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1. Bromma
2. Enskede-Årsta-Vantör
3. Farsta
4. Hägersten-Liljeholmen
5. Hässelby-Vällingby
6. Kungsholmen
7. Norrmalm
8. Rinkeby-Kista
9. Skarpnäck
10. Skärholmen
11. Spånga-Tensta
12. Södermalm
13. Älvsjö
14. Östermalm
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Stadsdelsförvaltningar



VÅRBERG SKÄRHOLMEN

SÄTRA

BREDÄNG
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I förhoppning att Skärholmen skall motsvara allas 
förväntningar om en bättre stad, en stad för lyckligare 
människor, en stad för ett rikare liv, kort sagt: en stad 
att leva i! 
förklarar jag Skärholmen centrum för invigt.



I budget 2016 har stadsbyggnadsnämnden och 
exploateringsnämnden fått i uppdrag att genomföra 
projektet Fokus Skärholmen, med ambitionen att  
>4 000 nya bostäder ska byggas i Skärholmens 
stadsdelsnämnds-område.

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att göra 
Fokus Skärholmen till ett profilprojekt för socialt 
hållbar stadsutveckling

I mars 2017 beslutades om en förstärkt 
projektstyrning i syfte att samordna stadens 
förvaltningar och bolag, stärka det lokala 
perspektivet och samordna kommunikationen.

Bakgrund



▪ 36 930 personer

▪ Utländsk bakgrund: 
70,2% (32,8%)

▪ Behörighet till gymnasiet: 85,7% 
(89,9%)

▪ Arbetslöshet:
5,8% (3,0%)

▪ Medelinkomst: 
236 800 (363 700)

▪ Valdeltagande 2014: 
62,5% (82,1%)

▪ Medlemskap i idrottsföreningar:
14% (34%) av flickorna

Stockholms stads områdesfakta 2017



Profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling

Barn i Vårberg går i förskola

Barn i Vårberg fullföljer grundskolan med 
godkända betyg

Kvinnor i Vårberg har goda livschanser

Unga vuxna, 16-29 år, som inte har 
försörjningsstöd eller är i arbete eller studier 
är inskrivna på Jobbtorg

Unga är engagerade i kultur och idrott

Medborgare i Vårberg är trygga

Skärholmen är en levande stadsdel med olika 
mötesplatser 
för arbete, studier, kultur, idrott och service





Sammanhållen
och varierad

Levande och 
innehållsrik

Delaktig 
och lärande

Fler bostäder, 
fler funktioner

Trygga och jämlika 
offentliga rum

Tillgängliggör natur 
och parker

Stärk lokala 
centrum

Barn och unga 
i fokus

Kultur som 
drivkraft

Samverkan med 
externa aktörer

Utgå från 
platsen

Lokalt 
förankrad
process



Delaktig och 
lärande

- Lokalt förankrad process

- Utgå från platsen

- Samverkan med externa aktörer



Tidig dialog

Fördjupningsstudie

Barnkonsekvensanalyser

Utökat samråd:

• Skärholmsdagen 
• Lokal utställning i Skärholmen
• Turné i fyra centrum 
• Öppet hus 

Lokalt förankrad 
process



▪ Vårbergs centrum är den plats som flest 
undviker och flest upplever som otrygg 
eller obehaglig.

▪ För kvinnor och flickor är 
obehagskänslorna starkare. 
Det är bara kvinnor och barn som 
undviker platser på grund av obehaget 
platsen väcker. Det gäller framförallt 
Vårbergs centrum.

Lokalt förankrad 
process



▪ Boende och stadsmiljö för lokala behov

▪ Tryggheten i Vårberg

▪ Flickors och kvinnors tillgång till det 
offentliga rummet

▪ Barn och ungas aktivitet inom kultur 
och idrott

▪ Sysselsättningsgraden bland 16- till 29-
åringar

▪ Föräldrars val att låta sina barn gå på 
förskola

▪ Delaktighet och kunskap

Utgå från 
platsen
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Sammanhållen 
och varierad
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- Fler bostäder, fler funktioner

- Trygga och jämlika offentliga rum

- Tillgängliggör natur och parker



Fler bostäder…



Bredäng + 
Mälarhöjden



Mälaräng
Ny skola

Eksätravägen

Utvecklad park



…fler
funktioner

Stockholmshems nya huvudkontor, SöderbergSöderberg arkitekter



Trygga och 
jämlika 
offentliga rum

Skärholmsdalen – promenadvänligt gång- och gatunät



Trygga och jämlika offentliga rum



23

Tillgängliggör natur och parker

Stadspark Vårbergstoppen – programhandling, Landskapsarkitekter: Tyréns, Land arkitektur, AndrénFogelström



Levande och 
innehållsrik

- Stärk lokala centrum

- Barn och unga i fokus

- Kultur som drivkraft



Stärk lokala centrum

Sätra Centrum, Ahnström&Pyk, bild: White



Barn och unga 
i fokus

Vårbergs IP



Kultur som 
drivkraft

”Vårbergs jättar” av Xavier Veilhan



Kultur som 
drivkraft

Torsdagsklubben i Vårbergs centrum



Arbetssätt

Top-down

Bottom-up

Här och nu På lång sikt

6 500 bostäder
Konst i Vårberg

Torsdagsklubben

Skärholmen 50 år

Skärholmstorget

Nycklar till det lokala behovet

Markanvisningsprocessen

Utegym i Sätra

Medborgarbudget i Vårberg

Vårbergstoppen

Vårbergs IP

Bredängs BP

Utökat samråd

Stockholmshems HK

Stockholmsrummet

Bästa platsen!



Välkommen till Skärholmen!

Kurt Enar RobertKurt Enar Robert



Nycklar för det lokala behovet

1. Boende och stadsmiljö för lokala 

behov

2. Tryggheten i Vårberg

3. Flickors och kvinnors tillgång till det 

offentliga rummet

4. Barn och ungas aktivitet inom kultur 

och idrott

5. Sysselsättningsgraden bland 16- till 

29-åringar

6. Föräldrars val att låta sina barn gå på 

förskola

7. Delaktighet och kunskap

▪ Bostäder med fyra eller fler rum byggs 

och nybyggda bostäder görs tillgängliga 

för befintliga invånare i första hand.

▪ Aktiviteter som har positiv inverkan på 

tryggheten genomförs.

▪ Flickor och kvinnor involveras i 

planeringen av byggnation och 

utemiljöer

▪ Aktiviteter sker i samverkan mellan 

lokala aktörer och verksamma i 

stadsbyggnadsprocesserna.

▪ Aktörer med verksamhet i stadsdelarna 

rekryterar boende i stadsdelarna

▪ Föräldrar med barn i förskoleålder får 

information om förskolan

▪ Systematisera arbetssätt för delaktighet 

som genererar kunskap om 

stadsdelsområdet


