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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa. 

Minnesanteckningar från temaseminarium  

Tid: 15 mars 2018 

Plats: Långholmen konferens 

Vi var ungefär 25 deltagare som samlats i denna fantastiska miljö och vi hälsades varmt 

välkomna av våra två ordföranden, Ulrika Jörgensen och nytillträdda Eva Stjernström. 

Hållbar och jämlik styrning i Huddinge kommun 

Huddinge kommun, nummer 14 i storlek av landets kommuner och med 110 000 

invånare, ingår i ett arbete för hållbar utveckling utifrån en modell som kallas 

Södertörnsmodellen. Detta är en modell och ett arbete där kommuner, näringsliv och 

forskning förutsättningslös möts för att hitta nya sätt att samverka, utifrån kommunernas 

behov och med ständigt fokus på medborgarna.   

Viktiga delar i modellen handlar om social hållbarhet och folkhälsa.  Marcel Moritz, 

teamledare hållbarhet i Huddinge kommun, berättar om hur kommunen försöker 

”mainstreama” arbetet med social hållbarhet och folkhälsa genom jämlik styrning och 

med bra faktaunderlag för behovsbaserade beslut med hjälp av 

Södertörnsmodellen/södertörnsanalysen. Det blir mycket siffror men med hjälp av 

analysverktyget (som bygger på Gapminder) så blir det enkelt att visualisera för bättre 

och djupare förståelse. 

Från att ha arbetat med massor av olika planer inom olika delar i kommunen som alla 

hamnade på sidan av varandra, och med risk för perspektivträngsel, har man med färre 

mått och mål försökt styra upp till ett fåtal styrdokument. Agenda 2030 och ett antal av 

dess mål för social hållbarhet anger färdriktningen. Utifrån bra faktaunderlag för 

behovsbaserade beslut har Huddinge numera endast 3 styrdokument; två översiktsplaner 

och ett mål- och budgetdokument. Styrdokumentens röda tråd är jämlik styrning och 

inom ramen för detta är kön, ålder och område (var man bor) de viktigaste 

parametrarna. Se bild i bildmaterialet om definition av jämlik styrning. 

Som ett exempel så visar Marcel att aktuella siffror säger att vad gäller ”upplevelse av 

trygghet” så borde man jobba mer i en särskild del av kommunen, vilket ger underlag 

för insatser på alla nivåer, från fritidsgården till typ av bostadsbyggande. 

Som stödverktyg använder man PUFF – Planera, Utföra, Följa upp och Förbättra. Ett 

annat stödverktyg för jämlikhetsanalys är att svara på frågorna: 1) vad är en skillnad?  

2) vad beror den på? 3) vad behöver vi göra? 
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Den risk och väsentlighetsanalys som sedan görs redovisas för politiken som gör 

nödvändiga prioriteringar. 

Sammanfattningsvis säger Marcel att om man visualiserar helheten och delarna, med 

jämlikheten i fokus, så blir styrning och uppföljning mer systematisk och långsiktig. 

Vi avslutade detta pass med gruppdiskussioner. 

Marcels bilder 

Politikernas trygghetsundersökning 

Brottsförebyggande rådet (Brå, www.bra.se) är en myndighet som verkar för att 

brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i samhället. Det gör man genom att ta 

fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och 

rättsväsendets reaktioner på brott. Anna Frenzel, utredare på enheten för statistiska 

utredningar på BRÅ, medverkar. 

Politikernas trygghetsundersökning, PTU, beskriver förtroendevaldas utsatthet för 

trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- och 

landstingsfullmäktige samt riksdag. Undersökningen, som nu har genomförts totalt fyra 

gånger, ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha 

varit. 

Utsatthetens konsekvenser 

Den vanligaste konsekvensen av utsatthet, eller oro för att utsättas, var att den 

förtroendevalde undvikit att engagera eller uttala sig i en specifik fråga. Bland 

förtroendevalda som utsatts finns stora skillnader i andel som uppger att de påverkats, 

beroende på vad de utsattes för. Bland dem som utsattes för våld, skadegörelse eller 

stöld hade en högre andel påverkats av sin utsatthet, än bland dem som utsattes för hot 

och trakasserier. 

Man kan ställa sig frågan varför en särskild undersökning kring politikernas trygghet 

behövs trots en väldigt bra brottsstatistik i Sverige. Man får i den ordinarie 

brottsstatistiken inte koda för olika grupper och anmälningsbenägenheten från de 

förtroendevalda som blir utsatta är väldigt låg. 

14000 ledamöter i riksdag, kommuner och landsting har tillfrågats med en svarsfrekvens 

på 60 procent. Denna är lägre bland de yngre och bland riksdagsledamöter. Att ha varit 

utsatt för hot, hat och trakasserier (minst ett tillfälle) är jämnt fördelat över olika 

grupper. 

Oron för hot och hat och trakasserier har ökat något över åren och andelen påhopp mot 

kvinnor via sociala medier är större än mot män. Ju mer aktiv man är på sociala medier 

och ju mer känd man är av allmänheten ju fler påhopp. 

I över 40 procent av beskrivna händelser var förövaren okänd – oftast en förargad 

medborgare eller så kallade rättshaverister. En ganska stor andel identifierades som en 

person från ett annat parti. Man ser också en ökning av uppfattningen att händelser kan 

kopplas till högerextremistisk/rasistiska grupperingar. En slutsats är att förövaren vill 

förödmjuka, förolämpa och påverka beslut.  

http://www.natverken.se/
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På frågan om vilka konsekvenser som hot och trakasserier kan få svarar de flesta av de 

tillfrågade 

– man överväger att lämna politiken,  

– man undviker att uttala sig/engagera sig i specifika frågor   

– man tvekar inför en åtgärd eller ett beslut  

 

Vi avslutar även detta pass med diskussioner runt bordet och det visar sig att de flesta 

förtroendevalda på hemmaplan känner igen sig i det Anna beskriver. Många delar med 

sig av egna exempel.  

Det visar sig också att man på flera håll arbetat med att ta fram manualer/riktlinjer för 

hur man ska förhålla sig om man blir utsatt hot och våld. Även olika former av 

utbildningar tas fram och kommer att genomföras. Många tror också att utsattheten 

kommer att öka nu då det är valår. 

 

Annas bilder 

 

För anteckningarna/Sofie Edberg 

 

Deltagare 

Ulrika Jörgensen, Halland 

Carina Sjölund, Västmanland 

Harriet Hedlund, Västerbotten 

Hans Hedlund, Västernorrland 

Annette Ternstedt, Västra Götaland 

Maria Nyman- Stjärnskog, Skåne 

Yvonne Augustin, Skåne 

Torbjörn Holmqvist, Östergötland 

LarsÅke Carlsson, Västra Götaland 

Monica Gundahl, Värmland 

Marianne Utterdahl, Värmland 

Ing-Marie Nilsson Axelsson, Skåne 

Henrik Olofsson, Gävleborg 

Eva Stjernström, Värmland 

Eva Hellström, Stockholm 

Jeanette Nyström, Stockholm 

Gunilla De Geer, Stockholm 

http://www.natverken.se/media/8083/anna-frenzel-ptu-2017-180315.pdf
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Annika Brenckert Hagström, Värmland 

Inger Dahlbom, Stockholm 

Anna Ekholm, Sörmland 

Hanna Vahlund, Västernorrland 

Lena Käcker, Östergötland 

Annika Liden, Värmland 

 

 

 

 


