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Ett jämlikt samhälle är ett mer hållbart 
samhälle
Förändringar i omvärlden påverkar Mora kommuns möjligheter 
att nå målbild 2030, Hållbara Mora – stärkt social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet. I omvärldsanalys 2022 med sikte mot 2030 
djupdyker vi i jämlikhetens betydelse för kommunens utveckling.

Inledning
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en ständigt pågående process som hjälper 
oss att i möjligaste mån vara beredda på förändringar i omvärlden som påverkar 
de kommunala verksamheterna direkt eller indirekt. 2021 års omvärldsanalys var 
starkt präglad av rådande pandemi då hela kommunsektorn hade att hantera en 
situation där åtgärder krävdes för att kortsiktigt klara sig ur pandemin samtidigt 
som det krävdes insatser för att bygga långsiktig hållbarhet. Den fortsatt pågående 
pandemin har kastat in världen i en hög grad av osäkerhet och sårbarheten för våra 
samhällen är påtaglig. Ett ständigt aktuellt ämne är jämlikhetsfrågorna vilket också 
har förstärkts under rådande pandemi. 

Genom omvärldsanalys kan vi förbättra handlingsberedskap och få underlag till 
gemensamma prioriteringar och verksamhetsutveckling.

Presentationen av omvärldsanalysen utgör startskottet för kommunens mål- och 
budgetarbete. Syftet är att ge en bild av förändringar i omvärlden som påverkar 
verksamheternas förutsättningar och därmed fungerar som underlag i kommunens 
långsiktiga planeringsarbete. Analysen utgör ett planeringsunderlag och är inget 
politiskt behandlat styrdokument.

Peter Karlsson, kommundirektör
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Omvärldsanalys
Mora kommuns främsta styrdokument är Strategi Hållbara Mora som innehåller 
kommunens målbild, Målbild 2030. Målbilden pekar ut riktningen för hur Mora 
ska utvecklas ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv och är en beskrivning av hur 
politiken vill att kommunen ska fungera i framtiden. 

En målbild i Strategi Hållbara Mora lyder ”I den hållbara staden Mora är det 
viktigt att alla invånare – unga och gamla, kvinnor och män med olika kulturella 
och socioekonomiska bakgrunder - upplever att de är trygga, delaktiga i samhället 
och kan påverka och förändra sin vardag”. Strategin innehåller dessutom två 
övergripande så kallade riktlinjer varav den ena är ”Kommunen ska aktivt arbeta för 
ett jämlikt och jämställt samhälle”. Riktlinjen anger hur vi bör förhålla oss. I tidigare 
genomförda omvärldsanalyser har jämlikhetsperspektivet hanterats i flera av de 
beskrivna trenderna. 

En djupare beskrivning av jämlikhetsperspektivet i årets analys har gjorts utifrån 
att skapa förståelse för riktlinjen och sätta ord på begreppet samt att lyfta aktuell 
forskning, fakta, pågående arbeten, möjligheter och utmaningar.

Arbetet för mer jämlika livsvillkor är ett samhälleligt ansvar som förutsätter ett 
gemensamt och tvärsektoriellt arbete. Kommunen har genom sitt välfärdsuppdrag 
både goda möjligheter och ett brett ansvar för att motverka ojämlikhet mellan 
olika individer och mellan olika grupper i befolkningen utifrån kön, bakgrund och 
socioekonomisk situation. 

I arbetet med att lyfta jämlikhet utifrån några olika perspektiv har ett omfattande 
material studerats och värdefulla dialoger med verksamhetsföreträdare ägt rum. 
Dialogerna syftade till att sätta ord på begreppen och få en bild av den kunskap som 
finns i organisationen, identifiera möjligheter och utmaningar i verksamheten. 

Hur kan omvärldsanalysen användas?
Omvärldsanalysen kan med fördel användas för att skapa förståelse för 
begreppet jämlikhet och som ett underlag för fortsatt dialog och analys i 
arbetsgrupper. 
Omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag. Läs igenom de fyra 
perspektiven och fokusera på det som har störst relevans för er 
verksamhet. Det är viktigt att identifiera områden där tvärsektoriell och 
tvärprofessionell samverkan kan stärka kommunens jämlikhetsarbete. 
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Perspektiv
I omvärldsanalysen beskrivs fyra perspektiv utifrån några centrala områden för 
jämlikhet där kommunen har möjlighet att påverka; utbildning, kultur och fritid, 
vård och omsorg samt boendemiljö. 

Perspektiv 2022

Prioriterade trender 2020 

• Konkurrens om arbetskraft och kompetens
• Effektivisering med ny teknik
• Jämlik välfärd
• En obalanserad bostadsmarknad
• Bygga tillit och socialt kapital hos unga
• Integration och ökad mångfald
• Polarisering

Prioriterade trender 2021

• Äldres hälsa
• En livsmedelsförsörjning i förändring
• Tillit – transparens och kommunikation

Jämlikhet

1. Vård och omsorg
2. Utbildning
3. Boendemiljö 
4. Kultur och fritid



Megatrender
Det finns ett antal övergripande drivkrafter även kallade megatrender – 
globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar av 
dem starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen och driver på övriga mindre 
trender och samspelar med varandra. De är ofta svåra att påverka lokalt och 
regionalt och konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av Sverige. Men 
oavsett om drivkrafterna utgör möjligheter, hot, eller både och, så måste man 
lokalt och regionalt ha en strategi för att möta dem. De som bäst förstår och förmår 
att hantera dessa fundamentala drivkrafter kan också bäst dra fördelar av dem. 

Jämlikhet handlar i grund och botten om alla människors lika värde och påverkas 
av megatrenden ”Värderingar”.

Värderingar
Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden och påverkar i sin 
tur länders och platsers kultur och utveckling. Det är människors värderingar 
som i hög utsträckning avgör om ett land kan bygga upp fungerande institutioner, 
om människor känner tillit till varandra, är toleranta mot olikheter och om de 
uppmuntrar kreativitet och entreprenörskap. Människors värderingar påverkas av 
ny teknik och tillgång till kunskap, men också av mer utdragna demografiska och 
institutionella förändringar i samhället eller av enstaka händelser i historien. 

Förändrade värderingar följer ofta av generationsskiften. Grundläggande 
värderingar uppstår tidigt i livet och förändras vanligtvis rätt lite, om vi inte ställs 
inför omvälvande händelser eller om människor som vi står nära och litar på 
påverkar oss. 

Globalisering och nya kommunikationstekniker har inneburit att idéer, trender, 
kunskap och även desinformation får snabbare spridning och når fler människor 
än tidigare. Förändrade värderingar kan därför uppkomma genom att vi blir 
påverkade av människor och skeenden utanför våra territoriella och kulturella 
gränser. Det har till exempel inneburit att skillnader i värderingar mellan olika 
individer ur samma generation har ökat och troligtvis kommer fortsätta att öka.
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Jämlikhet utifrån våra fyra perspektiv
Leave no one behind
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika värde och möjligheter 
oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder eller 
ekonomisk och social status. 

Världens ledare har lovat att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar 
värld. Flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, anknyter 
till olika aspekter av jämlikhet, sammanfattat i ambitionen att inte lämna någon 
utanför – leave no one behind. Det tionde målet har för övrigt rubriken ”Minskad 
ojämlikhet”. 

Jämlikhet är ett begrepp med många dimensioner. Ofta hör man jämlikhet 
associeras till inkomst och förmögenhet, men många fler aspekter av livsvillkoren 
spelar roll - hälsa, boende, utbildning, tillväxt, trygghet och tillit. 

Jämlikhetsträdet visualiserar jämlikhetsbegreppet i en samlad bild. Trädets 
rötter illustrerar orsaker till ojämlikhet och effekter av ojämlikhet i grenar och 
löv. I stammen finns grundläggande socioekonomiska livsvillkor: det är kärnan 
när vi talar om ojämlika möjligheter. I barken är människor inristade eftersom 

Bild: Jämlikhetsträdet. Jämlikt Gävleborg. Rapport från Jämlikhetsutredningen. Region Gävleborg. 2021.
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ojämlikhet handlar om människor som på gruppnivå har olika förutsättningar och 
möjligheter. Trädet illustrerar hur olika områdena samspelar och varför ojämlikhet 
uppstår. I trädets stam finns områdena Utbildning och Arbete och Ekonomi. Dessa 
områden utgör de grundläggande socioekonomiska livsvillkoren, som påverkar 
utfallen inom de områden som finns i grenarna: Tillgänglighet och Boendemiljö, 
Delaktighet och Hälsa. Längst ut i trädets lövverk finns exempel på uttryck av 
ojämlikhet - skillnader som syns i statistiken eller som människor upplever i sin 
vardag.

I Trädets rötter finns förklaringar till att ojämlikhet uppstår och upprätthålls. 
Förklaringarna är uppdelade i två områden: Strukturella faktorer och Samspel 
mellan människor. Med strukturella faktorer menas övergripande samhällssystem, 
prioriteringar, lagar och regelverk. Hur aktörer är organiserade, vilka arbetssätt de 
har samt hur de samverkar med varandra är också strukturella faktorer som påverkar 
människors möjligheter. Samspel handlar om hur människor beter sig mot och 
bemöter varandra, oavsett om det sker i en yrkesroll, som företrädare för något eller 
som privatperson. 

Våra kommunala verksamheter arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra 
livsvillkoren för medborgarna genom att fördela resurser och tillhandahålla 
välfärdstjänster. Detta sker genom det kommunala grunduppdraget i form av 
förskola, skola, stöd, omsorg, service, kultur och hållbar stadsutveckling. De 
kommunala grunduppdragen styrs av reglementen, ägardirektiv, andra styrande 
dokument, konventioner och lagstiftning. Både det kommunala grunduppdraget och 
Strategi Hållbara Mora betonar vikten av jämlikhet och likvärdiga livsvillkor.

Livskvaliteten ökar för många men inte för alla
För de allra flesta är Mora en bra kommun att leva i men det förekommer 
ojämlikheter som kan leda till otrygghet, ohälsa, sämre sammanhållning och 
ökande kostnader. Vi blir både äldre och friskare. Samtidigt har utvecklingen inte 

Det är ett inkluderande, 
jämställt, och jämlikt 

Dalarna där människor 
mår bra och där alla ges 
möjlighet att utvecklas.
Ur Dalastrategin 2030

varit jämn, utan vissa grupper har fått betydligt sämre 
levnadsvillkor än andra – även om folkhälsan totalt sett 
blivit bättre. 

I Dalastrategin 2030 beskrivs ojämlikhet enligt följande: 
”Ojämlikheten ökar i Sverige och i Dalarna. Framför 
allt ökar de ekonomiska klyftorna mellan olika grupper 
i samhället men även boendesegregationen är en 
utmaning. Det har också skett en ökad polarisering 
mellan stad och landsbygd i takt med att allt fler 
människor bor i städer jämfört med landsbygden 
och att service och arbetstillfällen försvunnit. Om de 
socioekonomiska klyftorna blir alltför stora riskerar de 
att motverka sammanhållning, tillit och trygghet i samhället. Det riskerar i sin tur 
att försvaga demokratin, exempelvis genom systematiska skillnader i valdeltagande, 
faktiskt eller upplevt inflytande samt delaktighet och engagemang. På vissa håll i 
Dalarna finns tecken på ett urholkat samhällskontrakt och ökad kriminalitet. Det 
behövs ett fortsatt starkt samhällskontrakt där människor känner att de har både 
rättigheter och skyldigheter, och tar ett gemensamt ansvar för samhällets utveckling”.
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Jämlika och jämställda Mora med utgångspunkt från Hållbarhetsbarometern
Nedan redovisas nyckeltal från Hållbarhetsbarometern med direkt koppling till de 
globala målen, Agenda 2030, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet. Syftet är att 
spegla förhållanden i Mora och ge stöd för arbete som rör jämlikhet och jämställdhet. 
Färgsättningen, grön, gul och röd grundar sig på underlaget i Kolada, Kommun-och 
regiondatabasen, och bygger på Moras placering i förhållande till andra kommuner. 

Grön färg = de 25 procent bästa. 
Röd färg= 25 procent sämsta. 
Gul färg= 50 procent mittersta. 

Ett grönt resultat behöver inte innebära att det går att slå sig till ro. Resultaten 
kanske är bättre än andra men det är fortfarande möjligt att det behövs en 
resultatförbättring.

Mål 5 
Jämställdhet

Mål 10 
Minskad ojämlikhet

Viktiga nyckeltal 
att följa

Kvinnors mediannettoinkomst, andel av män

Tillfälliga föräldrapenningdagar, VAB, som tas ut

Föräldrapenningdagar tas ut av män

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Ginikoefficient

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera

Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning

Ohälsotal

Återstående medellivslängd, kvinnor

Återstående medellivslängd, män

Fallskador bland personer 65+

Befolkning i kollektivtrafiknära lägen

Invånare med avsaknad av tillit till andra

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll
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Varför ska vi sträva mot ökad jämlikhet?
I Regeringsformen 1 kap 2 § står om alla människors lika värde, att samhället ska 
verka för delaktighet och jämlikhet och motverka diskriminering. 

Om människor inte har likvärdiga uppväxtvillkor, utbildningschanser, livsmiljöer, 
tillgång till det offentliga rummet och bostäder, arbetsmöjligheter, delaktighet och 
inflytande är inte livsvillkoren jämlika. Särskilt inte om det finns en systematik i 
ojämlikheten mellan, och diskriminering av, olika grupper. I ett jämlikt samhälle har 
därför alla människor lika rättigheter och möjligheter till goda livsvillkor.

Ökad jämlikhet hos en befolkning är en tillgång för hela samhället och något som alla 
grupper tjänar på. Tabellen visar att vinsterna är många och att de påverkar såväl 
samhällets ekonomiska utveckling som sociala hållbarhet.

Sannolikheten att barn från olika 
uppväxtmiljöer går till högre utbildning 
påverkas av ojämlikheten i samhället. 

Barn som kommer från högutbildade eller 
medelutbildade hem går till högre utbildning 

oberoende av hur ojämlikt samhället är. 

Per Molander, ordförande 
Jämlikhetskommissionen

Ekonomiska effekter av 
ökad jämlikhet

• Samhällets resurser kan 
användas till annat än 
att bekämpa effekter av 
skillnaderna

• Samhällsekonomiskt 
lönsamt

• Humankapitalet ökar
• Ökade förutsättningar för 

tillväxt och utveckling
• Ökad produktivitet
• Fler kan arbeta
• Investeringar i utbildning 

ger större utbyte eller 
avkastning

• Ökad ekonomisk tillväxt

Sociala effekter av ökad jämlikhet
• Höjd livskvalitet
• Ökad tillit mellan människor och till 

samhällsinstitutionerna
• Lättare för människor att uppnå sin fulla 

potential
• Ökade förutsättningar för social rörlighet
• Ökad framtidstro och känsla av 

tillhörighet
• Det sociala kontraktet upprätthålls och 

kan beskrivas som sättet vi förhåller 
oss till samhället. Här åsyftas principen 
– att du ställer upp för samhället och 
samhället ställer upp för dig

• Minskad social oro, otrygghet och 
kriminalitet

• Minskat utanförskap
• Större öppenhet i samhället
• Ett mer sammanhållet samhälle
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Socialtjänsten ska främja ekonomisk och social trygghet, 
jämlika och jämställda levnadsvillkor och aktivt deltagande i 
samhällslivet (Socialtjänstlagen kap 1 § 1). 

En grundläggande tanke bakom socialtjänsten är att den ska vara tillgänglig och vara 
av god kvalitet för alla som har behov av den. Det handlar till exempel om att följa 
upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort. En god vård 
och omsorg ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker.

Investering i jämlika livsvillkor
Goda och jämlika uppväxt- och levnadsvillkor är en nyckel för att undvika sociala 
problem och för att uppnå god och jämlik hälsa. Uppväxtvillkor, sociala miljöer 
och samhälleliga sammanhang är sällan neutrala utan innehåller ofta både risk- 
och skyddsfaktorer som både kan bidra till att skapa sociala problem eller till att 
förebygga problem. 

Att satsa på tidiga åtgärder och insatser i barns liv och att försöka förebygga 
ojämlikhet handlar om att investera för framtiden. Det är alltid bättre att tidigt främja 
en positiv utveckling än att försöka bryta ett negativt förlopp senare i livet eller i ett 
händelseförlopp. Utifrån invånarens perspektiv kan det främjande och förebyggande 
arbetet motverka att problem uppstår eller att konsekvenserna av problem mildras. 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det god ekonomisk hushållning med 
resurser som bidrar både till ekonomisk och social hållbarhet. Förebyggande insatser 
som bidrar till goda uppväxtvillkor är en fråga för hela kommunen. 

Nationella studier visar att det kan förekomma omotiverade skillnader inom 
den sociala barn- och ungdomsvården samt att barn som växer upp i sådana 
bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre 
förutsättningar för god hälsa. Att leva under knappa resurser, påverkar barn och 
ungas levnadsvillkor negativt. Bland annat medför det ökad risk för fysisk och 
psykisk ohälsa, kriminalitet, låga studieresultat, arbetslöshet, bidragsberoende 
och ingripanden av den sociala barnavården. Uppsökande verksamhet, samverkan 
mellan socialtjänstens enheter samt externa aktörer behöver öka för att fånga upp 
utsatta barn och vuxna i ett tidigt skede. Inom exempelvis området ekonomiskt 

Vård och omsorg
PERSPEKTIV 1:
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Perspektiv 1

bistånd visar resultat från Socialstyrelsens kartläggning att det finns behov av att 
utveckla individuellt anpassade insatser för utrikes födda kvinnor med långvarigt 
försörjningsstöd. Även föräldralediga med ekonomiskt bistånd och deras behov 
av arbetsmarknadsfrämjande insatser redan under föräldraledigheten behöver 
uppmärksammas i syfte att förkorta biståndstiderna för kvinnor. 

I Mora har vi relativt likvärdiga sociala och ekonomiska förutsättningar och en 
relativt låg andel unga i ekonomiskt utsatta hushåll men det finns grupper i samhället 
som behöver extra stöd.

Ny socialtjänstlag - för hållbar socialtjänst
En ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Förslaget har höga visioner 
för att främja jämlikhet, jämställdhet och trygghet. De större förslagen handlar om 
förebyggande och lättillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering 
av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser 
utan föregående behovsprövning.

Ett förslag handlar om insatser utan föregående behovsprövning för att nå människor 
i behov i ett tidigt skede innan sociala problem har fördjupats. Möjligheten att ge 
insatser utan ansökan, utredning och beslut kan vara en väg att både nå personer 
som annars drar sig för att kontakta socialtjänsten och att frigöra socialtjänstens 
resurser till de med störst behov. Ett annat förslag är att styra utvecklingen mot 
en mer kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av insatsernas 
kvalitet. För att brukare, inte minst barn i samhällsvård, ska få rätt insatser måste 
socialtjänsten få rätt förutsättningar att följa upp resultat av olika åtgärder. Förenklad 
informationshantering inom kommunen och mellan kommun och region är också av 
stor vikt för att stärka en helhetssyn på individens behov.

Förslag till ny socialtjänstlag har varit ute på remiss och flera remissinstanser har 
uttryckt oro i obalansen mellan krav och resurser i verksamheten när reformen 
uttryckligen inte får innebära ökade kostnader. Detta i kombination med höga 
visioner i ett nytt lagförslag kan innebära att kommuner behöver göra ekonomiska 
prioriteringar – något som ofta innebär att det arbete som inte är lagstadgat drabbas, 
exempelvis det förebyggande sociala arbetet samt att det kan leda till ökade regionala 
skillnader för den sociala barn- och ungdomsvården. 
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Inom socialförvaltningen i Mora är de uppdaterade på förslagen i den nya 
socialtjänstlagen och betonar att ett ordentligt arbete behöver göras för att tydliggöra 
vad insatser utan biståndsprövning ska omfatta, vem som ska utföra och eventuellt 
behov av mer resurser. I nuläget saknas det information från nationell nivå. En 
otydlighet i detta skulle inte främja jämlikhetsperspektivet.

En mer kunskapsbaserad och systematisk uppföljning är något som man inom 
socialförvaltningen efterfrågat under en längre tid. Detta för att säkerställa vilka 
satsningar, arbetssätt och metoder som faktiskt gör skillnad för individen och för att 
stärka jämlikheten.

Deltagande i samhällslivet 
Insatserna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och individens fulla delaktighet i samhällslivet. Målet ska 
vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och ges en god service och ett 
gott stöd oavsett var man bor. Enskilda och grupper med funktionsvariationer har 
levnadsvillkor som tydliggör kvarstående klyftor avseende delaktighet och jämlikhet. 
Förutsättningarna vad gäller kompetens och resurser, liksom ambitionerna inom 
området, varierar mellan olika kommuner.

Perspektiv 1

70% av brukarna inom 
daglig verksamhet i Mora 
anser att de får bestämma 
om saker som är viktiga.

*Brukarundersökning 2020

Generellt pratar vi alldeles för lite direkt 
med de personer som frågorna faktiskt 
berör. Personer med funktionsvariationer 
är i liten grad organiserade och därför 
behöver de ha stöttning i att bli en tydligare 
röst i vad de vill och vad de tycker är 
viktigt. I Mora upplevs att relationen med 
den lokala brukarorganisationen FUB 
(Förbundet för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) är god och att man har 
en bra dialog. Dock har dialogen minskat 
under pandemin.

Den dagliga verksamheten i Mora har en väldigt viktig uppgift i att möjliggöra alla 
människors rätt att delta i samhällslivet. Det finns stor utvecklingspotential för den 
dagliga verksamheten och för Mora kommun som inkluderande arbetsgivare att 
öppna våra verksamheter för personer med funktionsvariationer.

I somras genomfördes ett unikt projekt i Mora där ungdomar på gymnasiesärskolan 
drev företag inom ”sommarlovsentreprenörerna”, något som fick stor 
uppmärksamhet i media och andra kommuner. Projektet banade väg in till UF-året 
på gymnasiet även för gymnasiesärskolans ungdomar. 

Höjd kompetens för ökad jämlikhet 
Grundkompetens inom vård och omsorg är en viktig faktor för att lyckas med 
att skapa jämlika livsvillkor för brukare. Socialstyrelsen har gjort en nationell 
kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar med särskild service 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i vilken de 
konstaterar att många som arbetar på LSS-boenden för barn, unga och vuxna 
saknar grundkompetens inom vård och omsorg. Det framgår att personalens 
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kompetens behöver stärkas särskilt när det gäller funktionsnedsättningar, 
kommunikation och gällande regelverk. Enligt LSS ska individen i största möjliga 
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, och 
det förutsätter att brukare och personal kan kommunicera med varandra. Av 
Socialstyrelsens kartläggning framgår att det även finns begränsningar i tillgång till 
kompetensutveckling. 

Detta är en verklighet även i Mora och vi ser att det absolut viktigaste för 
brukarna är att grundkompetensen hos personalen höjs. Socialförvaltningen och 
gymnasieförvaltningen har utvecklat ett bra och givande samarbete för att höja 
utbildningsnivån inom vård och omsorg genom vårdskolan. Vårdskolan utför 
utbildning över tid med statliga medel inom det s.k. Äldreomsorgslyftet. En annan 
insats som vårdskolan utför är riktade utbildningar två gånger per år, vilket kan 
komma att utökas. Inom LSS-verksamheten utbildas två medarbetare via Högskolan 
Dalarna, som i sin tur ska ansvara för internutbildningar inom verksamheten. En 
annan kompetenshöjande åtgärd är att arbeta med handledning.

Arbetssätt och system för ökad jämlikhet
Individens behov i centrum (IBIC)
IBIC lanserades 2016 och var en vidareutveckling av Äldres behov i centrum (ÄBIC). 
IBIC används i mer än hälften av landets kommuner och är ett arbetssätt för att 
utreda, planera, följa upp och dokumentera individers behov av stöd och hjälp enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

I en genomförd utvärdering av IBIC ur ett brukar- och organisationsperspektiv, har 
konstaterats att de tänkta fördelarna med arbetssättet IBIC hittills bara verkar ha 
uppkommit i begränsad utsträckning på nationell nivå. Kommunerna använder IBIC 
och dess beståndsdelar i olika utsträckning tyder på att det främst är likvärdighet 
inom, snarare än mellan, kommuner som ökat. IBIC verkar i vissa kommuner 
även ha bidragit till mer träffsäkra insatser, att samarbetet mellan professionella 
underlättats samt en ökad självständighet och delaktighet för personer som får stöd. 
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Att tydligheten har ökat om vilket stöd en person har beviljats talar för att det även 
blivit tydligare för utförarpersonalen vilket stöd individen behöver. 

Införande av IBIC har kommit relativt långt i våra verksamheter. Det är även infört 
inom ordinärt boende, på särskilda boenden och införande är på gång i kommunens 
gruppbostäder. Inom individ- och familjeomsorgen är BBIC (Barns behov i centrum) 
till fullo implementerat inom de verksamheter som arbetar med barn.

Nära vård 
Vården har, precis som samhället i övrigt, utvecklats inom många områden de 
senaste årtiondena. En viktig del i denna utveckling är synen på omsorgstagaren 
och hens behov av delaktighet och inflytande. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta 
med hälsa, vård och omsorg. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt 
som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera 
och anpassa insatser efter individens behov. Det bygger på relationer och är 
hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. Det bidrar till jämlik hälsa, trygghet och 
självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. 

Utvecklingen av Nära vård fick en skjuts i Mora i och med hanteringen av pandemin 
och samarbetet med vårdcentralen fungerade mycket bra och ledde till en vinst 
för såväl patienter som personal. Nära vård innebär bland annat att läkare, från 
vårdcentralen, och sjuksköterska, från socialförvaltningen, besöker patienter och gör 
insatser i hemmen. Under våren haltade dock arbetssättet men under hösten gjordes 
en nystart och en fortsatt utveckling av Nära vård är att förvänta.

Perspektiv 1

Digitalisering – för jämlik socialtjänst 
Den digitala omvandlingen fortsätter och 
kommer under många år framöver att 
förändra förutsättningarna att bedriva 
socialtjänst. Tillgången till information 
växer och både möjligheterna och behovet 
av rätt information på rätt sätt vid rätt 
tillfälle ökar. Ett antal initiativ har tagits 
av regeringen för att underlätta och stödja 
offentlig förvaltning att genomgå den 
digitala transformationen. Ett sådant 
initiativ är Vision e-hälsa 2025. 

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta 
för människor att uppnå en god och jämlik 
hälsa och välfärd samt utveckla och stärka 
egna resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet.”

Genom att tillhandahålla verktyg som 
stödjer insatser som är anpassade efter 
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brukarnas, klienternas och patienternas individuella behov kan digitaliseringen 
underlätta för verksamheterna att arbeta för ökad jämlikhet. Digitaliseringen 
förbättrar även möjligheterna för uppföljning och analyser av omotiverade skillnader 
i resultat mellan verksamheter. 

Digitaliseringen medför goda möjligheter att förbättra insatser som rör barn, 
ungdomar, äldre personer och personer med funktionsvariationer. För personer 
som har svårigheter att uttrycka synpunkter ger digitaliseringen nya möjligheter 
till kommunikation vilket kan stärka delaktighet och självbestämmande då beslut i 
högre utsträckning kan fattas i samråd med den berörda personen. Det är viktigt att 
digitalisering och utvecklingen av it-stöd sker utifrån olika gruppers behov. I grunden 
handlar det om att stödja ett individanpassat arbetssätt där verksamheterna tar vara 
på och utgår från individens resurser vilket kan leda till såväl bättre hälsoresultat 
som ökad delaktighet och en effektivare verksamhet. It-stöd bör vara tillgängliga och 
användbara för alla människor, oavsett ålder, funktionsvariation, kunskapsnivå eller 
andra förutsättningar utan behov av anpassning eller specialutformning.

I Mora har många personer med funktionsvariationer väldigt goda kunskaper i 
digitala verktyg med sig från sin skolgång men kan tyvärr inte nyttja dessa fullt ut i 
sina bostäder (gruppbostäder och servicebostäder) som i många fall saknar bredband. 
Detta är en viktig självständighetsfråga. Även efterfrågan av bredband på särskilt 
boende har öka i takt med att fler vant sig vid att hantera digitala verktyg. 
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Prioriterade trender

Skolan – instrument för ett jämlikt samhälle 
Det är under de första levnadsåren som grunden läggs för individens personlighet, 
utveckling, inlärning och hälsa och möjligheten att delta i arbets-och samhällsliv 
i vuxen ålder, och skola och utbildning med förgreningar till de flesta av livets 
områden, spelar en viktig roll i denna utveckling. En bra utbildning är viktig för 
den enskilde och ett gott humankapital är viktig för tillväxten i ett land. Skolan är 
grundläggande för att ge lika möjligheter för alla och spelar därför en viktig roll för 
att skapa ett jämlikt samhälle.

Skolans jämlikhetsuppdrag innebär att skolan ska erbjuda en likvärdig utbildning till 
alla elever. En likvärdig utbildning kan innebära att verksamheten utformas så att alla 
barn får lika mycket av sådant som anses värdefullt. Skolans jämställdhetsuppdrag 
innebär att skolans verksamhet ska vila på demokratisk grund och att skolan ska 
gynna människors lika värde och motverka könsmönster som begränsar elevernas 
lärande val och utveckling. När det kommer till jämställdhetsuppdraget hör det 
tätt samman med jämlikhetsuppdraget. De insatser som görs i fråga om likvärdig 
utbildning gynnar även jämställdheten, vilket de senaste årens kunskapsresultat 
visar. Likabehandlingsarbete och ett normkritiskt förhållningssätt genomsyrar allt. 

Utbildning
PERSPEKTIV 2:

God utbildning för alla
I skolans styrdokument framgår att en god lärandemiljö ska präglas av trygghet och 
studiero, att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär en skyldighet att 
alla elever ska ges goda förutsättningar för att nå målen med utbildningen oavsett 
elevens förutsättningar. Forskningen visar att det finns flera socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer som i hög grad påverkar elevers förutsättningar att nå goda 
studieresultat (exempelvis vårdnadshavares utbildningsbakgrund, kön, svensk/
utländsk bakgrund, boende i familjer med försörjningsstöd, boende med en eller 
ingen vårdnadshavare m.fl.) och därmed blir skolans uppgift att ”utjämna” skillnader 
i förutsättningar extra viktigt.
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Utbildningsåren
Förskola
Förskolan är barnens första steg i utbildningsväsendet. Den ska vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn och den ska stimulera barns kognitiva, sociala och språkliga 
lärande. Deltagande i en förskola med hög kvalitet har stor positiv påverkan långt 
upp i skolåldern och välbefinnande senare i livet. En bra förskolemiljö är viktig 
för alla barn, men det är barn som lever i socioekonomiskt utsatta lägen som 
har den största nyttan av att förskolan håller en hög kvalité. Förskolan har alltså 
utjämnande socioekonomiska effekter. I Mora år 2021 är andelen barn som deltar 
i förskola hög, som exempel kan nämnas att 96 procent av barn födda 2018 deltar i 
förskoleverksamhet. 

Att kunna uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för att aktivt kunna 
delta i samhället och en demokratifråga. Barn kommer till förskolan med olika 
språkliga förutsättningar och där har förskolan en betydelsefull roll när det gäller 
att utjämna skillnader. För att främja språkutveckling pågår i Moras förskolor en 
långsiktig och omfattande satsning som ska gynna framtida läs-och skrivinlärning. 
”Förskola för alla barn”, är namnet på en statlig utredning som syftar till att dels öka 
deltagandet i förskolan för barn i åldern 3-5 år, dels stärka förskolans arbete med 
barnens språkutveckling i svenska. Det gäller bland annat nyanlända barn, barn 
med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt svag bakgrund. 
”Alla är olika och lika bra” är ledord för kommunens förskoleverksamhet. För att 
stödja den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar 
utbildas förskolans personal i interkulturellt förhållningssätt. Vinsterna är många 
och berikande för individ och samhälle; barns och familjers språk, erfarenheter och 
kunskaper är tillgångar som förskolan och samhället synliggör och tar tillvara, vilket 
är helt i linje med den målbild som formuleras i Hållbara Mora:  ”I den hållbara 
staden Mora är det viktigt att alla invånare – unga och gamla, kvinnor och män 
med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder - upplever att de är trygga, 
delaktiga i samhället och kan påverka och förändra sin vardag”.

Bilden illustrerar skolans 
kompensatoriska uppdrag. 
Equality handlar till 
övervägande del om 
aspekten ”att göra lika” och 
”lika tillgång till”, medan 
Equity ställer krav på att 
utbildningen också kan 
behöva vara utformad på 
olika sätt för att medge lika 
chanser att lyckas. 

En ännu bättre lösning är 
att riva hinder och förändra 
strukturer som skapar 
ojämlikhet från början. 

Källa: En mer likvärdig skola. 
SOU 2020:28.

Anm: Interaction Institute for Social Change. Artist: 
Angus Maguire.
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Kvaliteten i förskolan är viktig och beroende av personalens utbildning och 
kompetensnivå. Därför är det oroande att många pedagoger går i pension och att 
andelen personal med pedagogutbildning sjunker. Elever med utbildning från barn-
och fritidsprogrammet vid Mora gymnasium utgör en viktig möjlighet och resurs nu 
och i framtiden, och utbildningsförvaltningen arbetar för att erbjuda dem möjligheter 
till anställning och i nästa steg även möjlighet att utbilda sig till förskollärare. Små 
enheter är ytterligare en faktor som försvårar kompetensförsörjningen. För att bättre 
möta behoven planerar förvaltningen för ett flertal större förskoleenheter. 

Förskolan är en viktig arena för förebyggande och främjande arbete, liksom tidig 
upptäckt och tidiga insatser för barn med risk att utveckla fysisk eller psykisk ohälsa. 
Alla barn - såväl små barn, ungdomar som unga vuxna - ska i lika stor utsträckning 
få främjande och förebyggande insatser, stöd och, när så krävs, utredning och 
behandling, med god kvalitet. I Dalarna och Mora finns överenskommelser mellan 
kommun och region som definierar ett helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa 
och reglerar samverkan och gemensamt ansvar.  

Grundskola 
I Mora kommun har vi relativt likvärdiga socioekonomiska förutsättningar sett till 
skolområden, men på individnivå blir skillnaderna större. I fördelandet av resurser 
till skolor används en resursfördelningsmodell som bygger på socioekonomiska 
beräkningar och viktning, detta är ett av flera verktyg för att kunna möta upp olika 
behov och förutsättningar. Ett annat verktyg i arbetet för en likvärdig utbildning 
är arbetsmetoden ”Tillgängligt lärande” som innebär att alla skolor systematiskt 
och kontinuerligt arbetar för att utforma lärmiljöer som klarar av att möta upp 
olika elevbehov. För att lyckas med detta genomförs kommungemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser, systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete prioriteras, 
stödstrukturer tas fram och arbete sker för att skapa samsyn, tydlighet i roller och 
ansvar, gemensamt språk och begreppsförståelse samt tydlighet i vision och mål.
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En mycket viktig förutsättning för att kunna arbeta kompensatoriskt är ett 
välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. Under de senaste läsåren har Mora därför 
valt att utveckla detta arbete genom att ta fram nya rutiner och stödstrukturer i 
arbetet, genom att utveckla metoder för analysarbete och genom att öka transparens, 
inflytande och delaktighetsmöjligheter genom hela styrkedjan. Vidare har olika 
typer av digitaliseringsinsatser använts för att ytterligare utveckla stöd till all 
personal i arbetet. Digitalisering används även som verktyg i arbetet med eleverna 
för att bland annat öka möjlighet till elevinflytande och i arbetet med ledning och 
stimulans samt som stödverktyg. Några exempel är införandet av AI robotar som 
kan möjliggöra för elever att kunna vara med i ett klassrum och delta i undervisning 
om till exempel sjukdom satt stopp för fysiskt deltagande. Andra exempel är 
fjärrundervisningsmöjligheter, arbete med Teams som kommunikationsplattform, 
utvärderingar via Forms och Nätsmartveckor där kompetensutvecklingsinsatser 
på området genomförs. Ett annat exempel är införande av digital läxhjälp på en 
högstadieskola, en mycket tydlig koppling till skolans kompensatoriska uppdrag.

Förutom arbete med resursfördelningsmodell, användande av olika verktyg 
och utvecklande av effektivare arbetssätt och arbetsmetoder pågår idag 
förbättringsarbete som handlar om ökad samverkan på olika sätt. Genom att 
förändra skolledningsorganisation kan förutsättningar för ledarskapet inom skolan 
förbättras vilket skapar större effektivitet och bättre villkor för likvärdig utbildning. 
Vidare pågår arbete med att stärka extern samverkan så att skola och samhälle 
kommer närmare varandra, vilket gynnar eleverna på olika sätt, till exempel hjälper 
elever att göra välinformerade och individuella yrkesval. En sådan satsning är 
Moraspåret som innebär att skola, förenings-, kultur- och arbetsliv samverkar för 
högre måluppfyllelse, ökad skolattraktivitet, framtida kompetensförsörjning och 
likvärdig utbildning. Olika aktiviteter inom Moraspåret är bland annat arrangerandet 
av yrkesdagar, yrkesmässor, kockdueller, innovationsarbeten inom ungt företagande 
samt olika aktiviteter kopplade till kultur och friskvård. 

Gymnasium och Vuxenutbildning
Gymnasieskolan är frivillig men är av stor betydelse för möjligheter på 
arbetsmarknaden och chanser senare i livet. Valen till gymnasiet styrs än i dag, och 
till viss del, av kön och föräldrars bakgrund och utbildning. Könsfaktorn slår igenom 
starkt, särskilt val till yrkesprogrammen som styrs av vilket kön som dominerar inom 
respektive yrke i nuläget. Vi ser en viss förändring i söktryck till byggprogrammet i 
Mora som nu har cirka 30 procent flickor på sitt program. De högskoleförberedande 
programmen, ekonomi och naturvetenskap, är mest balanserade vad gäller kön. 
Många pojkar söker yrkesförberedande program vid Mora gymnasium, men i 
dagsläget har skolan ej möjlighet att erbjuda alla som söker den plats som de önskar, 
vilket innebär att elever med lägre betyg ej får möjlighet att uppfylla sina planer. 
Åtgärder för att uppfylla skolans kompensatoriska uppdrag behövs, bland annat 
skapa fler platser på de yrkesförberedande programmen och, på sikt, uppvärdera 
programmen så att teoretiska och yrkesinriktade program får likvärdig status. Vid 
skolans idrottsutbildningar görs en kvotering av flickor och pojkar i en strävan efter 
jämn könsfördelning. 

Skollagen föreskriver att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov. Mora gymnasiums värdegrund, TREK, står för Trygghet, Respekt, 
Engagemang och Kvalitet, ska genomsyra allt skolans arbete. Varje elev ska nå 
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sin fulla potential och utvecklas som människa. En allmän rutin för alla elever vid 
samtliga program är att regelbundet se över och erbjuda kompensatoriska åtgärder. 
Vid introduktionsprogrammen, som ska ge obehöriga elever möjlighet att komma 
in på nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete, möter man individen, 
bygger målbilder och skapar förutsättningar oavsett vilken nivå eleven kliver in på. 
Det viktiga, och målet, är att eleven kan skapa sig en framtid. Ett lyckat exempel från 
gymnasiet är de elever som utan godkända betyg tagit truckförarkörkort och erhållit 
anställningar. 

Bred information om yrke och arbetsliv och en likvärdig studie-och yrkesvägledning 
ska hjälpa elever att göra välinformerade studie-och yrkesval utan att begränsas 
av kön, social eller kulturell bakgrund. Elever ges möjlighet till värdefull 
arbetslivserfarenhet och kontakt med arbetslivet via praktik vid skolans många 
yrkesförberedande program. UF, Ung Företagsamhet, och även Moraspåret, som 
beskrivs under rubrik Grundskolan, utgör en viktig brygga mellan skola och arbetsliv. 

Ungefär 65 procent av Moras gymnasieelever slutför gymnasiet på utsatt tid, 
vilket innebär att det är cirka 35 procent som inte gör det. Vuxenutbildning 
innebär för många en andra och en annan chans att komplettera sin utbildning 
och stärka sin ställning i arbets-och samhällsliv samt främja sin personliga 
utveckling. Antal elever inom vuxenutbildningen har ökat de senaste åren, både 
nationellt och lokalt. Många av eleverna är ovana vid studier, har inte studerat på 
länge eller har tidigare skolmisslyckanden i minnet och de behöver vägledning 
och stöd. På vuxenutbildningen i Mora finns idag en väl fungerande arbets- 
och utvecklingsorganisation med flexibel, legitimerad och engagerad personal. 
För motivation och en snabbare etablering på arbetsmarknaden för individen 
och för att klara den utmanande kompetensförsörjningen i Mora utvecklas 
kombinationsutbildningar yrkeskurser - SFI/SVA där restaurangutbildningen just nu 
är ”pionjär”. Redan till hösten 2022 planeras liknande inom industri, barnskötare, 
vård- och omsorg samt hotell- och turism. På skolan är man lyhörd för branschernas 
behov och skolans egna yrkesutbildningar har alltid koppling till vad som behövs på 
lokal nivå. 

Fler goda exempel från Mora gymnasium:

• Vid Mora gymnasium erbjuds elever möjlighet att söka stipendium för till exempel 
inköp av nödvändig utrustning i syfte att kompensera för socioekonomiska 
skillnader.

• Skolan anordnar religionsdag för att öka förståelse för olika religioner.

• Vid skolans undervisning av Svenska För Invandrare, SFI, genomför man FN-
dagen genom att bjuda och visa på mat från sitt hemland, detta för att lära och 
öka förståelse för varandras kulturer. 

• Kärleken är fri - alla människor har samma rättigheter och är fria att älska vem vi 
vill - är en återkommande kampanj som skolan och en rad andra organisationer 
genomför för att informera barn och unga om rättigheter och stödvägar om deras 
rättigheter kränks. 

• För att förebygga och synliggöra våld i allmänhet och i nära relationer 
genomgår alla elever i årskurs två ett våldsförebyggande program, Mentorer i 
VåldsPrevention, MVP.
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Högre utbildning
Studier vid högskola är ytterligare ett exempel på hur begreppet ”livslångt lärande” 
kan förverkligas. Tillgänglighet och flexibilitet, två viktiga faktorer för lärande, 
behöver tillgodoses; tillgänglighet innebär anpassning av pedagogik, fysisk och social 
miljö i relation till individens lärande och flexibilitet, det vill säga att tid och rum kan 
kombineras till livets övriga dimensioner. Genom Mora högskolecentrum skapas 
geografisk närhet och fler kommuninvånare ges här möjlighet att läsa vidare och 
ändå bo och verka i sin hembygd. Lokala campus breddar rekryteringen och bidrar 
till att jämna ut förutsättningarna för individer, samtidigt som de löser en del av 
glesbygdens kompetensförsörjningsproblematik.

Perspektiv 2
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Inledning
Bostadspolitiken har av tradition spelat en viktig roll i välfärdspolitiken. Vi tillbringar 
en stor del av vårt liv i och i närheten av bostaden, och dess läge och standard får stor 
betydelse för hur livet gestaltar sig. 

En stor del av de subventioner som varit en del av politiken avvecklades i början 
av 1990-talet, och statens roll reducerades därmed kraftigt. En konsekvens av 
detta blev en ojämn och generellt låg produktion av bostäder. Med den snabba 
befolkningsökning som har ägt rum efter sekelskiftet har bristen på framför allt 
hyreslägenheter för låginkomsttagare blivit allt tydligare. Bostadsbrist råder i 
dag i de flesta av landets kommuner. Boverket beräknar ett genomsnittligt behov 
av  64 000 nya lägenheter per år under 2018–2027, med särskilt stora behov i 
storstadsregionerna. 

Trots fortsatt urbanisering visar ny statistik att utflyttningen från storstäderna i 
Sverige fortsätter att öka. Det är särskilt barnfamiljer och högutbildade som flyttar 
till framför allt storstadsnära mindre städer. Större boyta till lägre pris och enklare 
livspussel lockar unga familjer. Ökat distansarbete kan ha effekter på bland annat 
bostadsmarknaden och miljön i och med minskad pendling. Om fler får möjlighet 
att distansarbeta torde fler kunna välja boendeplats utifrån andra kriterier än 
arbetsplatsen. Eventuellt kan ändrade boendemönster bidra till ett ökat underlag för 
rekrytering på den lokala arbetsmarknaden.

Utvecklingen talar för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill 
kunna välja, utbildning och arbete oberoende av bostadsort. Samtidigt finns också 
ofta rätt kompetens för organisationer och företag på andra orter än där man är 
lokaliserad. Många arbetsuppgifter kan idag ske på distans, men fysisk infrastruktur 
är fortfarande en central fråga. Den regionala arbetsmarknadens funktionssätt är 
därmed beroende av goda livsmiljöer och god möjliggörande infrastruktur. God 
infrastruktur i kombination med goda livsmiljöer som erbjuder diversifierade 
boendeformer och bidrar till god folkhälsa blir viktiga delar i arbetet för en hållbar 
utveckling och tillväxt. Goda livsvillkor behöver skapas både på större och mindre 
orter. Tillgång till en utökad arbetsmarknadsregion är speciellt viktigt för boende på 
mindre orter där utbudet på orten är begränsat. 

Den kommunala samhällsplaneringen ska enligt lag ”främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

Boendemiljö
PERSPEKTIV 3:
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Perspektiv 3

livsmiljö”, både idag och för kommande generationer. Det finns med andra ord en 
uttalad ambition om att planeringen ska främja jämlikhet i samhället.

Varför är boendet viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv?
En trygg bostad är en grundförutsättning för individens deltagande på alla nivåer 
av samhällslivet. En välfungerande bostadsförsörjning är också av stor betydelse för 
samhällsekonomin, då bostadsmarknaden påverkar studiemöjligheter, flexibiliteten 
på arbetsmarknaden och andra levnadsvillkor. 

En bra bostad och goda boendemiljöer har stor betydelse för hälsan
Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och 
trivsam boendemiljö är ett grundläggande mänskligt behov och den som inte har 
rimligt goda boendeförhållanden har svårare att klara övriga delar av livet, såsom 
utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse för hälsan. En integrerad, 
trygg och hälsofrämjande boendemiljö kan främja hälsan på såväl individnivå 
som områdes- och befolkningsnivå. På motsatt sätt kan hälsan, tilliten och den 
sociala sammanhållningen påverkas negativt i ett område av hemlöshet, otrygga 
boendeförhållanden, trångboddhet eller en segregerad och otrygg boendemiljö.
Miljön omkring oss påverkar vår hälsa och hur våra livsmiljöer ser ut har betydelse 
för hur vi mår. Till exempel kan grönområden både ge återhämtning och främja fysisk 
aktivitet, och fler träd förbättrar luften och ger skugga när det behövs. En livsmiljö 
som stimulerar till lek, rörelse och samspel, är viktigt för alla.

En god bostad bör vara självklart för alla
Kommunerna ansvarar för att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna 
ha ett bra boende. Fyra femtedelar av landets kommuner rapporterar dock att de 
har ett underskott på bostäder. Vid brist på bostäder blir konsekvenserna särskilt 
påtagliga för grupper som är nya på bostadsmarknaden eller har en svag ekonomisk 
situation.

Ett mått på socioekonomisk tillhörighet 
är boendet och graden av trångboddhet. 
Trångboddhet är kopplad till inkomst, 
utbildning och etnicitet. Det är fyra 
gånger så vanligt med trångboddhet bland 
låginkomsthushåll som bland hushåll med 
höga inkomster. Det är också vanligare bland 
dem som bor i hyresrätt eller är ensamstående 
med barn och bland utrikesfödda. 
Trångboddhet tycks särskilt påverka barns 
och ungas uppväxtvillkor, med till exempel 
sämre möjligheter att sköta skolarbetet och 
upprätthålla sociala kontakter. 

Ungdomar har generellt svårare att hävda sig 
i konkurrensen på bostadsmarknaden. Även 
om det finns en kommunal bostadsförmedling 
eller en bostadskö hos allmännyttan, så har 
den som är ung inte haft lika lång tid på sig 
att samla kötid. Dessutom är inkomsten ofta 
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oregelbunden och betalningsförmågan begränsad. Det gör att oavsett om det är brist 
på bostäder generellt, saknas ofta bostäder för ungdomar.

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 
år gamla. Gruppen över 65 år beräknas också växa fram till 2070, då var fjärde 
invånare i Sverige beräknas vara över 65 år. Det innebär större behov av vård och 
omsorg, men också särskilda krav på bostadsbeståndet. Stora delar av det ordinarie 
bostadsbeståndet har bristande tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet och 
många äldre har en bostad som det blir svårt att bo kvar i om rörligheten försämras.
Personer medfunktionsvariation behöver ofta anpassade bostäder. Enligt den 
nationella bostadsmarknadsenkäten 2020 uppger dock ungefär hälften av alla 
kommuner att de har underskott på någon form av bostäder med särskild service för 
personer med funktionsvariation. Vanligast är brist på gruppbostäder.

Utformning av närmiljö
De gemensamma platser och rum som finns i och mellan husen är viktiga länkar 
i våra städer och samhällen. De inkluderar gator och torg, samhällsservice, 
naturområden och parker, lek- och idrottsplatser och gång- och cykelbanor. 
Välplanerade gemensamma miljöer kan bidra till kommunikation och social 
samverkan, vilket i sin tur kan förbättra människors självaktning och bidrar till att 
minska risken för socialt utanförskap.

En god gestaltning av våra miljöer behövs på alla planeringsnivåer: från materialval 
och utformning av byggnadsdetaljer, tillvaratagande av dagsljus, till bebyggelsens 
placering och koppling till sin omgivning. På den övergripande planeringsnivån 
kan vi påverka utbudet av samhällsservice och hur staden används, knyta samman 
olika stadsdelar och överbrygga barriärer i den byggda strukturen och motverka 
bostadssegregation. Att det skapas utrymme för naturliga mötesplatser och kultur- 

Perspektiv 3
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och fritidsmöjligheter – att se det småskaliga i det stora – kan ha betydelse för vilken 
typ av möten och social interaktion som sker i grannskapet.

Hur den byggda miljön är utformad och gestaltad påverkar även platsers grad av 
inkludering. Inkluderande platser är platser som kan användas av alla på lika eller 
liknande villkor. Mångfunktionella platser bidrar till jämlikhet eftersom det ger fler 
grupper möjlighet att använda samma plats, i stället för att vissa miljöer bara riktar 
sig till vissa grupper.

Segregation
Att närmiljön påverkar människors beteenden och förutsättningar kallas 
grannskapseffekter. Segregation innebär att grannskapseffekterna ser olika ut i 
olika områden. Att människor som är etablerade på arbetsmarknaden samlas i vissa 
områden kan exempelvis gynna deras kontaktnätverk och bidra till deras möjligheter 
att hitta eller byta arbete och stärka sin ekonomi. I områden där människor som står 
utanför arbetsmarknaden koncentreras finns inte samma möjligheter. Variation även 
i andra fysiska och sociala förutsättningar kan också bidra till att förstärka redan 
existerande skillnader i livsvillkor mellan olika grupper.
 
Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare 
och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika 
områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för 
människors livschanser.

• Den socioekonomiska boendesegregationen har ökat sedan 1990-talet. Visserligen 
har den minskat något sedan 2012, men det är alltför tidigt att prata om något 
trendbrott.

• Det är främst höginkomsttagarna och låginkomsttagarna som lever segregerat.

• Segregation är inget storstadsfenomen. Segregationen omfattar många kommuner 
och städer i Sverige. Även om graden av segregation varierar, bor stora delar av 
den svenska befolkningen i kommuner som är segregerade. Nästan 60 procent av 
Sveriges befolkning bor till exempel år 2018 i en kommun som är mer segregerad 
än vad den genomsnittliga nivån i riket var år 1990.

• Mer än hälften av Sveriges kommuner har ett eller flera områden med 
socioekonomiska utmaningar och nästan en tredjedel av kommunerna har ett 
eller flera områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

• Antalet områden med socioekonomiska utmaningar har ökat sedan 2011.

• Majoriteten av Sveriges befolkning (60 procent) bor i områden med goda eller 
mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Var sjunde person i Sverige, 
motsvarande 1,4 miljoner personer, bor i ett område med socioekonomiska 
utmaningar.

Perspektiv 3
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Exempel från Mora
Nedan följer några citat och exempel på arbete i Mora som har betydelse för jämlika 
boendemiljöer. 

”I ett samhälle som skapar förutsättningar för jämlika villkor finns inga förlorare.”

”När vi bygger nytt idag bygger vi alltid med hiss i hus högre än tre våningar. Vi 
bygger för personer med funktionsvariationer exempelvis med hiss, lyftbord, stora 
dörrentréer, inga trösklar, balkonger stora nog att rymma en rullstol, stora badrum 
med plats för tvättmaskin. Vi bygger i grunden för att skapa jämlika villkor för 
personer med funktionsvariationer – därigenom skapas bra förutsättningar för alla! 
Alla vinner.”

”Ungas etablering på bostadsmarknaden är ett problem och orsaken är kreditgivning. 
Kön är lång till billiga lägenheter.”

”Ägardirektiv föreskriver att vi ska minska dominans på hyresmarknaden – förvalta 
50 procent av beståndet.”

”50–70-talslägenheter behöver genomgå dyra renoveringar som gör att hyran stiger. 
Vissa mäktar inte med en högre hyra. Lösningar: långsam infasning till ny hyra, 
exempelvis 4 år alternativt hitta annat boende i vårt bestånd.”

En god samverkan sker mellan Morastrand och Socialförvaltningen för klienter med 
behov av bostad. Personer ges möjlighet till en andra chans och hänsyn tas också till 
intjäningsförmåga. 

Planering i sig innebär många aspekter som ska avvägas på bästa möjliga sätt. 
I bostadsområdet Måmyren planerades för en blandning av upplåtelseformer, 
för grönstruktur, gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk genom området. 
Medborgardialoger hölls i ett tidigt skede bland annat på gågatan och i 
Vasaloppsmässan. 

Mora deltog i det regionala projektet Hållsam Dalarna med Kanada-området, en ny 
stadsdel med framför allt bostäder. Syftet var att redan i mycket tidigt skede få in ett 
hållbarhetsperspektiv i planering och utveckling av Kanada. Ett antal workshops med 
brett deltagande från såväl tjänstepersoner som förtroendevalda hölls med metod- 
och processtöd från projektet.

Ett annat projekt som Mora deltar i drivs av Region Dalarna. Projektet är ett verktyg 
relaterat till social hållbarhet i Dalarna. Det digitala verktyget visar ett antal variabler 
som tillsammans ger en indikation på hållbarhet i Dalarnas bostadsområden. 
Dessa variabler är: Arbetslöshet, Köpkraft, Förvärvsarbete, Trångboddhet och 
Utbildningsnivå. Genom att öka kunskapen om specifika bostadsområden förbättras 
möjligheten att fatta beslut som stärker social hållbarhet och ger bästa möjliga 
förutsättningar för framtida generationer att växa upp och verka i Dalarna.

 

Perspektiv 3
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Kultur och fritid
PERSPEKTIV 4:

En meningsfull fritid för alla
En aktiv och meningsfull fritid med kulturaktiviteter, idrott och motion har positiva 
effekter för både individ och folkhälsa och är en investering för att bygga ett hållbart 
samhälle. Att utöva ett fritidsintresse och delta i ett sammanhang tillsammans med 
andra kan vara kompenserande, bekräftande eller reparerande och fungera som en 
viktig motvikt till en i övrigt mindre tillfredsställande tillvaro i arbete, familj, skola 
eller i det ensamma hemmet. Under uppväxtåren kan aktiviteter på fritiden ge glädje 
och struktur i vardagen och vara en viktig del för att utveckla identitet, självkänsla 
och social kompetens. För äldre ger det förutom hälsovinster en möjlighet att leva ett 
självständigt liv. 

Kultur har en betydande roll i vårt samhälle, och forskning visar att kulturaktiviteter 
ger en känsla av sammanhang och bidrar till bättre beredskap att möta sjukdomar, 
psykiska trauman och sociala problem. Forskningen ger även ett starkt stöd åt idrott 
och fysisk aktivitet; det gör att vi håller oss friska, ger lust och glädje och sociala 
sammanhang samt gemenskap. Dock är inte tillgången till en aktiv och meningsfull 
fritid jämlik, den är kopplad till vilken privatekonomi individen eller familjen har, 
hur tillgängligt samhället är, fördelning av resurser mellan kvinnor och män, rädsla 
för att bli dåligt bemött – bemötande och trygghet, brist på socialt stöd inför och i 
samband med aktiviteter och brist på tid, ork eller att aktiviteten är för svår.

Moras kultur-, idrotts- och fritidspolitiska program 
Programmet slår fast att det är en viktig kultur- och fritidspolitisk uppgift att verka 
för att alla människor har möjlighet att ta del av kultur, idrott och fritid utifrån sina 
möjligheter och villkor. Tillgänglighet och inkludering är viktiga perspektiv för att 
uppnå folkhälsa, livskvalitet och hållbarhet i Mora. 

Målsättningar i programmet
• för barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i kultur-, 

idrotts-och fritidsaktiviteter
• för tillgänglighet för äldre och personer med olika former av 

funktionsvariationer
• för att främja integration 
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Betydelsen av samhällets utformning
Genom en god samhällsplaneringen finns en stor potential att utforma samhällen 
på ett sådant sätt att det gynnar ett aktivt vardagsliv, fysisk aktivitet och möten med 
andra. Hur närmiljön är utformad och om det finns förutsättningar för att skapa goda 
hälsosamma levnadsvanor och rutiner har stor betydelse för hur människor väljer att 
leva. En tillgänglig och god bebyggd miljö kan stimulera till fysisk aktivitet i vardagen 
och bidra till en god rörelsefrihet för alla. Ett samhälle som är tillgängligt för alla och 
där det finns offentliga mötesplatser kan också bidra till ökad social interaktion och 
trygghet.

Sjukhus, skolor och bibliotek är exempel på platser och institutioner som är en del 
av ett samhälles sociala infrastruktur. Vad det finns för social infrastruktur och hur 
de är utformade formar människors sociala liv. Jämlika och tillgängliga samhällen 
behöver ha en god social infrastruktur som gör det möjligt för alla invånare delta i 
sociala grupper och organisationer och konstruera sociala nätverk. Att det finns ett 
socialt kapital och sociala nätverk kan också vara avgörande för motståndskraften, 
till exempel när det gäller hur de sociala grupperna agerar i tider av kris eller 
chock. I stadsplaneringen bör man därför överväga hur man gör det möjligt för 
stadsbefolkningen att skapa förbindelser mellan samhällssektorer och individer för 
att få tillgång till sociala nätverk och samhällsgrupper.

Privatekonomi 
I dagens Sverige är det vanligt att fritidsaktiviteter är förenade med kostnader, 
till exempelvis för medverkan i idrottsförening, träningskort på gym eller 
musikundervisning. Kostnader för dyra medlemsavgifter, utrustningar eller genom 
att vissa arenor ständigt är upptagna av organiserade verksamheter kan bidra till 
en utestängning för vissa grupper av människor i samhället. Det är även vanligt 
att kostnader för att utföra själva idrotten tillkommer; resa till/från aktiviteten, 
utrustning, hjälpmedel. För människor som bor längre ifrån huvudorten kan det 
även innebära högre kostnader för transporter, längre restider samt att det finns ett 
begränsat utbud av kollektivtrafik mellan aktiviteten och det egna hemmet.  

Fritidsbanken, som finns runtom i Sverige och som startar i Mora inom kort, fungerar 
som ett bibliotek med sport-och friluftsutrustning som ger alla möjlighet att låna 
helt kostnadsfritt. I nuläget finns dock begränsad tillgång till fritidshjälpmedel och 
parasportutrustning hos fritidsbankerna i Sverige. 

Offentliga mötesplatser kan stärka 
samhället som helhet och utgöra en grund 

för demokratiprocesser. Den sociala 
infrastrukturen är minst lika viktig att utveckla 
och reparera som exempelvis skyddsvallar, 

transportvägar och broar.

Sociologiprofessor Eric Klinenberg
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Forskning visar att unga från låginkomstområden oftare besöker den öppna 
fritidsverksamheten såsom fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande. En orsak 
torde vara att det inte kostar pengar att besöka den öppna fritidsverksamheten. 
Forskning har också visat att barn vars föräldrar är låginkomsttagare har en mindre 
strukturerad fritid och är mindre aktiva än andra. De deltar dessutom i lägre grad 
i organiserade fritidsaktiviteter. Samtidigt visar forskning att barn och ungdomar 
ifrån de högre socioekonomiska grupperna är överrepresenterade inom de så 
kallade ”slutna” verksamheter, till exempel idrottsföreningar och i den kommunala 
kulturskolan. 

För många kommuner har det varit och är en stor utmaning för kulturskolan att 
nå nya målgrupper och öka tillgänglighet, inkludering och integration. Sveriges 
nationella Kulturråd, vars uppgift är att driva på utvecklingen så att personer 
med funktionsvariationer ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur på 
jämlika villkor med andra, erbjuder kommuner möjlighet att söka statliga bidrag. 
I Mora har för- och grundskolan och kultur- och fritid gemensamt tagit fram en 
kulturpedagogisk plan. Samarbetet inom den kulturpedagogiska planen syftar till 
att alla barn och unga ska få ta del av kultur i olika former samt ges möjlighet till 
eget skapande. Den kulturpedagogiska planen lägger också grunden för att genom 
den statliga reformen Skapande skola främja samarbeten mellan professionella 
kulturskapare, kulturverksamheter och skolor och utbildningar. Mora kommun har 
under flera år fått bidrag inom ramen för reformen Skapande skola som används 
till Projekt dans och hälsa. Genom Projekt dans har flickor i åldern 16–19 år fått 
möjlighet att delta i dansprojekt för att motverka psykisk ohälsa.  

Idrottsutredningen (SOU 2008:59) 
lyfter fram att idrotten är ojämnt 
fördelad bland landets barn 
och ungdomar. Tomas Peterson, 
huvudansvarig för utredningen, 
skriver lite tillspetsat att ”…pojkar 
idrottar mer än flickor och rika idrottar 
mer än fattiga”.

Riksidrottsförbundets undersökning 
2009 visade stora skillnader mellan 
idrotter. Ishockey och ridsport var 
markant dyrast att såväl utföra som att 
förse med utrustning, och gymnastik 
var billigast. Även kostnader för 
utrustning för innebandy, golf och 
friidrott nämndes i samma kategori.

Idrottsrörelsens 
jämställdhetsmål slår fast 

kvinnors och mäns lika möjligheter 
och makt att forma idrotten och 

sitt deltagande. Kvinnor och 
män ska ges lika möjligheter och 
villkor att utöva och leda idrott, 

idrottsutövning ska värderas 
och prioriteras likvärdigt samt 
ha lika stort inflytande över 

beslutsfattande. 

Jämställdhet, tillgänglighet och 
bemötande
Jämställdhet
Enligt Centrum för idrottsforskning återstår 
det mycket arbete innan kvinnor och 
mäns förutsättningar blir jämställda inom 
idrotten. Idrottsrörelsen startades av män, 
för män och präglas fortfarande mycket 
av manliga normer och maktstrukturer. 
Idrottsrörelsens, liksom samhällets, 
jämställdhetsmål riskerar att osynliggöra 

Perspektiv 4
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en viss aspekt av kön, könsidentitet, och exkludera vissa grupper av individer; 
transpersoner. 

Forskningen har också visat att fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns 
idrottande och motionerande är ojämn och att den blir allt mer ojämn inom barn- 
och ungdomsidrotten.  Dessutom ökar ojämställdheten alltmer med stigande ålder 
till pojkars fördel vad gäller fördelningen av det offentligas bidrag till idrott och 
motion i föreningsregi.

Perspektiv 4

Tillgänglighet
Generellt har barn, unga, vuxna och äldre 
med funktionsvariationer en mindre aktiv 
fritid jämfört med befolkningen i övrigt. Det 
kan handla om att det finns en brist i själva 
tillgängligheten i samhället, men även hinder 
i form av otillgängliga transporter, dålig 
information om själva aktiviteten är tillgänglig 
eller brist på stöd kopplat till själva aktiviteten. 
Undersökningar visar också att barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsvariationer som inte 
deltar i organiserade idrotts- och sportaktiviteter 
har sämre personlig hälsa, lägre självkänsla, färre 
kamrater, sämre självförtroende, lägre livskvalitet 
och en mindre självständighet än de som deltar i 
organiserad idrott. 

Myndigheten för delaktighet har gjort en kartläggning av vilka insatser kommunerna 
gör för att främja en aktiv fritid för personer med funktionsvariationer. Den visar på 
stora skillnader i hur kommuner arbetar med tillgången till fritidsaktiviteter, med 
bidragsgivning samt med stöd till civilsamhället. Kartläggningen visar också att i 
kommuner som arbetar systematiskt, avsätter resurser för samordning, information 
och samverkan finns ett större utbud för personer med funktionsvariationer.

Myndigheten för delaktighet har dragit slutsatsen att man med relativt små insatser, 
stimulanser och styrsignaler skulle kunna göra att fritidsutbudet blir tillgängligt för 
fler. Det kan exempelvis handla om att ställa krav på tillgänglighet vid bidragsgivning 
och fördelning av tider i kommunens lokaler samt att aktivt involvera personer med 
funktionsnedsättning vid beslut om aktivitetsutbud och tillgänglighetsåtgärder. 

Bemötande - stöd och trygghet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor belyser hur olika grupper av 
unga tar del av fritidsaktiviteter i olika utsträckning.  De vanligaste hindren för 
unga att delta i fritidsaktiviteter är brist på tid, att man inte har råd, att aktiviteten 
är för svår eller att man inte kan ta sig dit. Många har dessutom avstått från 
fritidsaktiviteter på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta. Det är vanligare att 
unga utrikesfödda, unga HBTQ-personer, unga med funktionsvariationer och unga 
tjejer upplever hinder för att delta i fritidsaktiviteter.

Det är därför viktigt att all föreningsverksamhet för barn och ungdom som får 
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kommunalt stöd är förenlig med Barnkonventionen, vilket fastlås i ett av KIF-
programmets mål. Barnkonventionen fastslår barns rätt att vara delaktiga och 
uttrycka åsikter i frågor som rör dem. Genom att involvera unga som vill vara med 
och påverka kan hinder minska och deltagandet öka.

Läs Moras 
kultur-, idrotts- och 

fritidspolitiska program
på morakommun.se/kif

Perspektiv 4
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• Exemplen är många på verksamheter inom Mora kommun som kan påverka 
barns uppväxtvillkor och arbeta främjande och förebyggande. Förskola, skola 
och elevhälsa, socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet, folkhälsoarbete, 
samhällsplanering och stadsplanering är exempel på viktiga områden som kan 
skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor. 

• Ett socialt arbete, med målet att förebygga sociala problem och social 
utestängning förutsätter att analyser och insatser inkluderar bakomliggande 
faktorer till samspelet mellan samhälleliga förhållanden och människors villkor. 

• Socialtjänsten har en betydande roll avseende förebyggande arbete MEN 
det måste i stor utsträckning göras i samarbete med andra kommunala 
verksamheter, företag och organisationer.

• Stärk möjligheten till socialt deltagande och delaktighet för grupper med mindre 
resurser. Vi behöver tex. stärka personer med funktionsvariationers deltagande 
i samhället. Hur kan vi underlätta egenorganiseringen? Hur tillser vi att våra 
egna verksamheter öppnar upp för personer med funktionsvariationer? 

• En långsiktig holistisk fysisk planering med brett deltagande.

• Vi behöver fortsätta att bedriva arbete med välfärdsteknik som en integrerad del 
av verksamhetsutvecklingen och utgå från funktion och behov.

• Möjligheten att använda digitala verktyg för brukare i sina hem är ett viktigt 
område där behöver vi samarbeta och prioritera inom koncernen för att 
möjliggöra användningen av digitala verktyg. 

• Säkra högt deltagande och en förskola av god kvalitet för alla barn genom hög 
pedagogisk kvalitet och goda förutsättningar för att ge alla barn det stöd de 
behöver.

• Få fler att avsluta utbildning på minst gymnasienivå. 

• Vuxenutbildning kräver resurser då den spelar en viktig roll för att grupper som 
idag står utanför arbetsmarknaden ska kunna förvärva nödvändiga kunskaper 
och färdigheter.

• Verka för en balanserad bostadsmarknad.

• Utveckla inkluderande och trygga mötesplatser och arenor för olika slags 
aktiviteter där människor kan mötas oberoende av individens förutsättningar.

• Skapa en tillgänglig miljö och aktiviteter som alla grupper i befolkningen kan 
ta del av. Främja fysisk aktivitet genom god tillgång till parker, grönområden, 
anläggningar för motion och rekreation. 

• Genom trygg kollektivtrafik och säkra gång- och cykelvägar göra 
fritidsaktiviteter tillgängliga. Kollektivtrafiken bidrar till att utjämna skillnader i 
mobilitet mellan olika socioekonomiska grupper och har även en positiv effekt 
på jämställdheten mellan kvinnor och män.

• Stöd utveckling för en mer jämlik idrott.

Våra möjligheter och utmaningar
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