa utbildningartillsöker sigungdomskullandelenär somenav
och Canada.exempelvis USA, Japanihälften vad deninte ärens av

svenskarvåra Tånga ofta kortare. AvutbildningarDessutom är
demmedan siffran blandakademisk1950 har 15%födda examen,en

förstås Storstadsregio-katastrofalt.7%.födda 1968 bara Detta ärär
måste få ökade forsk-våra utvecklingscentranaturliganema --

kreativningsresurser större massa.-
både på individ- ochpositivtbordeFolkhälsoarbete sam-vara -

påverkbara,tillstånd och därpåhällsnivå det inriktas ärsomom-
sannolikt insat-Hit höråtgärderna överstiger kostnaderna.nyttan av

tillstimulansoch tobakalkoholmissbruk droger, samtmot avser
spårande hypertoni. SBU harmotionkost ochriktigare samt av

befolkningsprogramnyligen nödgats konstateraemellertid att stora
inför proble-till ödmjukhetsmå finns anledningresultat.visat Det

samverkanforskning och bättredet säkertJust är sommermen. nu
vårdgivare itolkserviceliksom bättreprioriteras,behöver en

områden.invandrartäta
leder till olikastadsdelsnämnderformEgenmaktsförslag i av

dessut-och tydliggörkommundelar,individer i olikabehandling av
börda andra.måste ekonomiskstadsdelar bäravissa storatt enom

får några egentliga vinster. OmmotsättningarskaparDe utan att man
få förde-närbutiken skullepolitiker iträffar sin lokaleoftaden som

för demo-själva grundeninte det,med andralar jämfört ärgörsom
myck-fördrabbatsförorterna hari fara. aktuellakratin De snarast av

deviktig,Subsidiaritetsprincipenpolitiserande. är presente-et men
kraftfulltägnadehuvudsakligenegenmaktsförslagens.k.rade är att

byråkratin. framlagdaDeden lokalaadministrationen och äröka
övergri-intressenandra berättigadetanke balans gentemotutan -

fastighetsäga-kommunmedborgare,övrigasamhällsintressen,pande
Överväganden frågor börvilkasaknas dessutometc. somomre

stadsdelsnivå.påavgöras
iskallvalfrihetenskildes sättashand det denförstaI är somegen

för-alternativ i serviceutbudet,flertillkomstencentrum avgenom-
självförvalt-med ökadservicecheckar, ochochmed skolpengsök

fåhandlarfastighetsägarna. Detsamverkan medning i attnära om
få fler före-situation intesinmakt förändra ännuattatt omegen -

trädare.
hård-föremål förblivitstatliga anslagreguljäraSamtidigt som

funny-moneyprojekt s.k.till olikahar anslagenhänta besparingar,
saneringmyndigheter. Enstatliga ochblandökatsnarast organ-
reguljäramedel tillfinnaprojektanslagen kanbland väg attvara en

problemområden. På anslagen tillsikt böri storstädemasinsatser
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möjlighetpolitik, storstädernastorstadspolitik ersättas som gerav en
K-regioner, borde derasutvecklas till de dynamiskaatt varasom

naturliga roll.

Slutsatser

miljonprogramområde-lösningfinns ingen enahanda och braDet
sådan funnits alla tillämpat denproblematik. Hade hadenas en -

universell. viktiga ha insikteftersom problematiken Detär är att om
inte förfalla tillegentligenvilka de grundläggande problemen är, att

redan gjordaretorik, och inte envistpolitiskt korrekt att upprepa
misstag.

måste gåfrån nuvarande problem,tömbeströdda stigen bortDen
nyckelfråganindividuell valfrihet. Och självavia avreglering och är

fastnar i arbetslöshet.generationen inte Dentill denatt attse unga
måste få utbildning. investeringen kommermöjlighet till bra Denen

det sin tid.utdelning alla ävenstörst taratt av omge -
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SÄRSKILT SörenochGunilla MalmborgYTTRANDE av
Kindlund

svårbedömt.och DetFrågan kompliceradsocialbidragen ärom
ställning tillför kunnaomfattande utredningkrävs taatten mer

Socialtjänstutredningen har inytillsattaderas utformning. Den upp-
finan-utformning, inklusivetotalasocialbidragensdrag överatt se

pågår står inte bakomvidet arbetetsieringen. bakgrundMot attav
framförStorstadskommitténsynpunkterdiskussioner ochde som

socialbidragen.om
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SÄRSKILT YTTRANDE Karin Pilsäter fpav

Grundbulten för häva utanförskapet, bryta vanmaktenatt är att ge
den enskilde individen möjlighet förverkliga sina drömmar.att egna
Utgångspunkten för kommitténs arbete bör människorattvara ge
makten sin tillvaro,över makten sitt liv.över egetegen

Att ha kommandot sinöver tillvaro, och därmed makt överegen
de skeenden påverka just den framtiden det livet. Attsom egna egna,ha makt sin tillvaroöver innebär kunna de olikaatt taegen vara
valmöjligheter står till buds, välja vilken gå. Vägarnaväg ärattsom
inte påstängda beroende bakgrund, etnisk tillhörighet eller bostads-

En viktig del i makten sitt liv ocksåort. över känslanäreget attav
bli respekterad för den jag stårdet jag förär, och det jag åstad-kan
komma.

En viktig del i detta levande föreningsliv,är frivillig med-ett en
borgerlig aktivitet. Att människor frivilligt sluter sig ettsamman ger
socialt kapital kontakter, kultur samverkan och tillit mel-av en av en
lan människor. Man samarbetar, inte bara för nå sinaatt utanegna

mål.även Men makten det livetöver kan aldriggemensamma egna
kollektiv. Makten det livetöver individuell eller inteärvara egna -

alls.
All utveckling bygger enskilda människors skaparkraft och ini-

tiativförmåga. Om politiker betraktar människor opå-offer försom
verkbara krafter, riskerar kraften förtvina både hos den enskildeatt
och samhället. Om politiken istället eftersträvar samhälle medett
aktiva medborgare kan och vill växertasom engagemangetansvar,
och solidariteten. En viktig politisk uppgift skapa ochär stödja deatt
mötesplatser där människor kan lösa problem. Politikengemensamt
ska alla människor redskapen för makten sitt liv.överatt tage eget

Att inte ha makten sitt livöver skapar vanmakt, leder tilleget
utanförskap. Det den vanmaktenär vi ska bryta. Integration och
innanförskap leder till multietniskt samhälle där olika etnis-ett mer
ka, kulturella, idéburna eller andra grupperingar lever sida vid sida,
i relation till varandra och i ömsesidigt beroende. Där grupptillhö-
righeten inte fyller hela tillvaron, där utövandet makt övermen av
sin tillvaro leder till byggande etniskt eller kulturellt styrdaegen av
nätverk och institutioner. Där kittet mellan människor blir starkare.

Den yttringen vanmakt och utanförskap lågayttersta det val-ärav
deltagandet i de bostadsområdena. finnsDetutsatta sambandett
mellan makten sin vardagöver och makten samhälletsöveregen
framtid. Kvitto vårt arbete lyckas blir valdeltagande ochom om
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deltagandet i det samhällsbygget ökar bland männis-gemensamma
kor i de bostadsområdena.utsatta

föraAtt besluten dem de berör viktig liberalnära princip.är en
ÄvenStadsdelsreformer i de kommunerna viktiga. refor-ärstora om

inte blivit det demokratiska genombrott skulle behövasmema som
de i riktning. fortsatt reformarbeteär Etträtt nödvändigt.ett steg är

Demokrati handlar inte bara valdade fattaratt representanternaom
majoritetsbeslut de övrigas liv. heltEtt omistligt inslag i detom
demokratiska det offentliga samtalet där deltagarnaärsystemet tar
hänsyn till varandra, där olika intressen och värderingar kan vägas,
skärskådas och varandra.stötas mot

Makt

Reformeringen den kommunala verksamheten exempelvisav genom
resultatenheter och konkurrensutsättning ökad effektivitet, flexi-ger
bilitet och ökad anpassning till de önskemål.enskilda människornas

refonnering,Fortsatt valfrihetökad och ökade möjligheter till eget
inflytande den kommunalt finansieradeöver verksamheten vikti-är

låta fådelar i människor de viktiga valen själva ochgöraatt attga
också själv skapande och tavara ansvar.

Ett arbete för vidga och fördjupa människors makt denöveratt
måstevardagen givetvis sitt just i vardagen.ta avstampegna
sålundaAnalysen borde utgå från människors vardagssituationer

påoch den brist makt dessa själv utifrånupplever föröver attman
denna analys kunna lägga förslag minskar vanmakt och utan-som
förskap, ökar makten det livet, den tillvaron, denöversom egna egna

vardagen.egna
Medborgarkontraktet för förtroendevalda och anställdaär sätt iett

kommunen medborgarna. Kontraktets innebördmöta för detäratt
första varje medborgare ska vilka rättigheter och skyldighe-att veta

hon har inom välfardspolitiken. För det andra ska kunnater man
jämföra tillgängliga alternativ. Man ska lätt kunna söka information
och jämförelser. detFör tredje ska vänder sig förveta vartman man
frågor, fåför saker uträttade och för klaga.att att

Genom införande medborgarkontrakt underlättas för denav
enskilde makten sitt liv möjlighetenöver ori-att ta eget att attgenom

sig ökar, alternativen klarläggs rationellaoch beslut kan fat-entera
Tydlighet, kunskap och tydligt viktiga för brytatas. är steg attansvar

vanmakt och den med makt. Därför börersätta medborgarkontrakt
vårainföras i storstadskommuner.
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skaparationelltochenkeltmodell förMedborgarkontoret är atten
människorna.förvardagblirmedborgarkontraktetdärforumdet

ochinte kännamänniskorskamedborgarkontoret van-oroGenom
detdärkontor,mellantillbakaochframskickadeblimakt över att

ochplacerattydligtskabord. Ansvaretnågonalltid är varaannans
kan lösasproblemsåbeslutsbefogenheter attklarahatjänstemännen

har rättmedborgarenbegåtts skamisstagHarfungera.vardagenoch
ersättning.medochtillkanskeochursäktförklaring,till

förortsornrå-tillförläggasoch utsattainrättasbörMedborgarkontor
flerbehärskaskapersonalenAttstorstadskommuner.våraiden

självklarhet.bordesvenskaspråk än vara en

Arbete

förbetydelse attavgörandeabsolut vuxnaarbeteha ärAtt ett av
elleranställd,Antingenvardag.sin somuppnå makt över somegen
sinaoch närasjälvsigförsörjakunnanågon form. Attiföretagare

övertillvaron.kontrollochsjälvrespektarbetetmed det geregna
kontaktnät,försörjning, det ettbara ett samman-inteArbetet gerger

arbetestorstadskommittensförGrundbultenidentitet.ochhang en
måste därförvardagsinmaktmänniskors över envaraökaför att

förjobb,flerförförutsättningarskapastorstadiarbetepolitik för att
bekäm-ochföretagareelleranställda attbliska kunnamänniskoratt

arbetslivet.idiskrimineringpa
delbe-medåterkommaavsikt ettförhadeStorstadskommittén att

arbetslinje.förstärktEnarbete,förförutsättningartänkande om
pågått lyck-år arbetetdeunderinte nästan treharTyvärr somman

medkommitaktörermånga andrahartidenUndermed detta.ats
baraharKommitténförslag.ochdebattinläggrader rapporter,av

förenk-förslaglagtkommitténAttdetta.till sigtagitmarginellt om
skattereduktionerskatteadministrationoch samtföretagandelat

Folkpartietmedlinjehelt iliggerochbratjänsterhushållsnära är av
tillräckligtfrånlångt idockDettaförslag. ärframfördasedan länge

iarbetesittavslutat tagdärmed att tahar utan avkommittén enoch
frågorna.viktigastede

grundläggandedefrån förbättrautgåmåstesådant arbete attEtt
för demgenerelltsåvälföretagandet,för somförutsättningarna som

många kartlägg-områden. Destorstadensiverksamma utsattaär
under-tjänafram kantagit gottandra ettförslagochningar somsom

lag.
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Vägen till arbete

Betänkandet fokuserar huvudsakligen hur förändringar inom och
mellan olika försäkringsssystem och myndigheter ska ske. Genom

individen,sätta människan iatt hade givetvis arbetet fåttcentrum
karaktär. Att förflytta frånmakten statliga till kommunalaannan

myndigheter kan aldrig förflyttaersätta frånmaktenatt tillsystemen
människan själv.

Utbildning

Våra undersökningar se Att bland betongväxa och kojoregna
bekräftar de ambitioner måloch storstadens barn och ungdomarsom
har, deras inneboende kraft. måsteDet tillåtet och möjligtvara att
skapa de skolor kan barnens och ungdomarnasmotsom svara upp
behov.

Folkpartiet vill alla barn ska erbjudas pedagogiskatt förskola från
års ålder. För vissa barntre denna reform bråttom.är I utsattamer

områden arbetslöshetenär hög, och språketsvenska före-sparsamt
kommande. De barn behöver förskola står ofta utanför.mestsom
Det mycket positivtär kommittén tagit ställning för sådantatt för-ett
slag.

Att skolorna fungerar väl och högklassig utbildning ärger en en
utmaning kan ungdomar bättre livschanser, redskap fonnasom ge att
sin framtid. Skolor i områden ska så brautsatta de lockarattvara
andra elever dit, vi kan kalla det magnetskolor. Det krävs ett resurs-
fördelningssystem kan inte bara inom kommunernastyrasom utan
mellan kommuner så de skolor haratt antal elever medett stortsom
behov särskilt fåstöd kan Det kommunala inkomstav mer pengar.
och kostnadsutjämningssystemet måste hänsyn till dessastörreta en
behov.

Skolor i olika bostadsområden har oerhört olika förutsättningar.
Naturligtvis det sina spårsätter i skola 90när barnenprocenten av
har modersmålett svenskaän eller iannat skolor mångadär barn
kommer från stökiga hemmiljöer. Det behövs ofta undervisning i
mindre fler speciallärare och för elevvård. Detgrupper, mer resurser
har inte alltid fungerat så dessa skolor fåtthar kompensation såatt

de kan vettig undervisning.att ge en
Precis miljön i övrigt mångai miljonprogramsområdenasom av

har skolmiljön dåligvarit och byggnaderna präglats trista fasaderav
dåligoch byggmateriel och enformiga inomhusmiljöer. Istället för

bostadsområdets pärlaatt och stolthet har ståttskolan för någotvara
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sådan sänderbyggnadsignaloch trist. Dennedklottratfult, som en
kunskapensbordetill vad detgivetvis tem-ettär motsatsenut vara:

få livschanser.skall likamedborgaremorgondagenspel där vuxna
också många möjligheter.områden harskolor iMen utsatta

bestårengagerad ochmycketLärarkåren oftaär somav personer
Mångautmaningarnai skolor där ärarbetaaktivt har valt stora.att

områdeniskolorflytta till andraflertalet chanserhafthar att som
ändå kvar.sig förbestämtlättare, att varamenanses

också skattmöjligheter. Denmångkulturella miljönDen storager
språk andra kultureri ochmånga kunskapelever harinnebärdet att

speciellskolanoch för prä-undervisningenanvändas ikan att enge
gel.

innebära:kvalitetssatsning kansärskild somen

på svenskan.satsningExtra-
Ökat undervisningstimmar.antal-

sportprofil.musik ellerDans,-
språk, miljö.något teoretisktProfil i ämne: t matte,ex-

fritidsaktiviteter.attraktivaSpeciella-
fårtvåuppnå syften. Delsdettaskolval kanmed frittkombinationI

frånkan eleverområdet skola, delsbrabor ibarnde extraensom
dit.områden sigsökaandra

medorganiserad hjälpförbättringarviktigaexempel ärAndra
skapaelev.till varje Fördatorloven,skolaläxläsning, attegen

måste ökat självsty-vanliga skolornadesådana magnetskolor ettav
nålyckasför de skolormedgestillåtas, budgetaroch större somre

medlockamåste möjligtdet blimål. Exempelvisdenna atttyp av
personalen.förlönermed högreoch uppmuntra

friskolorUppmuntra
Särskilt iför alla.rättighetvälja skola skallFrihet utsat-att envara

mångfal-ökabetydelse förbostadsområden detta hakan attstorta
blibehöveralternativenenskildai skolan. Denoch kvalitetenden

offentliga sko-demedkonkurreraskall kunnafler och debetydligt
skolortill allaskallStatenekonomiskt lika villkor.lorna attse
värde-demokratiskakunskap ochgrundläggande kravuppfyller

ringar.

stadsbyggnadBostad och

människorskommittén visarinställningogina gentemotDen som
obegriplig.stormarknaderfå billiga via ärmöjlighet kunnaatt varor

han-begränsaanvändas förinteplanmonopol skaKommunernas att



244 Särskilda yttranden SOU 1998:25

för tillgodose behoven övergripandedeln, det ska användas att av
områdenaplanering för ska fungera.att

förBostadspolitiken har sedan efterkrigstiden präglats i allt hög
subventioner och styrning. har inte i tillräckligt hög gradgrad Detav

efterfrågan pålett till människors boende och boendemiljöer till-att
godosetts däremot drivit kostnaderna oacceptabeltettmen upp

planekonomisk i svenskaBostadssektom har varit densätt. öen
inslag i ekologiska omställnings-marknadsekonomin. Stora det ks

återgånginget till traditionellt subven-är änannatprogrammet en
något självfallettions- och styrningstänkande, vi liberaler mot-som

satt oss.

mångkulturellaDet samhället

målområden invånarnaStorstadskommitténs andelI är storen av av
utländsk härkomst, föräldrar med utländsk härkomst.eller har Att

från dåbortse detta makten vardagen diskuteras bortseöver är att
från människors verklighet och vardag.

återerövra mångavardagen handlar för invandra-Att makten över
mångkulturelladet samhället. Sverige idag i alltför högäravre om

många människorutsträckning monokulturellt samhälle, därett
ställs utanför. Segregation och utanförskap följer i det monokultu-

spårrella samhällets och leder till vanmakt.
mångkulturelltIntegration innanförskap leder tilloch ett mer

samhälle där olika etniska, kulturella, idéburna eller andra gruppe-
ringar i relation till i ömsesidigtlever sida vid sida, varandra och

grupptillhörigheten inte fyller tillvaron, därberoende. Där hela men
utövandet sin tillvaro leder till byggandemakt över avav egen

kittetetniskt eller kulturellt styrda nätverk och institutioner. Där
tillåtsmångkulturellamellan människor blir det samhälletstarkare. I

olikheten bli styrkan. Gemensamma grundläggande värderingar
såsom demokrati, jämställdhet och tolerans, och ett gemensamt
språk då nödvändigt för bygga bryggor mellan människor.är att

Många invandrarföreningar har helt samlande funktionen annan
många folkrörelse.de olika föreningstyperna i traditionell svenskän

såvälOfta ungdom, kvin-profan sakral verksamhet, barn,ryms som
likaså.sina idrottäldre har verksamheter, kultur och Dettamän,nor,

invandrarföreningama inte in i det svenska förenings-gör att passar
flera statligastödet. Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet med

bidragsgivningaktörer liksom kommunerna bör därför förändra och
så fårföreningsservice möjlighet till fri-alla människoratt samma

villiga gemenskaper.
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människorska byggasinstitutionerochnätverkDå dessa avupp
för-ekonomiskaregelverk ochi formredskapenkrävssjälva, att av

sigslutermänniskorinsiktenstyrda sam-utsättningar att somär av
uppgift börellerproblemlösa upp-för ett engemensamtattman

hindras.prisvarjetillintemuntras,
inombehovkommer attäldreomsorgen ett rameninomSärskilt av

invand-äldreförorganiseragemenskapemafrivilligaför de omsorg
kunnahärskulleStorstadskommittendeninom gruppen.egnarare

utveckling.sådanförbanaför vägatt enagera
barnomsorg,drivenenskiltförpolitikenoginanuvarandeDen

hårt storstädernasisärskiltdärförsjukvård drabbar segre-skola och
infly-ochmaktförmöjligheternaIstället börförortsområden.gerade

förSkolpengstärkas.vardagendelarnaviktigadetande över av
i barn-alternativenskildaförstödtillgymnasiet, rättochgrundskola
äldre-ochpatienternaförvalfrihetmedhusläkarsystemomsorgen,

några viktigautgångspunkt äräldreför derespektmed somomsorg
formellakraftigt deökaderegeringenborgerligadenUnderdelar.

dessainflytandefå och övermaktmänniskorförmöjligheterna att
kom-enskildes rätt gentemotdenstärkaområdenviktiga attgenom

möjlig-reellaupplevdelångtifrån allaviSamtidigt attvetmunen.
regeringensocialdemokratiskamakt. Dendennaanvändaheter att

tagit till-praktikenområden isamtligaskäl,ideologiskahar, av
sinutfonnasjälvmöjlighetenoch attbestämmasjälvbaka rätten att

storstadskommitténförutmaningutbildning. Enochvård, omsorg
makten övermånga kanflersåredskapen tafinnavarit atthade att

vardagen.delarviktigadessa av

medborgarnamyndigförklarautvecklingochValfrihet -

uppgiftlösaförsig gemensamtsluter attmänniskor enNär samman
så önskarföräldrar star-deexempelvisNärutveckling. somskapas

skerstadsdeliförskolatvåspråkigefterlängtaddriveroch entar en
intedetdessaFör ärliv Ökar.derasmaktenochutveckling över egna

kom-föräldrarnamajoritet ettvinnasökaalternativ att avenett
sannoliktändå skulleså ske,Skulleidé.dennafördaghemmunalt

föräldrardeförradikaltminskatillvaron somdenmakten över egna
förskola.tvåspråkigogillar en

vardagmänniskormaktökadför överradikalt egenEtt program
dagis,väljaRättmedborgarna. attmyndigförklararkräver att man

liksomdå rättenmåste införas, atthusläkareäldreomsorg,skola,
iverksamhetfå drivafinansieringkommunal egenlikvärdigmed

regi.
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Att fastna i regelfállan istället påverkaför att vardagen

Många människor fastnar i kommunens och statens gemensamma
22. Regelverket oftamoment säger jobb ingen dagisplats,att utan -

dagisplats inget jobb. Ensammautan påverkakan inte sinmamman
och barnens vardag förändrad ekonomi, marginaleffektergenom en

inkomstskatt, dagistaxor, bostadsbidrag och underhållsstödav kan
överstiga 100%. Den har socialbidrag får inte studera, densom som
inte studerat kan fåinte jobb. Listan kan oändlig.göras Häri ligger

storstadskommittens verkliga utmaningar. Ska människorsen av var-
återerövrasdag måste det verkligen människansär vardagsom vara

utgångspunkt. En systematisk kartläggning de regler föderav som
maktlöshet förslagoch till undanröja dessa borde ha varitatt bju-en
dande uppgift för kommittén.

Den kommunala beslutsprocessen

De förslag kommittén lägger för öka egenmakten"som att rör lhuvudsakligen olika delar den kommunala beslutsprocessen ochav
kan knappast sägas ägnade direkt öka makten denatt övervara mer

vardagen. Inte de heller någotär avgörande ägnadeegna sätt att
förnya den kommunala demokratin.

Avståndet mellan väljare och valda Avståndetär kan minskastort.
många olika och det finnssätt ingen anledning dogmatisktatt

avfärda några förslag syftar till öka medborgarinflytandet.attsom
Kommundelningar, utveckling stadsdelsnämnder, institutionssty-av
relser och för kommunala bolagstopp påexempelär ytterligarenya

kanvägar prövas.som
råderDet uppenbart behov ökad dialogett mellan väljare ochav

valda, mellan förtroendevalda och övriga medborgare. Genom det
ökade inslaget sådanpersonval kan utveckling komma tillav en
stånd, liksom ökad insikt hos många förtroendevaldagenom en att
arbetsformerna måste förändras. Olika reformer inomtyper av

för kommunallagen kan aldrig förnya politiken interamen deom
förtroendevalda och partiaktiva förändrar sina arbetsformer. Detta
bör ske många olika sätt.

frågaEn ständigt varit aktuell i samband med olika kom-som att
inrättat kommundelsnämnder har varit de ska direktväljasmuner om

eller Nu gällande lagstiftning tillåter inte direktval. Jag attanser
skälen direktval inte tillnärmelsevisemot är lika starka skälensom
för. Medborgama i stadsdelen ska direkt kunna dem skautse som
fatta de viktiga besluten många verksamheter i den stads-om egna
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försökslagstift-ha lagt förslagStorstadskommittén bordedelen. om
Storstadskommunema.stadsdelsfullmäktige idirektvaldaning om

vitaliserasdemokratin främstlokaladirektval bör denUtöver genom
offentliga hea-valda,väljare ochmellanmötesplatsersamtal vid

förtroendevalda.aktivaochrings, mötenöppna
dengivetvis vitaliserapersonval skullemedkombinationiDetta

därmedrepresentativiteten ochoch ökadebattenpolitiskalokala
såvälmånga i poli-flerfolkvalda,hos delegitimiteten samt engagera

föreningsliv.itiskt arbete som

utvecklingLokal

blikommitutsträckningalltför högiperspektiv harKommittens att
utgångs-människankommunalpolitikems. Medochsystemets som

kanförorterLevandeblikunnatresultatetpunkt hade ett annat.
kommunalhusen.fram iprojektarbetasellerstadsplanerasaldrig

Kartläggningsammanträdesbord.inteutveckling skapasLokal runt
ocksåhadeenligtmöjlighetertillförslaghinder och ovannyaav

möj-ochför skapaförutsättningenviktigastevarit den motoreratt
bor där,demkan barautveckling. Detlokal görastillligheter somav

ochleverföreningar, dei företag,verksammadem är ver-somsom
bostadgår hemskapaområden stadsdelar. Detochikar ettatt av en

bostadsområde. krä-detMenhembygdgår skapadetoch ettatt aven
människors omsorger.ver
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Komrnittédirektiv

storstadsornrådenLevnadsvillkor i

1995:35Dir

199516regeringssammanträde denBeslut vid mars

Sammanfattning uppdragetav

storstadsområden fårLevnadsvillkor i1994:03SUtredningen nya
för deföreträdarekommitté medarbetaoch skall tredirektiv som en

storstadsområdena.
områdenaberörda imedi dialoguppgiftKommittén skall ha till att
förutsätt-bättreskapaåtgärder syftar tillföreslå och initiera attsom
olikadetillbostadsområdena storstädernaiförningar att ta re-vara

positivföranvändaskanfinns ochmöjligheteroch ensomsomsurser
svåramedungdomochbeträffar barnsärskilt vadutveckling, upp-

växtförhållanden.
bl.a.sitt uppdragfullföljaKommittén skall för att

aktivi-och andraåtgärdsprogramkartläggning degenomföra aven-
arbetsmarknads-ochutbildnings-social-,framföralltinomteter

de ak-utveckling ipositivbetydelse förområdena hakan ensom
bostadsområdena,tuella

förbostadsområdena bättre när-änriktlinjer hurtillförslaglämna-
i formsina totalatillskall kunnavarande ta myn-avresurser,vara

hinderochsamverkaniideella insatser,ochdighetsinsatser utan
uppgiftsgränser,traditionellaav

angivnamed denprojektkonkretagenomföratill ochinitiativta-
inriktningen,

organi-finansiell ochlagteknisk,förändringarföreslå behövliga av-
mellansamverkanochsamordningför bättresatorisk natur att

uppnås.skall kunnasamhällssektorerochmyndigheterolika
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Bakgrund

Allmänt

Storstadsutredningen tillkallades i oktober 1988 med uppdrag fö-att
reslå åtgärder för förbättra livsmiljönatt och vidga deltagandet i det
politiska livet däribland Valdeltagandet i storstäderna.- -

Utredningen avlämnade årenunder 1989-1990 underlags-tretton
bl.a. Välfärdrapporter, och segregation i storstadsregionerna SOU

1990:20, slutbetänkandet Storstadslivsamt Rika möjligheter hårda-villkor SOU 1990:36.
Utredningen konstaterade i storstadsområdenas minstatt attraktiva

bostadsområden invandrarna överrepresenterade liksomvar arbets-
lösa och eller mindrepersoner utslagna frånsom var mer permanent
arbetsmarknaden.

I dessa bostadsområden många hushåll beroende socialbi-var av
drag. Andelen sådana hushåll ökade snabbare än genomsnittligt i re-
gionerna. Andelen förtidspensionerade, ensamhushåll och ensamma
kvinnor med barn hög. I dessa områden fanns ocksåvar över-storen
representation med dålig hälsa. Sjukskrivningarnaav personer var
många. Vårdkonsumtionen och dödligheten högre än genomsnit-var

i regionerna i Sverige.tet
Utredningen föreslog åtgärderolika för öka förvärvsfrekvensenatt

och för motverka fortsatt högatt utslagning från arbetsmarknaden.en
Utredningen pekade olika exempel framgångsrika samarbets-
projekt där frånpersonal arbetsfönnedling, försäkringskassa och so-
cialtjänst förändrade samarbetsformer kunnatgenom effektivarege
individuellt stöd till olika hade svårighetergrupper av personer som

arbetsmarknaden.

Storstadsutredningen framhöll förnyelse dessaatt storstads-en av
områden förutsatte befolkningens medverkan och ökaden samver-
kan över sektorsgränserna. En social och kulturell förnyelse förut-

tillgång till olikasatte vilket enligt utredningen redan fannsresurser,
i bostadsområdena i tillräcklig omfattning, i synnerhet bostads-om
områdenas samlade kunde utnyttjas effektivareresurser ökadgenom
samverkan huvudmannaskapsgränserna.över

Som uppföljning Storstadsutredningen beslutadeen regeringenav
1990 under treårsperiod anslåatt l0 miljoner kronor åren All-per ur

arvsfondenmänna till projekt för samordning insatser för utsattaav
ungdomar i bostadsområden med sociala problem där utbild-även
ningsfrågor berörts, det s.k. Plusprojektet. Projektet pågåtthar sedan
år 1991. I april 1995 lämnar de lokala utvärderarna sina rapporter.En
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30denregeringentillöverlämnasskall senastredovisningsamlad
1995.september

Storstadsutredningenuppföljning attYtterligare rege-varaven
eko-Arbetsmarknadsstyrelsen att1990 uppdrogi februariringen

storstadsom-vissainomsamverkansprojektantalstödjanomiskt ett
sjukskrivna.ochsocialbidragstagarearbetslösa,andelråden med hög

försöksverksamhe-medSyftetbeviljades.krmiljoner6Sammanlagt
arbetsför-handförstamellan isamverkanvidareutvecklaattterna var

såförsäkringskassaochsocialtjänstmedling/arbetsmarknadsinstitut,
Eneffektiviserades.insatsersamlademyndigheternasberördadeatt

skullesamverkansformerupparbetaderedanambitionuttalad attvar
för-efterverksamhetordinarieiinordnasellerkunna permanentas

söksperiodens slut.
Arbets-tilluppdragetslutredovisadeArbetsmarknadsstyrelsen

1993.23 junidenSocialdepartementetochmarknadsdepartementet
faktorervissapekasverksamheternaredovisningen somI av

led-behovbl.a.framgångsrik samverkan,förkrävs samsynaven
stödfunktionerroll, behovstrategiskaningsnivå, projektledarens av

olikamellanansvarsfördelningtydligochinledningsskedet yr-i en
enskildamångatillbidrogFörsöksverksamheten attkesfunktioner.

bidragsbe-Passivtsjukskrivning.ocharbetslöshetitiderfick kortare
inriktningåtgärder medmed aktivahade kunnatroende ersättas

olikadebidrogSammantagetarbetsmarknaden.förankringen
utveck-kundesamverkanförformertillsamverkansprojekten att nya

verksamheten.ordinariei deninordnasochlas
utvecklingsarbetetpågickStorstadsutredningenmedParallellt

Regeringenstorstadsområden.ibl.a.boendeservice,samordnadmed
tillkronormiljoner100sammanlagt1985-1990årenunderbeviljade

Syftetboendeservice.samordnadförutvecklingsarbetenlokala103
funktionshindradeäldre ochför attmöjligheternaförbättraattvar

bättrebostädervanligamöjligt ilivså normaltleva genomett som
i bo-informellaochkommersiellaoffentliga,samordning resurserav

stadsområdena.
konsta-erfarenheterna,utvärderafått uppdragiBoverket, attsom

1994:3lokalsamhället Rapport attiSamverkani rapportenterar
boendesocialt instrumenttillutvecklatsboendeservicesamordnad ett

visarUtvärderingenmänniskor.för allabetydelsemed avgrupper
samverkan.besparingarekonomiskagårockså det göra genomattatt

ökaochservicenförbättrasamverkangår vidare ge-Det att genom
fy-går genomföradetboende ochför deinflytande attochmenskap

boen-projektNågra deförtecken.socialamedförnyelsesisk somav
fömyelsebidragföremål förocksåstödde blevdeservicedelegationen
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från Boverket. Under tiden 1986-1989 fördelade Boverket 155 mil-
joner kronor till förnyelse den fysiska miljön i allmännyttiga bo-av
stadsföretag i problemområden. Stödet fördelades i utsträckningstor

inrådan de boende. Erfarenheter stödets effekter bör till-av tasav
vara.

I arbetarrörelsens debattbok 90-talsprogrammet behandlas också
behovet förnya bostadsområdena iatt storstäderna. Förutom för-av
slag övergång till boende- och förvaltningsformenframhållerom nya
författarna det viktigaste antagligenatt avlägsna hinderär föratt
medborgarnas såaktivitet, de boende och de arbetar iattegen som
området får möjlighet utnyttja de redan existerandeatten resurserna

sätt dem och deras önskemålett och krav.som passar
Även i regeringsförklaringen den 4 oktober 1994 betonas helaatt

samhället måste mobiliseras för öka integrationen och motverkaatt
segregationen i samhället. områdenAlla betydelse berörda. Detärav

såvälgäller arbets- och bostadsmarknaden, skolorna och kulturlivet
kommunerna och organisationerna.som

Socialstyrelsen har i Social 1994 pekat den förändraderapport
arbetsmarknadssituationen framför allt har drabbat ungdomar,som
invandrare och ensamstående föräldrar. Man ocksåpekar att en
ökad boendesegregation tänkbar följdär årensdeen senasteav sam-
hällsförändringar, såväl förändringar själva bostadsmarkna-rörsom
den den ökande arbetslösheten, tilltagande ekonomisk knapp-som en
het bland hushållen och den ökande flyktinginvandringen. Man fram-
håller vidare det finns anledningatt skillnaderna mellanatt anta att
attraktiva och icke attraktiva bostadsområden i storstadsregionerna
kommer öka ytterligare i framtiden.att De klassiska boendesociala
problemen trångboddhet och omoderna bostäder har lämnat plats- -
för andra i stället handlar människors miljö i bostadenssom om ome-
delbara närhet.

Inom skolan finns signaler tyder språkkunskaperna iattsom
svenska hos många invandrare lågaoroväckandeär och tenderar att
sjunka. I de invandrartäta områdena fåmed svenska elever skapas en
språkmiljö i och utanför skolan, försvårar språkinlärningen ochsom

för naturliga tillfällen använda det språket.svenskager Fleraatt
undersökningar visar också många invandrare, haratt vuxna som va-
rit länge i Sverige, har dåligaalltför språkfärdigheter för kommaatt

arbetsmarknaden.
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och ungdomBarn

be-i uppdragSocialstyrelsenregeringen1992septemberI attgav
förnyel-detanledningvillkor medutvecklingen barnsskriva avav

landsting.pågår ochi kommunerbesparingaroch desearbete som
villkori BarnsuppdragetredovisatSocialstyrelsen har rapporten

1994:4.utvärderarföljer ochSocialstyrelsenförändringstideri upp
årenunderbesparingarkommunernasredovisas bl.a.I attrapporten

riktasverksamheternågot ibli1994 väntades1993 och större som
verksamheten 7kommunalatotalai dentill barn och än pro-unga

ibesparingarnaSpecielltjämfört med 6 procent. stor-storacent var
kostnadsminskningarmedräknar kommunernastadsregionerna. Där

9genomsnittungdomsverksamheter ibarn- ochinom procent.
ialla barninte storstä-emellertid slutsatsenSocialstyrelsen drar att

råka försämringarförriskförorter generellt löperder och större utatt
storstadsregionernadet ii ställeti landet. Skäletandra barn ärän att

in-koncentrationdelområden med högbarnrikafinns antalett av
med psykoso-människorochekonomisktvandrare, svaga grupper

återskälsärskildafinns detSocialstyrelsenproblem. Enligtciala att
åtgärderbostadsområden vilkaochdessa övervägauppmärksamma

behövs där.som
utvecklings-negativaför demycketSocialstyrelsen talarEnligt att

förförutsättningarnasådana områden förstärksitendenserna samt att
i dessasärlösningarindividuellamed sämrebarnen ärkompenseraatt

områden.

Invandrarfrågor

invandrarpolitikenKommittén förnyligen tillkallade översynDen av
åtgärder invandrartätaisärskilda130 skall bl.a.dir. 1994: överväga

eventuellaochdrivkrafterna bakombostadsområden och analysera
till vissa kommu-invandringenkoncentrationenmedolägenheter av

motverkas.sådana kanolägenheterhurövervägasamtner

Bostadspolitik

bo-utredningen förbeslutaderegeringen nyligen översynDen avav
bostadspo-bred1995:20 skallstadspolitiken dir. översyngöra aven

segregationspro-framhållsutredningenförlitiken. I direktiven att en
självgående. Bristandelångt blirtillåts tillräckligt lättcess som

oförstå-otrygghet ochövergår i främlingskap,samhörighetkänsla av
konstaterar,Direktivende andra.upplevs tillhörainför demelse som

till-bostädergodasäkra ärframförliggerdet är attattatt osssom
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gängliga för alla sådant integrationensätt främjasatt och ekono-
misk, etnisk eller social segregation motverkas de boendesamt att ge
möjligheter utveckla sina områden sådantatt boende-sättett att
miljön fungerar väl och boendet berikas.

En kommitténs uppgifter är vilkaav överväga bostadspolitiskaatt
medel kommunerna behöver för motverkasom segregationatt och
öka valfriheten i boendet. Kommittén skall också utvärdera gäl-nu
lande regler för stöd till ombyggnad och andra förbättringsåtgärder
inom bostadsområden med särskilda problem och överväga stö-om
det till dessa områden bör utformning stöd föränges en annan om-
byggnad i allmänhet.

Skolan

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla kommitté med uppdragen
belysa det inre arbetetatt i det offentliga skolväsendet för barn och

ungdom och föreslå åtgärder för stimulera den pedagogiskaatt ut-
vecklingen dir. 1995:19. Enligt sina direktiv skall kommittén bl.a.
överväga vilket skolansätt kan till det faktum vårtta attvara sam-
hälle mångkulturelltär och använda det i sitt arbete.som en resurs
En uppgift är överväga åtgärdereventuellaannan att det gällernär
inflytande för elever och föräldrar.

Samverkan på nivålokal

Människor med position i samhället har ofta behoven svag av sam-
hällets välfärdsinsatser. Ansvaret för olika stödinsatser oftaär
spridda många olika huvudmän. Socialtjänsten, skolan, hälso- och
sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen påär exempel
olika huvudmän har viktiga uppgifter i sammanhanget.som Bris-
tande samverkan medför inte sällan insatserna blir ineffektivaatt och
ibland till och med motverkar varandra.

Socialtjänstens samverkan mea andra myndigheter

Socialtjänstens olika former bistånd skall utformas så deav stär-att
ker den enskildes möjligheter Ävenleva självständigt liv.att ett om
socialtjänsten förfogar över brett register handlingsalternativett iav
arbetet med stödja och hjälpaatt människor i situationerutsatta är
det betydelsestor samverkar medav att övriga harman som ansvar
för andra områden inom välfärdspolitiken. I arbetet med stödjaatt

har det besvärligt hävdagrupper påextra sigsom arbetsmarkna-att
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myndigheterandraarbetsförmedlingen ochsamarbete medden krävs
åtgärderrehabiliteringsfrågor. viktigaSärskilt ärmedarbetarsom

arbetsmarkna-invandrareellerhjälpa ungdomarattavsersom
Sverige. Attmåste ialla medborgaretill arbeteden. Rätten varaavse

situationimänniskorperiod försätterlängrearbetslös under enen
skapariskerarpassivitetuppgivenhet ochskapar att ettsamt per-som

skolan, barnom-mellansamarbetebidragsberoende. Ett näramanent
utslagnings-hotandeinnebärasocialtjänst kanoch övrig att ensorgen

roll förUtbildning spelartidigt skede.i storettstoppas enprocess
för-och ökaarbetsmarknadenattraktionskraftindividenshöjaatt

Både gymnasieskolanövrigt.liv iför aktivtutsättningarna ävenett
utbild-individanpassamöjligheterbättreoch komvux har attnumera

avståndetviktigt överbryggaperspektivdessaningen. iDet är att
verksamhet.kommunalmellan skolan och annan

och skolamellan barnomsorgSamverkan

uppgif-för socialtjänstensnämndorganisationtill frimöjligheterDe
iutvecklingtilljanuari 1992, har lettden lgäller sedanter, ensom

ungdomsnämnder, därbarn- ochmedkommunerna gemensamma
Integrationmed skolan.samordnasdelar barnomsorgenhela eller av

effektivareinneburitharskola och skolbarnsomsorgmellan ett re-
utvecklingenSamtidigt harpersonal.lokaler ochsursutnyttjande av

ochminskatharöppethållandet barnomsorgengått inommot att
lagts ned.verksamheteröppna

Frånvaronförebilder. mänbehöveroch ungdomarBarn avvuxna
uppmärksam-kommitmånga har alltbarns vardagi attutsatta mer
integrationenerhållitsharsamordningsvinsterDe genomsommas.

utnyttjasskulle kunnaoch kultur,fritidoch barnomsorg,mellan skola
resurstilldelning ochanpassadlokaltdifferentierad,genom en mer

fritidsverksamheterområdesbaseradeockså öppna ut-att mergenom
andrafrån personal ochföräldrar,brukarinflytandevecklas med

boende.

ochhälso-socialförsäkring,mellansamverkanFinansiell

sjukvård socialtjänstoch

finansiellmedpågår lokala försökfemjanuari 1993Sedan den l
enligtsjukvården socialförsäkringochmellan hälso- ochsamordning

finansiellförsöksverksamhet medlokal1992:863lagen sam-om
sjukvård. Syftet medhälso- ochsocialförsäkring ochordning mellan

förinomincitamentskapaförsöksverksamhetdenna är systemenatt
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områderespektive för de skall utnyttjasatt gemensamma resurserna
så får vårdbästa medborgarna bättre och service samtidigtsätt att

samhällets totala kostnader minskar.som
Sjukvårdshuvudmannen för hälso- och sjuk-utöver ansvaretges,

vård, försöksområdei förtäcka kostnader sjukpen-ett att ettansvar
ning och rehabiliteringsersättning enligt lagen 1962238 allmänl om
försäkring AFL lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringsamt om

ÄvenLAF. medel avsedda för yrkesinriktade rehabilite-ärsom
ingåringstjänster ingårkan i verksamheten. Försöksverksamheten i

samlad strategi för minska ohälsa, befrämja rehabilitering ochatten
begränsa socialförsäkringsutgifterna. Genom möjligheten lokaltatt
kunna använda de samlade för sjukförsäkring sjuk-ochresurserna
vård friare bättre förutsättningar till samarbete mellansätt,ett ges
olika lokala leder till effektivare och snabbare rehabilite-organ som
ring.

Ytterligare för överbrygga sektorsgränser har tagitssteg att genom
försökslag SFS 1994:566 det möjligt för social-även gören som

Äventjänsten medverka i lokal försöksverksamhet. här huvud-äratt
syftet samverkan mellan berörda huvudmän ochatt genom genom
samordning de ekonomiska öka den samlade effektivi-av resurserna

i pågår sådanversamhetema. För närvarande verksamhet i Sten-teten
ungsunds kommun.

Uppdraget

Allmänt

Många bostadsområden i främst storstadsregionerna kännetecknas
invånarna hålli högre grad andra beroende samhäl-än ärattav av

lets stöd och service. Det innebär betydande ekonomiskaatt resurser
i form arbetsmarknadsstöd, socialförsäkringsersättningar ochav so-
cialbidrag anspråk områden.i i dessa Socialtjänsten, skolan, poli-tas

fritids- och kulturförvaltningarna folkrörelser,liksom enskildasen,
organisationer och andra betydande insatser för skapagör attgrupper

uppväxtförhållandenbra och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn
mångaoch Trots detta områdenatenderar att utarmasunga. av genom

hög arbetslöshet, flyttningsbenägenhet, ökad ungdomskriminali-stor
drogmissbruk och andra sociala problem. Motsättningar mellantet,

människorna områdeni dessa ofta formen konflikter medtar et-av
niska förtecken, vilket bidrar till öka spänningarna mellan olikaatt
befolkningsgrupper. Nedskärningar inom offentliga ekonomiska
stödsystem och offentlig service hårtdrabbar samtidigt särskilt fa-
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och skattesy-områden. Bidrags-sådanaiungdomarochbarnmiljer,
bidragsberoendenskaparmarginaleffektervidare hakan somstemen

skallmöjligtmångasåmåletuppnåsvåraredetoch attgör somatt
arbete.försörja sig eget

deinomregeltillämpningstriktareochnedskärningarPunktvisa en
rundvandringökadtillledasig riskerarförstödsystemenolika attvar

passivise-ökadtillochandra instanserochmyndigheterolikamellan
Åtgärder skallsamhällsinsatsernaförförstället attring i motsatsen.

viktigasteallra ärDetangelägna. atttillsammansbättre är enfungera
stödåtgärder kansärskildaberoendetminskakanutveckling avsom

igång.komma
regelsys-Även befintligaförändringarvissagenomförtsdet avom
eller lag-finansiellaorganisatoriska,finnasfortfarandedetkantem

lev-förbättrastöd förtillsamarbetebredareför atthindertekniska ett
behövsSamverkanförframför alltnadsvillkoren utsatta grupper.

tilltillträdemöjliggöranivå förindividuell ar-attatt gespersonen
det be-Mensamhällsgemenskapen.övrigaoch denbetsmarknaden

eftersamverkanområdesbaserad strävar attockså sam-hövs somen
behovlokalsamhälletsför t.ex.samladedeordna upp-avresurserna

kultu-lekmiljön, detbostäderna,närmiljön,fysiskadenrustning av
tillgång till denochfritidsverksamhetövrigochutbudetrella ser-av

arbetsmarknadspolitiken.social- ochförfinns inomvice ramensom
olikaberedskap inomhögochintressefinns i dagDet stortett en

lösakommunernaochboendehjälpa de attförsamhällssektorer att
bostadsområdena iiutslagningsproblemen stor-ochsegregations-

stadsregionerna.

Uppgifter

tillkal-storstädernaför deföreträdaremedkommitté tresärskildEn
iberördameddialogihuvuduppgift skallKommitténs attlas. vara

bättreskapasyftar tillåtgärderföreslå initieraoch attområdena som
detillbostadsområdenaberördaför de att taförutsättningar vara

föranvändaskanochfinnsmöjligheterocholika somsomresurser
särskiltskallövervägandenKommitténs tautveckling.positiven

svåragrundoch ungdombarnblanddesikte avsomgrupper
arbetsmarknadenfå tilltillträdesvårigheterelleruppväxtvillkor att

dålig livet.få iriskerar startatt en
ochåtgärdsprogramdekartläggningskallKommittén göra aven

arbetsmarknadsområ-social- ochalltframförinomaktiviteterandra
kommittén bedö-storstadsområdena ochtillsigriktardena somsom

Kartläggningenförändringsarbete.positivtbetydelse förha ettmer
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skall omfatta såväl statliga insatser regionala och lokala insatsersom
olika slag med denna inriktning. En kartläggning ocksåbörav ge-

nomföras internationella erfarenheter olika projektav av som genom-
förts med syfte angripa storstadsproblem.att

Frågor hur polisens insatser och åtgärderandra kriminali-om mot
skall utformas faller i huvudsak utanför kommitténstet uppgifter. l

kartläggningsarbetet bör kommittén dock del det arbeteta av som
BRÅBrottsförebyggande rådet regeringens uppdrag utför som

underlag för nationellt brottsförebyggande Kommitténett program.
bör del detäven arbete utförs i Trygghetsutredningen Juta av som
1993:05 liksom det pågårarbete inom polisen med inrikt-av som nu
ning polisens verksamhet skall bli problemorienterad ochatt mera

Ävenorganisatoriskt utföras bl.a. i form närpolisverksamhet. denav
utredning regeringen aviserat medborgarnas delaktighet ochsom om
inflytande i samhällsutvecklingen berör kommitténs arbete.

Kommittén skall lämna förslag till riktlinjer hur de aktuella bo-
stadsområdena bättre för närvarande skallän till sina totalata vara

och hur myndigheternas kompetens och medel kan utnyttjasresurser
särskilda samverkansprojekt hindergemensamt t.ex. utangenom- -

traditionella uppgiftsgränser. Det viktigt i dettaär sammanhangav
också beakta de inte minst i formatt ett stortresurser, av engage-

finns i det lokala förenings- och organisationslivet. I dettamang, som
avseende bör kommittén fästa blicken inte bara det traditionella
föreningslivet också alternativa gruppbildningar och träff-utan
punkter inom bostadsområdena.

Om det skulle visa sig regelsystem och organisatoriska företeel-att
olika slag lägger hinder i för effektiv ändamåls-ochvägenser av en

enlig samverkan, skall föreslåkommittén behövliga förändringar.
Som viktigt led i arbetet skall kommittén själv initiativ tillett ta

och genomföra eller stödja konkreta projekt med den angivnaovan
inriktningen. I detta sammanhang bör regeringen undernoteras att
Arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel särskilda medel föravsatt
insatser för invandrare storstadsområden.i När det gäller utveck-
lings- och försöksverksamhet för barn och finnsungdomar dessutom
möjlighet för ideella organisationer söka medel Allmännaatt ur arvs-
fonden. Möjligheten dra Europeiska unionensatt nytta av program,
nätverk och fonder bör ocksåhärvid undersökas.

Kommittén skall oförhindrad fortlöpande under utred-attvara
ningsarbetet föreslå sådana förändringar lagteknisk, finansiell ochav
organisatorisk behövs dels för olika projekt skall kunnanatur attsom
genomföras och uppnådels för förbättrade möjligheter tillatt sam-
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ordning myndig-och samverkan mellan de totala insatser dom olika
heter och organisationer gör.

samrådTidsramar och

åt-Kommittén skall oktober 1995 redovisa behovetden lsenast av
nåvidtas för samverkangärder behöver den samordning ochattsom

utredningsarbetetbeskrivits Resultatet det samladesom ovan. av
skall redovisas den 1 juli 1997.senast

samrådaKommittén skall med berörda myndigheter, kommuner
organisationer Kommittén för invandrarpo-och med översynsamt av

litiken dir. 1994: 130 och Utredningen för bostads-med översyn av
politiken dir. 1995:20.

utredningsarbetet till samtliga kom-För gäller regeringens direktiv
mittéer redovisning regionalpolitiskaoch särskilda utredare om av

åtagandenkonsekvenser 1992:50, offentliga dir.dir. prövaattom
1994:23 jämställdheten dir. 1994:124.och mellan könenom

såvälKommitténs skall för denförslag kostnadsneutrala stat-vara
liga sektorn för den samlade offentliga sektorn.som

Dessa direktiv de vid regeringssammanträde den 23 juniersätter
storstadsområden1994 beslutade direktiven Levnadsvillkor i dir.

1994:68.

Socialdepartementet
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