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Upplägg 

 
• Målstyrning av social hållbarhet 

 
• Jämlik styrning – vad är det och hur funkar det? 

 
• Handbok för jämlikhetsanalys 

 
• Att visualisera vår målstyrning – effektiv analys och uppföljning 

 
 

 



Några ord om Huddinge… 
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Stockholm 

Botkyrka 

Huddinge 

Utvecklingsområden 

• Kungens kurva 
 
• Huddinge centrum 

 
• Flemingsberg 



Stark befolkningsutveckling 

14:e 

110 000 



Från massor av planer på ”sidan om”  
till ordinarie styrning… 
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Sociala hållbarhet och agenda 2030 
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Hur styrs Huddinge kommun? 
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Jämlik styrning 



Social hållbarhet i Huddinge kommun 

Översiktsplan 

1. Sammanhållning  

• Blandad bebyggelse (upplåtelseformer, storlekar mm) 

• Binda samman områden och ta bort barriärer  

• Mötesplatser – skapa överbryggande möten där 

olikheter möts 

• Särskilda satsningar på vissa bostadsområden (i Vårby, 

Flemingsberg och Västra Skogås)  

2. Jämlikhet - jämlika livsmiljöer 

3. Delaktighet  

4. Trygghet 

5. Hälsa 

6. Kultur/fritid 

 

 

Mål och Budget  

1. Övergripande mål:  

Fler i jobb  

Utbildning  

bostäder 

2. Ökad jämlikhet  

3. Ökad delaktighet 

4. Ökad trygghet 

5. Fler upplever hälsa 

6. Kultur/fritid 

 

Jämlik styrning –  

kön, område, ålder 



”För att skapa bäst möjlighet att verka för jämlika levnadsvillkor är 
kunskap om våra invånares förutsättningar och möjligheter viktigt.  
I Huddinge ska verksamheter genom jämlik styrning mäta och analysera 
statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. 
Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas.” 

Jämlik styrning 

 Ur Huddinge kommuns Mål och Budget 2018 



Jämlik styrning med jämlikhetsanalys – kvalitetsarbete 
 
                            På lång och kort sikt 
 

 



Planera 



Utföra 
Arbete i enlighet med satta mål och planer   
 
Jämlikhetsanalys av till exempel: 

• Utredningar av barn 0-12 
• Mötesplatser för unga (fritidsgårdar)  
 



Analys av orosanmälningar i socialtjänsten 
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Jämställda ungdomsgårdar 



Följa upp 



Förbättra 

 
Hur gör vi när skillnaderna ökar 
och inte minskar? 



Stödverktyg för jämlikhetsanalys 



 

Hur funkar jämlikhetsanalys? 



Kan jämlik styrning införas i er region? 
Vilka skulle i så fall utmaningarna vara? 

Vad skulle vinster vara? 
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Men det blir ju väldigt mycket statistik och siffror? 
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Exempel på visualisering ”Gapminder” - Södertörnsanalysen 

Se film om södertörnsanalysen: https://youtu.be/WXVev6kdrQk 

Mer info se: www.sodertornsmodellen.se/sodertornsanalysen 

Södertörnsanalysen verktyget (öppnas i chrome): https://open-numbers.github.io/sodertornsmodellen/ 
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