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INLEDNING

Förvaltningschefen har ordet

I Botkyrka arbetar vi mer än någonsin med att inta medborgarens fokus. Det  
handlar både om att bygga in delaktighet i våra strukturer, i vårt sätt att arbeta  
men också om ett förhållningssätt hos alla oss som arbetar på platsen Botkyrka.

Delaktighet – ett ord som väcker många tankar och känslor men vad betyder 
det egentligen? Den här skriften gör inga anspråk på att komma med det enda,  
rätta svaret utan vill istället inspirera och diskutera vad delaktighet faktiskt 
kan vara i verkligheten och varför det är viktigt. Min egen erfarenhet är att 
verklig delaktighet tänder gnistan hos oss, får oss att lära mer utan att vi 
märker det, får oss att begripa och agera och uppleva storheten i att göra det 
tillsammans. Ibland är sammanhangen små och vardagliga och det är gott så. 
Men resultatet blir det oväntade, det nya och det blir nästan alltid bättre än vi 
hade kunnat föreställa oss, vilket flera av exemplen i skriften visar.

Jag hoppas att denna skrift kan ge inspiration och lust. Mycket lycka på den 
vägen tillönskas er alla!

Pernilla Conde Hellman
12 maj 2017
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen

Syfte

Syftet med skriften är att samla erfarenheter från Kultur- och fritidsförvaltning-
ens arbete med att skapa inflytande för barn och unga i bygg- och renoverings- 
projekt under åren 2014 till 2016. Skriften riktar sig till medarbetare på den egna 
förvaltningen och kommunens andra förvaltningar med målet att sprida de 
erfarenheter som finns. 

KAPITEL 1:
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Projekten

Skriften utgår från tre bygg- och renoveringsprojekt som alla har inkluderat 
barn och unga i delaktighetsprocesser:

• Albys Hjärta (fritidsklubb, fritidsgård och mötesplats för unga vuxna)
• Alby Folkhälsopark
• Projektering av nytt kulturhus i Tullinge

Varje projekt har ett eget kapitel som innehåller bakgrund, genomförande 
och utvärdering. Informationen bygger på dokumentation och samtal med 
medarbetare som ledde processerna. Vi lyfter här fram framgångsfaktorer 
och fallgropar i förvaltningens delaktighetsarbete med den unga befolkningen  
i allmänhet och har utgått från bygg- och renoveringsprojekt.

Sammanfattning

Vi vill tacka för givande samtal och konkreta tips. Att lära av varandra är ett 
framgångskoncept. Alla eventuella faktafel i texten tar vi på oss. 

Vi kan, med skriften i handen, konstatera att delaktighetsarbete ofta är ett 
brokigt arbetssätt. Var processen kommer landa och vilka som nås kan vara 
svårt att veta på förhand. Var börjar och slutar egentligen delaktighet? 

Gemensamt för de tre projekten är tron på att delaktighetsarbete med barn 
och unga möjliggör för kommunens invånare att påverka och därmed stärka  
relationen till sin plats. Genom att skapa förutsättningar för dem att, på olika sätt,  
göra avtryck i sin närmiljö kan vi som tjänstepersoner främja och fånga upp 
lokalt engagemang. Vi kan skapa platser och verksamheter som är relevanta.

För den enskilda tjänstepersonen krävs ofta ett arbetssätt som går utanför den 
traditionella rollen. Det är viktigt att reflektera över sina egna utgångspunkter 
då delaktighet ställer krav på att vara flexibel. Att förvalta relationer, idéer och 
önskemål är avgörande.

Vi hoppas att den här skriften ska ge dig som jobbar i kommunen inspiration 
och vägledning i ditt framtida utvecklingsarbete tillsammans med invånarna 
i Botkyrka.

Maria Johansson & Cecilia Falk
Botkyrka våren 2017
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ALBYS HJÄRTA
KAPITEL 2:

Bakgrund

Uppbyggnaden av Albys Hjärta var en process som pågick i flera år där barn 
och unga involverades på flera sätt. Då den tidigare fritidsklubben och fritids- 
gården revs jobbade Kultur- och fritidsförvaltningen aktivt med att fånga upp 
och möta målgruppens behov av en ny mötesplats. När en ny lokal valts jobbade 
förvaltningen med olika delaktighetsmetoder för att möjliggöra för barn och 
unga i Alby att på olika sätt skapa en relation till huset som skulle bli deras.

Direktpåverkan

En metod var att, genom olika workshops och samtal, ge ungdomarna möjlighet  
att påverka inredningen i huset. Saadia Hussain, konstpedagog, och Erik 
Möller, arkitekt, anlitades. Det var svårare att få förtroende hos de äldre barnen,  
medan det var enklare med de yngre. Några ungdomar var med på flera work-
shops och andra deltog vid enstaka tillfällen. Arbetet resulterade i ett underlag 
med idéer kring de färger, former och känslor som skulle prägla inredningen 
i Albys Hjärta. 

Före den första workshopen hade pedagogerna inte pratat om vad i inredningen 
ungdomarna hade möjlighet att påverka och det blev inte konstruktivt. Såhär  
i efterhand betonar de att tydlighet är en nyckel för ett framgångsrikt delaktig- 
hetsarbete.

 — Det är i samtalen som det går att lyfta goda idéer och förklara varför 
vissa saker helt enkelt inte går att genomföra, säger Erik.

När ungdomarna till exempel önskade sig TV-apparater i varje rum fick de 
inte sin önskan uppfylld. Efter vidare samtal fick de däremot en scen - en 
idé som kom direkt från dem. Scenen blev lägre än de önskade på grund av 
takhöjden, men pedagogerna tror att ungdomarna blev nöjda eftersom det 
blev en så direkt påverkan. Samtidigt var det svårt att skapa kontinuitet och 
långsiktighet i delaktighetsarbetet.

 — Det är svårt att veta vad man kan förvänta sig av barn och unga.  
Hur motiverar man varför de ska komma dit?



7

TIPS FRÅN SAADIA OCH ERIK

Jobba med dig själv

Att jobba med delaktighet är en process med sig själv.  
Det är viktigt att reflektera över sin egen plats i ett projekt.

Förbered dig

Tänk ut på förhand vad du kan erbjuda och identifiera ditt  
eget mandat att ge inflytande.

Transparens och närhet

Konstnären Erik Annerborn anlitades för enprocentsuppdraget i Albys Hjärta. 
Enprocentsuppdraget är ett resultat av en reglering om att en procent av budgeten  
vid nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser ska gå till 
konstnärlig utsmyckning. Visionen om arbetet var tydlig redan från början:

 — Jag ville undvika att delaktighetsprocesser blir spektakel där alla ska sitta 
med kritor och pennor och sen ska man rösta på A, B eller C, säger Erik.

Arbetet startade därför utan en förutbestämd bild av vad resultatet skulle bli.  
Genom att under en längre period vara nära ungdomarna utmejslade de till- 
sammans idén om att skapa ljusskyltar till fasaden på Albys Hjärta. Syftet 
med konstverket var att förstärka invånarnas upplevelse av Alby som stad 
och det skulle få namnet “Alby city”.

Konstnären skapade underlaget till konstverket nära ungdomarna och gjorde 
därmed processen transparent. Arbetet förlades på den tillfälliga fritidsgården 
en gång i veckan där det också dokumenterades i en bok som låg framme för 
ungdomarna de dagar Erik inte var på plats. På det sättet blev det möjligt för dem  
att komma in och ut i processen som de ville. Utöver det samlades ungdomarna 
vid några tillfällen för att göra ett mer direkt avtryck på konstverkets utformning.

Det övergripande syftet med arbetssättet var att möjliggöra för ungdomarna 
att bygga en relation till både konstnären och konstverket. De som var mer 
intresserade fångades upp och fick en mer aktiv roll i utformningen. När 
arbetet var klart bestod resultatet av skisser till fem ljusskyltar som kom att 
bli symbolen för Albys Hjärta - “Alby city”.
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Mosaik - inkluderande metod

För att involvera de framtida besökarna i Albys Hjärta bjöds elever från års-
kurs sex in i byggnaden som då höll på att renoveras. Anna Viklund anlitades 
som konstpedagog för att tillsammans med eleverna skapa fyra bänkar i 
mosaik. Genom att de skapade bänkarna mitt i bygget kunde förvaltningen 
passa på att berätta om den nya mötesplatsen. Ungdomarna fick en direkt 
insyn i upprustningen.

 — Genom att vi gjorde så, att de unga kom dit på grund av mosaiken, skapade 
vi delaktighet i huset säger Anna.

Eleverna träffades i olika grupper under ett par timmar totalt. Pedagogen 
handledde dem i den konstnärliga och praktiska processen med mosaiken 
medan eleverna fick stå för själva görandet. Anna betonar det fina i arbetet 
med just mosaik - att det är en tillåtande process för många.

TIPS FRÅN ERIK

Vårda relationen med aktörer som är verksamma på platsen

Engagera fler vuxna som kan vara med och stötta de unga i delaktighets- 
processen.

Var tydlig med vad du som person kan erbjuda

När delaktighetsarbetet engagerar och leder till frågor som ligger utanför ditt 
ansvarsområde - var tydlig med vad du kan erbjuda och lotsa vidare till rätt 
person.

Var inte rädd

Var på plats och lyssna. Vänd den eventuella rädslan för det oklara hos dig 
själv till nyfikenhet. Ställ frågor och prata utan att nödvändigtvis kräva ett 
omedelbart svar.

Var medveten om din egen position

Ha en tydlig idé om vad du gör och förutsätt inte hur invånarna fungerar. Har du 
koll på dig själv och känner till din position och dina brister kommer du göra ett 
bättre delaktighetsarbete än om du tror att du på förhand vet vad de unga gillar.

Ställ din kompetens till förfogande

Ha inte en förutbestämd bild av resultatet. Lyssna in invånarna och bistå dem 
med din kompetens.



9

 — Man får vara med och slå sönder saker och ändå hjälper man till. Unga 
som många lärare upplever som svaga kommer till sin rätt och får vara 
med och påverka. 

Arbetet med mosaikbänkarna hade ytterligare en dimension av delaktighet. 
Betongen som mosaiken fästes på skapades av unga arbetssökande Botkyrka- 
bor på kommunens Arbets- och kompetenscenter. Detta gjorde att processen 
drog ut på tiden, men det var viktigt med delaktighet även där. Till slut upp-
fördes bänkarna utanför Albys Hjärta där de står idag.

TIPS FRÅN ANNA

Skapa delaktighet tidigt

Ge möjlighet för invånarna att besluta hur de vill lämna avtryck på platsen 
genom att inkludera dem tidigt i processen.

Använd mosaik som ingång i delaktighetsarbete

Mosaik är en tillåtande process där flera kan ta plats och komma till sin rätt. Det 
är enkelt och transparent. Ofta väcker det intresse för att påverka mer.

Avsätt tid och resurser för att ta till vara på engagemang

När man jobbar med delaktighet kommer idéer ofta upp från invånarna som 
man inte tänkt på själv. Avsätt tid och resurser för att ta emot och även till att 
återkoppla. Ta vidare idéerna om det finns möjlighet.

Ha tydliga ramar för delaktigheten

Kommunicera vad invånarna kan påverka.

Långsiktighet och tålamod

I augusti 2015 öppnade Albys Hjärta med tre verksamheter: fritidsklubb  
och fritidsgård som drivs av ABF samt en mötesplats för unga vuxna som  
förvaltningen driver. I uppbyggnaden av den nya mötesplatsen droppade 
många ungdomar av på vägen på grund av pågående politiska processer. 

 — Det var svårt att hålla ungdomarnas engagemang vid liv. Vuxna byttes  
ut och de aktiva ungdomarna blev för gamla för att kunna ta del av verk-
samheten när den väl blev klar, säger Ann-Christine Andersson som är 
en av cheferna på Kultur- och fritidsförvaltningen.
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Relationer som styr

När Ulla Pålsson och Raymond Peroti på våren 2015 tillträdde som ansvariga 
för mötesplatsen för unga vuxna fick de jobba hårt för att återfå ungdomarnas 
tillit. Det var svårt med de äldre och därför riktade de sitt fokus på de yngre 
ungdomarna som skulle ha tid att växa in i huset. Detta blev uppstarten på en 
helt ny delaktighetsprocess.

Att huset inte stod färdigt när det öppnades var viktigt. Genom att låta huset 
vara ett “work in progress” har ungdomarna än idag utrymme att göra det till 
sitt genom att arrangera egna verksamheter och utveckla husets olika rum 
med inredning och utrustning. Raymond förklarar:

 — Vi har vänt på delaktighetstänket. Lokalen och verksamheten får växa 
fram efter ungdomarnas behov och delaktighet utgår därför från situation 
och person.

 — Visst var det viktigt med delaktighetsprojekten inför bygget. Det gör att 
de unga känner sig mer hemma. Men relationerna och innehållet i huset 
är ändå det viktigaste. Det är det som påverkar mest, säger Ulla.

TIPS FRÅN ANN-CHRISTINE

Involvera unga i olika moment

Ha flera olika delaktighetsprocesser istället för en referensgrupp genom ett 
helt projekt. På det sättet kan du fånga upp och involvera fler.

Skapa metoder för transparens

I bygget med Albys Hjärta skapades en Facebook-sida för att kommunicera 
processen när det utifrån såg ut att stå stilla. Tydlig kommunikation är en form  
av feedback för det engagemang som invånarna lagt på delaktighetsprocessen.

Upphandla lärlingsplatser med byggföretaget

Möjliggör för unga att få jobb genom att skriva in lärlingsplatser i upphand-
lingar med byggföretag.
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TIPS FRÅN ULLA OCH RAYMOND

Skapa metoder för transparens internt

Se till att alla på arbetsplatsen har tillgång till samma information om statusen 
på delaktighetsarbetet. Det är viktigt att ungdomarna får samma budskap från 
all personal om var processen är och vad nästa steg är.

Ha tålamod

Låt alla unga komma ikapp. Resultatet är viktigt, men processen är viktigast.

Delaktighet är också att inte få sin vilja igenom

Kom ihåg att delaktighet inte är likställt med att få bestämma allt. Förklara 
istället varför och hur saker fungerar. Berätta vad och hur man kan påverka.

Du är en förebild

Föregå med gott exempel. Du är en förebild där ungdomarna ser ditt arbets-
sätt gentemot dina kollegor. Visa hur delaktighet går till i praktiken.

Låt det ta tid

Saker går snabbare om man bestämmer själv, men i delaktighetsprocesser  
måste alla vara med. Det tar längre tid, men blir bättre. Hitta minsta gemen-
samma nämnare och ta avstamp i den för att ta processen vidare.

Foto: B
otkyrka kom

m
un
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DELAKTIGHET I PROCESSEN 
KRING ALBYS HJÄRTA

Arbetssökande 
Botkyrkabor

Följare på  
Facebook-sidan

Sommarjobbarnas 
vänner och familj

Unga  
sommarjobbare

Chefer på  
Grunden

Nya  
besökareBesökarnas vänner 

och familj

Medarbetare  
på Kultur- &  

fritidsförvaltningen

Ungdom  
och förening*

Medarbetare  
på Arbets- & 

kompetenscentrum
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Anna  
Viklund

Saadia Hussain  
och Erik Möller

Erik  
Annerborn

Saadia och Eriks  
kontaktnät i Alby

Elever på  
Grindtorpsskolan 

och Kvarnhagsskolan

Elevernas  
vänner och familj

Besökare på 
tillfällig fritidsgård

Medarbetare på 
tillfällig fritidsgård

Medarbetarnas 
kontaktnät i Alby

Besökarnas vänner 
och familj

Medarbetare  
på ABF

Lärlingar

Eriks  
kontaktnät i Alby

*Ett av förvaltningens fyra verksamhetsområden
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ALBY FOLKHÄLSOPARK

Bakgrund

Det var tjejer och unga kvinnor i Alby som kom på idén om att skapa en folk- 
hälsopark i Alby. I Kultur- och fritidsförvaltningens program för upprustningar 
fanns Alby IP med som i och med invånarnas förslag beslutades att göras om 
till folkhälsopark. Med externa ekonomiska medel för att främja jämställda 
offentliga miljöer startade förvaltningen delaktighetsarbetet kring upprust-
ningen. Genom att låta tjejer och unga kvinnor ha det största inflytandet på 
platsen byggdes verksamheter in som skulle locka nya målgrupper till fysisk 
aktivitet och samtidigt bli en social mötesplats. 

Låt dig ledas

Förvaltningen tog hjälp av tre grupper av tjejer och unga kvinnor: förenings-
aktiva, ej föreningsaktiva samt föräldrar. Varje grupp bestod av ungefär 10 
personer som deltog genom hela processen. De träffades vid tre tillfällen per  
grupp där de pratade och åt pizza. Deltagarna informerades tidigt om sitt 
uppdrag: förvaltningen hade en budget och tillsammans skulle bestämma hur 
resurserna skulle användas. 

Linus Söderling, förvaltningens ansvarige för projektet, samordnade delaktig- 
hetsarbetet. Vid det första tillfället ställde han en öppen fråga om vad de ville 
skulle finnas i folkhälsoparken. Det visade sig att frågan gav orealistiska svar. 
Därför ägnade de resten av tillfällena åt att konkretisera. Skisser och kataloger 
blev viktiga redskap för att ta fram ett underlag på vad parken skulle fyllas med.

Linus betonar vikten av att lägga tid på att samtala och förklara.

 — De önskade en fontän. Om vi skulle haft en fontän i parken skulle vi ha 
spräckt budgeten på en gång. När jag förklarat det så förstod de varför 
vi inte kunde ha den. Då kunde vi gå vidare och jobba mer konkret. Mer 
realistiskt.

Parkens utformning blev någonting som förvaltningen aldrig hade haft möjlig- 
het att arbeta fram på egen hand. I programmet som grupperna skapade 
fanns alltifrån en isbana med skridskouthyrning till ett DJ-bås i betong med 
en hammock bredvid. Vad man gjorde var att man utgick från dialogen fullt ut. 
Grupperna och förvaltningens anställda skapade tillsammans utformningen 
med sina respektive kompetenser.

KAPITEL 3:
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TIPS FRÅN LINUS

Låt en person utanför det lokala nätverket leda processen

Det ger förutsättningar för ett genuint intresse och en nyfikenhet för att  
verkligen förstå invånarna.

Samförvalta

Låt föreningar, invånare och verksamheter förvalta platsen när bygget är klart. 
Bygg in delaktigheten så att platsen fortsätter vara levande.

Var rädd om invånarnas tid och engagemang

Lova inte för mycket och lägg tid på samtalen. Förklara och var tydlig med hur 
invånarna kan påverka.

Invånarna avgör framgången

Det är invånarna, och inte du, som avgör om delaktighetsarbetet blev lyckat 
eller inte.

Ha nära samarbete med andra förvaltningar

Kommunicera tydligt och ofta för att möta varandras behov.

Underhåll för trygghet

Idag städas folkhälsoparken regelbundet genom ett samarbete med kommunens  
verksamheter för personer med en funktionsnedsättning. De underhåller parken 
och det gör att tjejer upplever den som en av de tryggaste platserna i Alby idag.

Jämställt och avlönat

Parallellt arbetade förvaltningen med unga och gatukonst. Mikael Nyström, 
graffitikonstnär, anlitades som konstpedagog med uppdrag att kartlägga unga 
Botkyrkabors behov av att samlas kring gatukonst som konstnärligt uttryck. 
Resultatet blev att sex unga konstnärer bildade konstgruppen Färgsättarna.

Fler grupper med barn och unga gjordes delaktiga. Elever i årskurs fyra 
smyckade betongbänkar med mosaik och crossfit-föreningen ritade ute- 
gymmet med arkitekten. 
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TIPS FRÅN MIKAEL

Lägg tid på processen

Låt processen ta tid så att gruppen får möjlighet att komma samman. 
Hasta inte igenom för att komma fram till resultatet. 

Bjud på mat

Att bjuda på mat skapar bra sammanhållning.

Arvodera

Ge lön för arbetet om det finns möjlighet. Det visar att deras kompetens är viktig.

Ge unga branschkunskap

Lyft fram exempel där arbetssätt och resultat blir erfarenheter att ta med i det 
egna arbetet. 

Behåll engagemang och förtroende

Avsätt resurser för att fortsätta jobba på relationerna med ungdomarna även 
när själva projektet är slut.

 — Jag ägnade otaliga timmar på Facebook där jag praktiskt taget jagade folk 
och frågade om deras konst och vad de ville med den. Det var extra svårt 
att hitta tjejerna, men med lite mer tid och resurser blev Färgsättarna en 
grupp med lika många tjejer och killar vilket var viktigt, säger Mikael.

Grupperna som påverkade innehållet i folkhälsoparken lyfte fram just konst 
som en central del där graffiti skulle omringa basketplanen. Detta blev Färg-
sättarnas första beställning där de fick fria händer att skapa utefter värdena 
Alby, basket och kvinnor i fokus. Färgsättarna träffades fyra gånger för att 
skapa konstverket - från idé till färdig skiss och målning - och i till sist sprayade 
de sin första muralmålning på 15x3 meter i Alby Folkhsälopark.

Färgsättarna arvoderades för sitt arbete. Det visade att deras kompetens var 
viktig. Mikael tror även att det var av vikt att just han fick uppdraget:

 — Att det var just jag, som har ett namn i graffiti-världen, som kontaktade de 
unga var viktigt. Det ingav förtroende och det innebar också en möjlighet 
för dem att höja sin kompetens. Ett sätt att lära sig mer.
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Intressen som krockar

Malin Croner, student på Landskapsarkitektprogrammet, ritade parken. Efter 
det analyserade hon delaktighetsarbetet i sin masteruppsats: “Tjejers villkor 
på spontanidrottsplatser. Hur man kan stimulera unga tjejers spontana aktivitet  
på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark” (2017). I den uppgav 
de tre grupperna som arbetat med utformningen att Folkhälsoparken idag är en  
av de tryggaste platserna i Alby. Mötesplatsen är utformad så att det är roligt och  
enkelt att utöva fysisk aktivitet. Bemanning, god skötsel och många människor 
i rörelse uppges som viktiga faktorer.

Utegymmet, som crossfit-föreningen skapade, upplevs som mindre trygg då 
den till stor del används av killar. Delaktighetsprocesser med olika grupper 
är bra då fler kommer till tals, även om risken för missnöje finns när gruppers 
intressen skiljer sig åt. Ett möte mellan crossfit-föreningen och grupperna som  
utformade parken kunde ha bidragit till ökad förståelse eller andra lösningar, 
sammanfattar Malin.

Ansvar i vardagen

Idag är delaktighet inbyggd i platsen som samförvaltas med lokala aktörer. 
Kaféet drivs av en idrottsförening och förskolan och äldreboendet intill sköter 
om en odlingslott i parken. En grupp Botkyrkabor med funktionsnedsättning 
håller parken ren och snygg.

Foto: Tomas Sangheim
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PROJEKTERING AV NYTT 
KULTURHUS I TULLINGE

Bakgrund

Delaktighetsarbetet inför ett nytt kulturhus i Tullinge började med rekrytering 
av en samordnande tjänst. Det gjorde att förutsättningarna fanns för att med 
olika metoder jobba med att ge barn och unga möjlighet att skapa en relation 
till huset som skulle byggas. Målet var att Tullingeborna redan skulle vara 
involverade när huset öppnade.

Studieresa som utgångspunkt

För att få en gemensam bild av praktiskt delaktighetsarbete åkte delar av pers- 
onalen på förvaltningen på studieresa till Litteraturhuset Trampolin i Sandviken. 
Där har man utvecklat en metod om rummets betydelse för barn och ungas 
språkutveckling. Karin Svensson, bibliotekarie på Tullinge bibliotek, var en av 
de som sedan arbetade med delaktighetsprocesserna inför det nya kulturhuset.

Foto: A
nders Löw

din

KAPITEL 4:
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 — Studiebesöket var viktigt. Delaktighetsarbete tar tid. När mitt uppdrag 
tog mer tid än beräknat fanns förståelse från resten av arbetslaget. 

En av metoderna var att låta gymnasieelever skapa ett socialt bord som skulle bli 
en central mötesplats i huset. Med workshops skapade två klasser på gymnasiet i 
Tullinge skisser tillsammans med arkitekten. När modellen byggdes besökte 
ungdomarna arkitektfirman. På det sättet gjordes de delaktiga i flera delar av 
processen.

På Hjärta Botkyrka-festivalen fördes fler samtal med de unga invånarna i 
Tullinge. Där byggnaden skulle stå placerades en presentation av de verksam- 
heter som skulle fylla huset. Flera kreativa workshops genomfördes. Barn  
och unga byggde sina egna versioner av kulturhuset i datorspelet Minecraft, 
de spelade in poddar och skrev önskningar under den stora eken i centrum.

TIPS FRÅN HELENA

Rekrytera

Extra resurser kan behövas för att ge tid till processen.

Ta del av andras arbete

När medarbetarna får tid tillsammans blir delaktighetsarbetet mer framgångsrikt. 
Workshops och studieresor ger nya idéer.

Vägen är målet

Visa att du tagit in invånarna även om alla önskemål inte går att tillgodose.  
Värdera samtalen och var noggrann med återkoppling.

Utöver delaktighetsprocesser med unga jobbade förvaltningen också med 
vuxna. Där fokuserade man på utemiljön och andra delar av huset. Vad  
invånarna skulle få påverka och inte var dock noga avvägt. Helena Berhan, 
chef för Tullinge bibliotek, deltog i de processerna.

 — Inbilla inte folk att de kan påverka något de inte kan. Välj ut något som 
de kan påverka. Då blir delaktigheten synlig och motiverad.
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Information kompletterar

Genom att samla alla resultat från workshops i entrén till biblioteket synlig-
gjordes arbetet. Där fanns också en modell och senaste informationen om huset. 
Entrén fylldes på allteftersom delaktighetsarbetet fortlöpte och blev en plats 
för invånarna att ta del av idéerna om det framtida kulturhuset. 

Delaktighet är aldrig bortkastat

Efter ett år lades projektet ner. Kultur- och fritidsförvaltningen var då mitt 
uppe i delaktighetsarbetet. Helena berättar att det var tufft för såväl invånare 
som för personal, men tror ändå att delaktighetsarbetet har stärkt relationer 
och varit värdefullt för alla inblandade. Man hade möjliggjort samtal och fått 
en relation till invånarna.

Resultatet från delaktighetsprocesserna tas idag tillvara på i omgestaltningen 
av det befintliga biblioteket i Tullinge.

 — Delaktighet är aldrig bortkastat. Ta hand om invånarnas kunskaper även 
om ett projekt inte blir av, avslutar Helena Berhan. 
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