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Fisksätra den 15 mars 2011         
 
 
 
Fisksätra, Sverige – nominering till UN Habitat 100 Cities Initiative 2011 
 
UN Habitat 100 Cities Initiative är en mycket viktig satsning på att ta fram goda exempel på 
bra och hållbar samhällsutveckling runt om i världen. Andra samhällen kan lära av de goda 
exemplen, vilket kan leda till en bättre och mer hållbar värld.  
 
Vi vill gärna nominera vårt samhälle Fisksätra till 100 Cities Initiative och därmed delta i 
utmaningen att bli ett av de 100 goda exempel på bra och hållbar samhällsutveckling, som ni 
söker. Fisksätra ligger i Sverige inte långt från huvudstaden Stockholm och har en impone-
rande positiv historisk utveckling. Från början var det ett socialt mycket utsatt bostadsområde, 
men det har utvecklats successivt och är nu ett mycket attraktivt område att både bo och ar-
beta i. Vi ser stora möjligheter att vidareutveckla Fisksätra till dess fulla potential.  
 
Vi är övertygade om att Fisksätra kan ses som ett gott föredöme för andra samhällen över hela 
världen, när det gäller att leva i fred och harmoni på ett långsiktigt hållbart sätt. Vårt initiativ 
kan därför ses som ett omfattande fredsprojekt! 
 
Denna nomineringsanmälan har föregåtts av en intresseanmälan till UN Habitat 100 Cities 
Initiative, daterad den 1 oktober 2010. Nomineringsanmälan har utformats i nära samarbete 
mellan Nacka kommun, fastighetsbolaget Stena Fastigheter AB och några av de boende i 
området. Övriga som står bakom nomineringsanmälan ingår samtliga i FisksätraAkademin, 
som består av ett stort antal aktörer i området, både från det privata näringslivet, olika före-
ningar, de boende och den offentliga sektorn på lokal, regional och riksnivå. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
  
Åsa Leander   
Boende i Fisksätra 
 
    
 
Lennart Jonasson Christel Armstrong Darvik  
Stadsdirektör  Koncernchef   
Nacka kommun Stena Fastigheter AB   
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Nomination Form 
 
Name of City Fisksätra, Sweden 
 
Your Name  Åsa Leander 
 
Your Position Citizen of Fisksätra 
 
E-Mail  asa.leander@telia.com 
 
   
 
Basic data of Fisksätra 
 
  Population size total 7 500 
  Surface area total                169 hectare 
  Population density 44 persons per 10 000 m2 
  GDP per capita Not available 
 
 
 
Film about Fisksätra http://www.youtube.com/watch?v=n8qhpJZk_kc 
 
Pictures of Fisksätra  http://youtu.be/FDKW4c5m-u0 
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1 Samhällsöversikt 
 
Fisksätra, Sverige – för ett harmoniskt och långsiktigt hållbart samhälle 
 
Vårt samhälle heter Fisksätra och är mångkulturellt. Det är också Sveriges mest tätbebyggda 
område, men det märks inte tack vare en genial arkitektur. Förutom bra bostäder finns här 
också ett gott näringslivsklimat med främst småföretagsamhet. Området är placerat mellan 
skog och hav och ligger ca en mil från Sveriges huvudstad Stockholm. Vi samexisterar 
harmoniskt och lär av varandras olikheter. 
 
Men det har inte alltid varit så. Fisksätra byggdes i början av 1970-talet. Området blev först 
känt som ett socialt utsatt område med problematik såsom kriminalitet, kulturella motsätt-
ningar och socialt utanförskap. Fisksätra fick tyvärr ett ganska dåligt rykte som bostadsom-
råde.  
 
Fisksätra består av 30 hyreshus med närmare 2 600 lägenheter. Det finns kringliggande rad-
hus, atriumhus och grändhus, och ett litet affärscentrum med bl a bibliotek, vårdcentral, apo-
tek och restaurang. Kyrka, moské och polisstation ligger alldeles i närheten och det är gångav-
stånd till skolor, lek- och idrottsplatser, badplats och Folkets hus. Området är bilfritt och 
barnvänligt (se bifogade karta, bilaga 1). 
 
Fisksätra är ett blandat bostadsområde, där de boende kommer från ca 80 länder och det talas 
över 50 språk i området. Många är muslimer och många är kristna. Den dominerande gruppen 
är personer med svensk/nordisk bakgrund. De utgör ca 50 % av de boende. Det finns en stabil 
kärna av äldre, som bor kvar sedan området byggdes i början av 1970-talet. Inflyttare kommer 
från närområdet, från Stockholm, från övriga Sverige och från resten av världen.  
 
1996 tog fastighetsbolaget Stena Fastigheter AB över området med hyreshusen och har sedan 
dess genomfört systematiska förbättringar och renoveringar samt infört något som de kallar 
relationsförvaltning. Även Nacka kommun satsar särskilt för att lyfta Fisksätra till den nivå 
som det finns potential för. Kommunen har åtagit sig att samverka i lokala partnerskap med 
olika aktörer i området, såsom de boende, föreningar, fastighetsbolaget, näringslivet, lands-
tinget och olika lokala statliga myndigheter. För att säkerställa utvecklingens långsiktiga 
hållbarhet i Fisksätra, har kommunen tillsatt en lokal samordningsansvarig. För att få ökad 
tydlighet i roller och ansvar har det skapats en FisksätraAkademi (se PM om samverkan i 
Fisksätra, bilaga 2).  
 
Svenska staten deltar i det långsiktiga utvecklingsarbetet genom att under en treårsperiod med 
möjlighet till förlängning, satsa på ett lokalt utvecklingsavtal tillsammans med kommunen. 
Det finns också många eldsjälar, starka nätverk och ett omfattande föreningsliv i Fisksätra. 
Det sjuder av verksamhetslust och miljön andas medmänsklighet och optimism.  
 
Idag är Fisksätra ett mycket attraktivt mångkulturellt bostadsområde, med nära kontakt mellan 
de boende, fastighetsbolaget och kommunen. Det finns en rad konkreta exempel på aktiviteter 
som har gjort detta möjligt och som pågår för att stärka vår gemenskap och göra Fisksätra till 
ett ännu bättre bostadsområde. Några av dessa exempel vill vi särskilt lyfta fram i vår 
nomineringsansökan. Det är vår övertygelse att de kan bidra till att göra Fisksätra till ett gott 
föredöme för andra samhällen runt om i världen. 
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Grundtanken som genomsyrar alla våra exempel är att de fungerar som naturliga mötesplatser 
för alla som bor och/eller verkar i Fisksätra, mötesplatser där man kan umgås och lära känna 
varandra som medmänniskor, oberoende av varifrån man kommer och vilken religion man 
tror på. Att ha någonstans där man kan träffas och samtala, kan öka förståelsen för varandras 
olikheter och minska rädslan för det okända. Man lär av varandra och stärker sin egen identi-
tet, i stället för att försöka utplåna varandras olika kulturer och bli så lika som möjligt. Mång-
fald berikar, anser vi. I grunden handlar det om aktivt och långsiktigt fredsarbete. 
 
Målsättningen med Fisksätra om 10 år är:  
 

1. Gröna satsningar, att det har skett en markant minskning av växthusgasutsläpp genom 
välriktade energibesparingsinsatser/investeringar samt att den urbana odlingen ökar.  

2. att människor upplever Fisksätra som ännu mer attraktivt än idag. Mäts med antal 
besökare till besöksmålet HAMN. 

3. att ohälsotalet har sjunkit snabbare än vad det genomsnittliga ohälsotalet har sjunkit i 
Nacka kommun (se statistik, bilaga 3). 

4. att  förutsättningarna är goda för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Mäts med att 
den procentuella ungdomsarbetslösheten har sjunkit snabbare än sänkningen av 
genomsnittet i Nacka kommun (se statistik, bilaga 3).  

5. att andelen förvärvsarbetande har ökat snabbare än ökningen av den genomsnittliga 
andelen förvärvsarbetande i Nacka kommun (se statistik, bilaga 3). 

6. att Fisksätra kyrka har byggts om till ett kyrkorum, som kan delas av katoliker och 
protestanter, och att det finns en tillbyggnad under samma tak i form av en Muslimer-
nas förenings moské, dvs att det finns ett Guds hus med gemensamma samlingslokaler;  
att det pågående interreligiösa samarbetet mellan kristna och muslimer har utvecklats 
och fördjupats med bibehållande av varje religions kultur och särart. 

7. att den pågående utbildningsverksamheten i Kvinno- och tjejföreningen Rosen lever 
vidare och utgör en allt viktigare mötesplats för kvinnor i alla åldrar, nationaliteter och 
religioner. Mäts genom en ökning av antalet medlemmar med 100 %. 

8.  att besöksnäringen blomstrar genom besökscentret HAMN – ett besöksmål i världs-
klass med museum, restaurang och vandrarhem i Fisksätra Marina. Mäts genom att 
ombyggnaden är klar och att minst en halv miljon personer har besökt centret år 2020. 

9. att biblioteket i Fisksätra finns kvar som arena för demokrati och delaktighet. 
10. att det sker ett fortsatt väl välfungerande samspel mellan olika kommunala och statliga 

samhällsfunktioner, näringslivet, föreningslivet och de boende.  
 
2 Beskrivning av initiativen – mötesplatser för fred 

2.1 Välfärd i Nacka/Fisksätra – en arbetsmodell för fler friska före-
tagsamma boende  
 
Title/slogan for Initiative: Välfärd i Nacka/Fisksätra 
Start date for Initiative: 2007 
Tentative end date for Initiative: inget slutdatum 
Thematic Area/Category: Mötesplatser för fred 
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2.1.1 Extra satsningar 

Fisksätra är den kommundel i Nacka kommun som har störst andel invånare med utländsk 
anknytning. År 2009 var ca 64 procent av Fisksätras invånare utrikes födda eller födda av två 
utrikes födda föräldrar (62 procent 2008). För hela Nacka kommun var motsvarande andel 22 
procent år 2009. Andelen förvärvsarbetande personer i Fisksätra är betydligt lägre och 
ohälsotalet och arbetslösheten, särskilt bland ungdomar är betydligt högre än genomsnittet i 
kommunen (se statistik, bilaga 3). Detta gör att Fisksätraborna, näringslivet, föreningslivet, 
fastighetsbolaget och kommunen m fl vill satsa lite extra för att förbättra området och göra 
Fisksätra till ett ännu mer attraktivt område än det är idag.  

Som ett led i att samordna den urbana utvecklingen i Fisksätra har Nacka kommun tillsam-
mans med Stena fastigheter och Fisksätra Folkets Hus upprättat en kommunikationsstrategi. 
Målet med kommunikationsstrategin är att upparbeta en dialog med de boende i Fisksätra för 
att skapa ökat engagemang och därmed långsiktiga resultat i den urbana utvecklingen. Detta 
underlättas genom att säkerställa ett gemensamt sätt att nå ut med information om det pågå-
ende arbetet till invånarna.  
 
2.1.2 Ny arbetsmodell 
 
2007 startade Nacka kommun, Arbetsförmedlingen i Nacka, Försäkringskassan i Nacka och 
Stockholms läns landsting ett projekt för att ta fram en gemensam arbetsmodell för att verka 
för fler friska företagsamma Nackabor/Fisksätrabor. Syftet var att hitta ett arbetssätt som 
gemensamt involverade målgrupperna 
 

• arbetslösa 
• sjukskrivna 
• individer som behöver starta om eller ställa om sig på arbetsmarknaden 
• individer som vill starta eget eller utveckla en innovationsidé  
• arbetsgivare/ideella organisationer. 

 
En viktig del i arbetsmodellen har blivit att den inte bara riktar sig till de personer som söker 
en väg till sysselsättning, utan att den även ska uppmuntra och underlätta för arbetsgivare att 
våga anställa. Modellen riktar sig alltså både mot dem som har arbete att erbjuda och mot dem 
som behöver försörja sig via arbete eller eget företag. Arbetsmodellen bygger på följande bä-
rande principer: 
 

• Människor kan och vill försörja sig på eget arbete eller företagande. 
• Från försörjningsfokus till matchningsfokus. 
• En gemensam och tydlig ingång för alla. 
• Från passiv väntan och långvarigt bidragstagande till snabbt aktivt stöd till egen 

försörjning via arbete eller företagande. 
 
Under 2009 bildade Nacka kommun tillsammans med de samverkande myndigheterna 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting, ett finansiellt 
samordningsförbund, Välfärd i Nacka/för verksamheten ArbetslinjeN. De strategiska mål som 
ArbetslinjeN  har arbetat fram, kommer att genomsyra det urbana utvecklingsarbetet i Fisk-
sätra. 



8 
 

___________________________________________________________________________
Åsa Leander                                 asa.leander@telia.com                         

Välfärd i Nacka är en egen juridisk person med ansvar för budget och verksamhetsinriktning - 
mål och uppföljning av mål. De medel som finns för finansiell samordning ska användas på 
bästa möjliga sätt och bidra till att utveckla samverkan och metoder för att få fler personer i 
egen försörjning. Välfärd i Nacka ska verka som en stödjande och möjliggörande verksamhet 
till de fyra samverkande huvudmännen.  
 
2.1.3 Verksamhetsidé och inriktning 
 
Välfärd i Nackas verksamhetsidé bygger på en helhetssyn på samhället, och på en insikt om 
hur viktigt det är att arbeta för långsiktig hållbarhet, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.  
 
Om fler människor kommer i egen försörjning, förbättras samhällsekonomin. Att förebygga 
utanförskap och minska klyftorna i samhället mellan de som har arbete och de som inte har 
det, är att lägga grunden för en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar ekonomisk och social 
utveckling. På sikt ger detta också ett tryggare och säkrare Nacka/Fisksätra. 
 
Genom samverkan mellan myndigheter, aktiv bearbetning av såväl efterfrågesida som utbuds-
sida, en gemensam och tydlig ingång för alla, och genom snabbhet i insatsen, individuell 
matchning och coachning, ger man också den bästa tänkbara kommunala service till de som 
behöver det. 
 
Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de Nackabor/Fisksätrabor som behöver 
komma i egen försörjning och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har bli-
vit för stora och svåra. 
 
2.1.4 Nacka/Fisksätrabornas hälsa och försörjning 
 
Folkhälsan är på många sätt god i Nacka kommun. Den senaste folkhälsorapporten visar dock 
att livsvillkoren skiljer sig mycket mellan kommundelarna och att det finns anledning att vara 
observant på följande områden: arbetslöshet och utanförskap hos ungdomar/unga vuxna, 
situationen för individer drabbade av psykisk ohälsa, samt situationen för dem med bristande 
språkkunskaper kombinerat med långvarig arbetslöshet och ohälsa. 
 
2.1.5 Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden – Arbetsförmedlingens 
ansvar 
 
Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för att påskynda nyanlända invandrares 
etablering på arbetsmarknaden. En ny aktör - etableringslots - som arbetar på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen, ska stödja den nyanlände i att hitta ett arbete. Arbetsförmedlingen ska 
tillhandahålla lotsar enligt ett valfrihetssystem för nyanlända. 
 
2.1.6 Samverkansmål 2011 
 
Samordningsförbundet Välfärd i Nackas insatser ska under 2011 bidra till att 
 

• underlätta återgång till arbete och/eller studier och egen försörjning hos målgrupperna 
• motverka arbetslöshet hos unga mellan 16-24 år 
• underlätta för personer med psykisk ohälsa att etablera sig på arbetsmarknaden 
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• utveckla myndighetsövergripande arbetssätt för att erbjuda Nackabor/Fisksätrabor 
med stora rehabiliteringsbehov ett effektivt stöd för att återfå hälsan. 
 

2.1.7 Prioriterade målgrupper och utvecklingsområden för samverkan 2011 
 
Samordningsförbundet har valt att under kommande verksamhetsår särskilt prioritera följande 
målgrupper i sina samverkansinsatser: 
 

• Unga (16-24 år) som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av samord-
nade insatser . 

• Personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd för att komma vi-
dare till praktik och arbete . 

• Individer med långvarig offentlig försörjning t.ex. långtidsarbetslösa, långvarigt 
sjukskrivna eller individer som uppbär försörjningsstöd och som riskerar falla mellan 
myndigheternas ansvar, t.ex. individer som utförsäkras från Försäkringskassan. 

• Personer som pga bristande kunskaper i svenska språket är arbetslösa och/eller riskerar 
långvarig arbetslöshet och ohälsa. 

 
Samordningsförbundet prioriterar också att utveckla 
 

• former för uppföljning och utvärdering av projekt och av mål som 
Samordningsförbundet beslutat om 

• nyckeltal till stöd för uppföljning, utveckling och verksamhetsplanering 
• förstärkning av samverkan i form av kunskapsöverföring och information.  

 
2.2 Unga initiativ  

Title/slogan for Initiative: Unga initiativ 
Start date for Initiative: 2009 
Tentative end date for initiative: inget slutdatum 
Thematic Area/Category: Mötesplatser för fred 
 
2.2.1 Karriärgallerian 

Ungdomar besitter ofta stor kraft och energi. Alltför många har dock svårt att realisera sina 
planer på att komma in i samhället och hitta sin egen väg till utveckling, självförsörjning och 
oberoende. Mycket görs för att minska utanförskapet hos ungdomar och unga vuxna mellan 
16 och 24 år. En omfattande satsning är Karriärgallerian, som är till för att ge ungdomar och 
unga vuxna hjälp att formulera mål för sin egen framtid och göra upp handlingsplaner. 
Karriärgallerian arbetar individorienterat och har en nära relation med näringslivet. Initiativta-
gare är Nacka kommun i nära samarbete med näringslivet, Fisksätra Folkets Hus och 
Arbetsförmedlingen.  

Målsättningen med Karriärgallerian är att ge ungdomar och unga vuxna stöd att komma igång, 
att hitta vägar och möjligheter till att förverkliga just sin egen individuella idé om ett bra liv. 
Avsikten är att det så småningom ska leda till en praktikplats, en anställning, en utbildning, ett 
eget företag eller en lärlingsplats. 
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Karriärgallerian erbjuder ett brett urval av redskap, som ger ungdomar och unga vuxna en 
möjlighet att mejsla fram vad som är ett bra liv och en möjlig framtid just för dem. Exempel 
på redskap är:  

• Av egen kraft är en metod som stärker och inspirerar ungdomar och unga vuxna att ta 
vara på sina möjligheter och förverkliga sina idéer. Av egen kraft, som består av 
brobyggaraktiviteter och självhjälpsgrupper, där deltagarna öppet diskuterar och 
formulerar mål för sin framtid och gör upp handlingsplaner. Det kan ses som en sporre 
att våga, vilja och kunna gå från tanke till handling och bli entreprenör för sitt eget liv, 
på egen hand eller tillsammans med andra.  
 

• Business Minds, som är en entreprenörsutbildning med en annorlunda infallsvinkel: 
Du föds inte till entreprenör, entreprenörskapet är en kreativ modell som man kan till-
ägna sig. Man lär sig hitta nya affärsidéer, analysera marknader, skriva affärsplan och 
bedöma lönsamhetspotential. Det handlar om att se möjligheter och att vara kreativ. 
 

• Jobblotsen, som gör olika arbetsmarknadsinsatser och är ett starkt nätverk. Jobblotsen 
har samarbetsavtal med andra jobbaktörer, branschorganisationer och utbildnings- och 
bemanningsföretag. I Jobblotsen ingår jobbsökaraktiviteter, branschutbild-
ning, ”speed-dejting” och matchning.  
 

• Arbetscentrum, som hjälper till med CV/jobbsökaraktiviteter, praktik, arbetsträning 
och hälsoaktiviteter.  

 
• Andra redskap är innovationsrådgivning, karriärvägledning, konsumentvägledning, 

stöd i kontakten med olika myndigheter, skuld- och budgetrådgivning samt 
praktikplatser. 

 
Tillsammans med en personlig vägledare utformas en handlingsplan över vilka aktiviteter som 
individen önskar delta i.  

2010 deltog Nacka kommun/Fisksätra i Rework the world i Leksand, Sweden. Det var en glo-
bal happening anordnad av Tällberg Foundation, med konferenser och workshops kring temat 
Hållbar utveckling kopplat till sysselsättning. Det handlade om morgondagens arbetstillfällen 
och om hur vi kan skapa en värld som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.  

2.2.2 Tjejgrupper 

Förutom att delta i  Karriärgallerian har tjejer och unga kvinnor möjlighet att träffas och 
diskutera i särskilda tjejgrupper, Wonder Women Sorority Club (WWSC). Syftet med grup-
perna är att stärka tjejers och unga kvinnors samhälls- och föreningsengagemang. WWSC 
vann Energispridarpriset 2010 tillsammans med självhjälpsgrupperna i Av egen kraft. 

2.2.3 Folkets hus  
 
Fisksätra Folkets Hus Förening startade 2003 och finns sedan 2009 i samma byggnad som 
Fisksätraskolan. Föreningens grundsyn är att alla människor har lika värde och att alla är sub-
jekt och inte objekt. Det finns inga dåliga människor, bara dåliga vanor.  Föreningens 
huvuduppgift är att se till att lokalerna kommer till så stor nytta som möjligt. Huset är till för 
alla, unga som äldre boende i Fisksätra, och är tänkt som ett vardagsrum, en mötesplats där 
alla känner sig välkomna och generationer kan mötas. Ju fler engagerade i alla åldrar, desto 
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bättre hus! Fisksätra Folkets Hus Förening tror på frihet under ansvar och har ambitionen att 
vara ett nav för en positiv utveckling i Fisksätra. 
  
Under 2010 beviljades Fisksätra Folkets Hus Förening 1 mkr i stöd från Allmänna Arvsfon-
den för ungdomsverksamhet. Avsikten är att projektet ska fortsätta med ytterligare 2 mkr i 
stöd för de kommande två åren och syftar till att etablera ett långsiktigt och hållbart forum för 
unga och unga vuxna i Fisksätra. Två centrala verksamheter är ungdomars delaktighet och 
inflytande genom ett ungdomsråd samt communitykultur.  

2.2.4 Ungdomsråd- och kultur i Folkets Hus	  
Ungdomsrådet i Fisksätra - som startades av ungdomar som en självständig förening under 
sommaren 2010 – ägnar sig åt påverkansarbete kopplat till Folkets Hus och Nacka kommun. 
Deltagarna i Ungdomsrådet får även ledarskapsutbildning för att i framtiden kunna leda andra 
unga. Communitykultur innebär kulturverksamhet tillsammans med professionella kulturut-
övare. Med teatern som grund omfattar det text, dans, musik och foto. Utgångspunkten i 
skapandet är egna berättelser och relationen till Fisksätra. Syftet är att ungdomarna ska få en 
tydligare bild av sig själva, en starkare tilltro till sin egen förmåga och se möjligheter att på-
verka i samhället. Killar och tjejer träffas för att utvecklas tillsammans, med målet att påverka 
makthavare i frågor som rör ungas villkor i Fisksätra. ”Antingen finner vi en väg eller också 
gör vi en”, är deras slogan. 

Sveriges ungdomsråd är en samarbets- och intresseorganisation, som arbetar med att stödja 
och stärka landets olika lokala ungdomsråd. Rådet producerar material, arrangerar träffar och 
anordnar utbildningar. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 
Ungdomsrådet i Fisksätra är för närvarande ett av de största ungdomsråden inom Sveriges 
ungdomsråd. Det är också ett av Sveriges snabbast växande ungdomsråd.  

2.2.5 Fisksätraskolan 
 
Fisksätraskolan erbjuder förskola och undervisning från förskoleklass till år 9 och har ca 250 
elever från ett 80-tal länder. Hösten 2010 fick skolan en ny rektor och förskolan flyttade in 
skolans lokaler, granne med Folkets Hus. Skolan utvecklar nu en idrottsprofil och har fokus 
på språkutveckling. Huvudspråket är svenska, men många barn är engelsktalande. Därför sat-
sar man på förstärkt svensk- och engelskundervisning. Målsättningen är att eleverna ska vara 
tvåspråkiga när de går ut Fisksätraskolan. IT integreras i många ämnen redan i yngsta åren. 
Fisksätraskolan har fått erkännande i form av nominering till Guldäpplet 2009 och huvudpri-
set 2010 i Webbstjärnans tävling om bästa skolarbetet som webbproduktion.  
 
Fisksätraskolan har en helhetssyn på lärandet, där elevernas sociala utveckling spelar stor roll. 
Därför satsar man också på livskunskap, där barnen får lära sig att hantera konflikter och ut-
veckla sin sociala och emotionella kompetens. Att förstå andra och kunna samarbeta är viktigt 
i skolan och vidare i vuxenlivet.  
 
2.2.6 Fisksätra fritidsgård 

Fisksätra fritidsgård är en mötesplats där tonåringar oavsett kulturell, etnisk eller religiös 
tillhörighet kan umgås med varandra och medverka i olika aktiviteter utan att riskera någon 
form av diskriminering. Personalens kompetens och verksamhetens värdegrund är av yttersta 
vikt, och är det som borgar för att den trygghet, som är grunden för att människor ska våga 
uttrycka sina tankar och idéer, upprätthålls. Just tryggheten i att man får uttrycka sina tankar 
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utan att bli retad eller påhoppad, är också en förutsättning för att kunna respektera andras 
idéer och tankar. När ungdomar får möjlighet att uttrycka sig själva och lyssna till andra 
ungdomars tankar i en ”trygg” miljö, växer deras medvetenhet och respekt både för sig själva 
och för andra. Fisksätra Fritidsgård är en sådan mötesplats och är därmed genom sin verksam-
het, en viktig möjliggörare för ungdomars utveckling under deras tonårstid.  

2.3 Fisksätras interreligiösa projekt – Guds hus 

Title/slogan: Interreligiöst projekt – Guds hus 
Start date for Initiative: 2008 
Tentative end date for initiative: inget slutdatum 
Thematic Area/Category: Mötesplatser för fred 

2.3.1 Samverkan och grannsämja trots olikheter 

Det religiösa Sverige har förändrats i grunden de senaste 30 åren. De flesta av oss möter i var-
dag och högtid människor med annan tro och andra kulturella rötter än de traditionellt svenska 
och västerländska. I Fisksätra i Nacka kommun har det sedan 1990-talet funnits goda relatio-
ner mellan kristna och muslimer, en samverkan i respekt för varandras identitet. Relationerna 
har fördjupats de senaste fem-sex åren genom samverkansprojekt och dialog om tro och liv. 
Likaså har Nacka församling och S:t Konrads katolska församling haft ett ekumeniskt samar-
bete sedan länge. Varje söndag firas både katolsk och svenskkyrklig gudstjänst i kyrksalen i 
Fisksätra. 

2.3.2 Källan – Råd- och stödcenter 

Dialog och samverkan har skapat insikter om likheter och olikheter i tro och tankar. Bland 
likheterna finns tron att varje människa är skapad av Gud och att människor behöver fred och 
leva som goda grannar med varandra. Speciellt viktigt är solidariteten med dem som lever i 
utsatthet. Tillsammans med Stockholms Stadsmission startade de tre samfunden Källan – 
Råd- och stödcenter hösten 2008. Källan finns i Nacka församlings lokaler i Fisksätra kyrka.  

Centret bedriver språkträning, leder föräldragrupper och för enskilda samtal mm. En viktig 
uppgift är att förmedla kontakter till sociala myndigheter, juridisk hjälp, sjukvård och andra 
instanser. De som arbetar i centret är både muslimer och kristna. Det lokala fastighetsbolaget 
Stena Fastigheter AB bidrar ekonomiskt till verksamheten. Under 2011 kommer verksamhe-
ten att utvecklas med nya grupper och seminarier. Denna nya verksamhet finansieras genom 
Europeiska integrationsfonden. 

Exempel på gemensam verksamhet i Källan: 

• Matlagningsgrupp: Laga mat och äta tillsammans samtidigt som man diskuterar vägar 
till integration, det sociala Sverige mm. 

• Dagsutflykter: Besök på historiskt och kulturellt intressanta platser i Stockholms när-
het. 

• Föräldrautbildning, att vara förälder i ett annat land. Denna verksamhet sker i samar-
bete med kommunens familjecentral i Fisksätra. 
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2.3.3 Ungdomsarbete 

Familjer i Fisksätra har låg medelålder och många barn och tonåringar. En grupp med mus-
limska och kristna ungdomar träffas varje vecka för att samtala om livs- och trosfrågor. De lär 
av varandra och visar att olika bakgrund och religioner kan skapa respekt och möjligheter till 
samarbete. 

2.3.4 Guds hus 

Ur samverkan i Källan växte idén att skapa en naturlig mötesplats för muslimer och kristna i 
Fisksätra. Det skulle också lösa de tre samfundens lokalbehov. Projektet kallas Guds Hus och 
innebär en ombyggnad av Fisksätra kyrka till ett kyrkorum, som kan delas av katoliker och 
protestanter. Dessutom planerar Muslimernas förening att bygga en ny moské i anslutning till 
kyrkan. Moskén beräknas vara klar 2014. I detta Guds Hus ska sedan både muslimer och 
kristna kunna leva som goda grannar under samma tak (se bilaga 4)! För att stödja de positiva 
sociala effekterna bidrar Nacka kommun ekonomiskt. 

Exempel på gemensam verksamhet i Guds hus 

• Dialogkvällar i moskén: Samtal om tros- och livsfrågor 
• Caféföreläsningar: Inbjuden gäst talar kring olika ämnen som berör religionsdialog 

och samverkan samt efterföljande samtal. 
• Olika arbetsgrupper: Dessa består av förtroendevalda från de tre samfunden och 

behandlar frågor kring värdegrund, byggnation, juridiska frågor kring ägande etc. 
 

2.3.5 Möjligheter tack vare olikheter 

Att samverka är inte detsamma som att sammanblanda. Moskén med mark planeras därför att 
bekostas och ägas av Muslimernas förening. Relationerna mellan S:t Konrads församling och 
Nacka församling ska regleras av hyresavtal. Varje samfund ska sedan driva sin egen 
verksamhet och sitt eget gudstjänst- och böneliv. Då erbjuds alla att fördjupa sig i sin egen tro 
och tradition. Där intressen och värderingar sammanfaller kan samverkan fortsätta och utökas. 
I samarbete kan alla bättre utföra sina uppgifter.  

2.3.6 Gemensam värdegrund 

En gemensam värdegrund mellan Svenska kyrkan Nacka församling, S:t Konrads katolska 
församling och Muslimernas förening i Fisksätra har utarbetats (se bilaga 5). 

2.4 Familjecentralen i Fisksätra  

Title/slogan for Initiative: Familjen i centrum 
Start date for Initiative: 2009 
Tentative end date for initiative: inget slutdatum 
Thematic Area/Category: Mötesplatser för fred 
 
 

2.4.1 Familjen i centrum 
 
Hösten 2009 öppnade Familjecentralen i Fisksätra centrum. Familjecentralen är samlingsnam-
net för Familjeverksamheten i Nacka kommun, Öppna förskolan och Barnavårdscentralen 
BVC. 
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Syftet med Familjecentralen är att främja barns hälsa genom tidiga insatser och erbjudanden 
och genom att ge råd och stöd till föräldrar. Syftet är också att ge familjer möjlighet att 
tillgodogöra sig och stärka sina egna resurser och sitt eget sociala nätverk. 
 
Målet är att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö och utvecklas till trygga och 
välfungerande medborgare. Genom att tidigt uppmärksamma och stödja barn och familjer i 
riskzonen, kan man snabbt erbjuda lämpligt stöd. Förutom föräldrarådgivning erbjuds också 
föräldrakurser, där föräldrarna lär sig att stärka sin föräldraroll och hitta ett bra förhållnings-
sätt gentemot sina barn. 
 
2.4.2 Samverkan 
 
Familjecentralen deltar i och utvecklar samverkan mellan olika yrkesgrupper i närområdet 
såsom personal från Svenska kyrkan, Islamiska kulturföreningen, Biblioteket, Folkets hus, 
olika föreningar, skolor, socialtjänsten mm. Exempel på denna samverkan är de föräldrakurser 
för arabisktalande föräldrar, som hålls tillsammans med det tvärreligiösa  Källan Råd- och 
stödcenter(se avsnitt 2.3). Några teman i kurserna är FNs Barnkonvention, regler och lagar i 
Sverige, att vara förälder i sitt hemland respektive i Sverige och hur man kan lära sig alter-
nativa förhållningssätt gentemot sina barn. 
 
2.4.3 Öppna förskolan 
 
Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn som kommer dit en god pedagogisk 
gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet 
till kontakt och gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan kommer oanmälda och avgör 
själva när och hur ofta de vill delta. Den öppna förskolan ska vara rolig och stimulerande för 
barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme. 
Verksamheten utformas både efter barnens och de vuxna besökarnas behov. Föräldrar och 
barn med kulturellt ursprung från bl a Afrika, arabisktalande länder, Polen och Ryssland men 
också med svenskt ursprung möts genom lekar och olika andra aktiviteter såsom t ex musik 
och målning. 
 
2.4.4 Mångkulturell mötesplats 
 
Familjecentralen erbjuder en mötesplats för föräldrar, ofta med bakgrund från andra kulturer, 
och bidrar till att föräldrarnas kontaktnät i det svenska samhället ökar. Öppna 
förskoleverksamheten gör att familjerna får ökad förståelse och kunskap om varandra. Sedan 
starten har Öppna förskolan haft besöksrekord. Antalet familjer har nästan tredubblats jämfört 
med då Öppna förskolan låg lite mer avsides och som ensam verksamhet.  
 
2.5 Livslångt lärande i gemenskap - Rosen 

Title/slogan: Livslångt lärande i gemenskap 
Start date for Initiative: 2000 
Tentative end date for initiative: inget slutdatum 
Thematic Area/Category: Mötesplatser för fred 
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2.5.1 Kursverksamhet som mötesplats 

Fisksätra är ett mångkulturellt samhälle med ca 80 nationaliteter och det talas över 50 språk. 
Det arbetas på många håll och kanter för att samhället ska kännas tryggt och trivsamt att bo i, 
trots alla olika kulturer som ska samsas på en liten yta. Om det ska lyckas långsiktigt, behövs 
olika mötesplatser, där människor kan träffas och lära känna varandra som medmänniskor, 
och inte bara som invandrare med olika religioner från olika delar av världen. Om man känner 
varandra lite bättre, är det lättare att förstå varandras olika tänkesätt och kulturer. På så vis 
minskar rädslan för det okända, samtidigt som man behåller sin egen särart i lugn och ro. 
Detta gäller alla, även de svenskar som har bott här i många generationer. 

Som en av mötesplatserna för gemenskap kan olika former av kursverksamhet räknas in. Att 
gå på kurs tillsammans är ett utmärkt sätt att få kontakt med personer, som man inte har träffat 
tidigare, och det skapas ett nätverk mellan de boende. Det finns en fin gammal 
folkbildningstradition i Sverige, där studiecirklar spelar huvudrollen. Folkbildningsrörelsen är 
över hundra år gammal och lever fortfarande kvar genom olika studieförbund och institut. 
Den går ut på att var och en som vill, har möjlighet att anordna en studiecirkel i valfritt ämne 
med ekonomiskt stöd från sin kommun. Det behövs bara att man ansöker om stöd via ett 
studieförbund enligt enkla regler. Denna modell är unik för Sverige och finns veterligen ingen 
annanstans i världen. 

2.5.2 Kvinno- och tjejföreningen Rosen 

Det finns en religiöst och politiskt obunden organisation i Fisksätra som heter Kvinno- och 
tjejföreningen Rosen. Den startade år 2000 och leds av ett antal entusiastiska kvinnor. Deras 
idé är att hjälpa människor från olika delar av världen att förstå varandra och sitt nya hemland 
och att erbjuda dem ett eget nätverk. Men det gäller bara kvinnor, inklusive flickor och unga 
vuxna kvinnor. Föreningen har fyllt tio år och lever vidare bl a tack vare stöd från ett 
studieförbund samt från Lions Club, Röda Korset, Stena Fastigheter AB, Biblioteket m fl och 
från ett antal ideellt arbetande kvinnor. Inga män har tillträde till lokalerna, eftersom vissa 
kvinnor inte skulle ha möjlighet att komma, om det fanns män i studiegrupperna.  

2.5.3 Kostnadsfria studiecirklar 

Mycket av det som görs sker genom studiecirklar. På schemat står bl a matlagning, odling, 
simskola för vuxna kvinnor, att lära sig läsa och skriva svenska, vardagsekonomi, föräldrakur-
ser, engelska, motionsgymnastik, viktgrupp, vandringar i naturen, museibesök, utflykter mm. 
Vissa kursdeltagare deltar genom ordination på recept för hälsofrämjande aktiviteter från 
Vårdcentralen. Det förekommer reguljär läxläsning för vuxenstuderande och barn. Alla måste 
tala mer eller mindre bra svenska på kurserna och ingen tillåts stå utanför och se på. 

Det finns en Kreativ grupp, som har möjlighet att ställa ut konstnärliga alster på vårt länsmu-
seum. Denna grupp är också ansvarig för festligheter i samband med internationella kvinnoda-
gen, påsk- och julfestligheter samt andra viktiga events, där kvinnornas kulinariska färdighe-
ter bidrar till gränsöverskridande gemytlighet och trivsel. Det finns också en systuga, där 
kvinnorna tillverkar föremål, som de sedan säljer vid bl a den årliga internationella festen. 
Nyligen inleddes ett samarbete med Källan – Råd och stödcenter, som är en del av Guds hus 
projektet (se avsnitt 2.3). De flesta studiecirklarna är kostnadsfria. 
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2.5.4 Hälsa och välbefinnande 

Medlemsantalet i Kvinno- och tjejföreningen Rosen har minskat något under senare år, vilket 
glädjande nog till en del beror på att kvinnor har skaffat sig egen försörjning och inte kan 
ställa upp på dagtid. Däremot kan de komma tillbaka som gästföreläsare i dagsaktuella ämnen 
och vara inspiratörer för ökat samhällsengagemang. All verksamhet syftar till att främja kvin-
nors hälsa och välbefinnande i gemenskap med andra kvinnor från hela världen. Detta i sin tur 
kan leda till ett bättre och långsiktigt mer hållbart samhälle. 

2.6 HAMN – Ett besöksmål i världsklass 

Title/slogan for Initiative: Ett besöksmål i världsklass 
Start date for Initiative: 2010 
Tentative end date for Initiative: Färdigbyggt och i drift 2013 
Thematic Area/Category: Mötesplatser för fred 
 
2.6.1 Kulturarv  

I Nacka kommuns kustområde finns flera mer eller mindre välbevarade miljöer, som berättar 
för oss om hur människor har levt och verkat på platser i gångna tider. Dessa miljöer är ett 
viktigt kulturarv att vårda, förvalta och lämna vidare till kommande generationer. Det vikti-
gaste för en kulturmiljös fortbestånd är att den lever och brukas. Kommunen har för avsikt att 
bevara, förvalta och utveckla de samlade kulturvärdena på land och i vatten. Miljöer som är 
särskilt viktiga är industrimiljöer, varv och farlederna.  

Projektet HAMN erhåller stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att etablera 
museum, restaurang och vandrarhem i Fisksätra Marina. Missionen är att tillgängliggöra 
vattenvägens tusenåriga historia med olika tiders avtryck i natur- och kulturmiljöer kring 
Skogsö, Södra Boo och Fisksätra med människors berättelser. Syftet är att öka medvetenheten 
om kulturmiljöers historiska sammanhang, sociala, kulturella och estetiska värden, för att 
skapa ett tvärdisciplinärt forum i samspel med akademi, näringsliv och det lokala samhället. 
Med allmänna kommunikationer tar det 20 minuter med tåg från centrala Stockholm och 45 
minuter med reguljär båttrafik från Stockholm med möjlighet att resa vidare ut i skärgården.  

2.6.2 Vision 

Visionen är att bjuda in till en levande process och gemensamt skapa ett besöksmål i världs-
klass, HAMN - en plats där lokala aktörer och gäster från när och fjärran kan mötas och lära 
av varandra; en kunskapshamn som, genom att sammanföra platsens historia och människors 
berättelser, öppnar för ett dynamiskt perspektiv på den levande historiska verkligheten. Ett 
avgörande slag, slaget vid Stäket 1719 i Sveriges historia, länkas samman med de lokala och 
globala perspektiv som representeras av människorna som bor i dagens Fisksätra, ett sk 
miljonprogramsområde med arkitektur från 1970-talet, med ca 7 500 invånare, ca 80 
nationaliteter och där det talas omkring 50 olika språk. De livsberättelser som finns i Fisksätra 
introducerar ett globalt perspektiv på platsen. Det handlar om människors förflyttningar, 
kommunikationer med idéer och erfarenheter såväl globalt som lokalt.  

2.6.3 Mål 

Projektet HAMN är tänkt att belysa olika perspektiv på historia och kulturarv, såsom föremål, 
byggnader, fornlämningar, berättelser, traditioner och andra immateriella värden som är ärvda 
från tidigare generationer, kopplade till det samtida globala kulturarvet. Projektet har som mål 
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att tillgängliggöra för boende och besökare, den historiskt viktiga vattenvägen Baggensstäket 
och dess omgivande naturreservat och kulturvärden. Konceptet för HAMN utvecklas ur histo-
rien om slaget vid Stäket år 1719, som baseras på fynd från den arkeologiska utgrävning som 
pågår för närvarande. Fynden vittnar om slaget, där svenska och ryska trupper drabbade sam-
man den 13 augusti 1719 och där ryska trupper hindrades från att belägra huvudstaden Stock-
holm. Ser man historien ur ett annat perspektiv, blev resultatet av händelsen vid Stäket 1719, 
att Sverige och Ryssland till slut inledde fredsförhandlingar efter det långa Nordiska kriget. 

 Med en dynamisk syn på historien som en ständigt föränderlig storhet, kan vi använda den 
som ett tolkningslaboratorium, som också kan lära oss något om hur vi kan orientera oss i 
samtid och framtid. Mötet mellan det historiska slaget vid Stäket och dagens mångkulturella 
Fisksätra, mellan platsens historia och människors berättelser innebär en unik möjlighet att 
skapa ett annorlunda museum. Det kan ses som ett laboratorium, där besökarna bidrar med 
sina egna livsberättelser och använder sig av historien för att lära sig tänka historiskt, förstå de 
större sammanhang som bestämmer villkoren för livsprojekt, problematisera minneskulturer 
och identiteter, och bearbeta de värderingsmässiga utmaningar som är förknippade med till 
exempel frågor om krig och fred. Projektets yttersta målsättning är att med öppenhet och 
mångfald skapa handlingsberedskap inför framtiden. 

2.6.4 Syfte 

Människor i lokalsamhället Fisksätra är på olika sätt delaktiga i utvecklingsprocessen för 
HAMN. Det sker genom etablering av projektkontor med aktiviteter i Fisksätra Centrum, ge-
nom skolan, det lokala föreningslivet, hembygdsföreningar, arkiv, bibliotek, fastighetsägare 
och andra aktörer i kommunen, regionen, nationellt och internationellt. Syftet med HAMN är 
att med kultur som tillväxtfaktor, öka attraktiviteten i att bo i, verka i och besöka Fisksätra. 

2.6.5 Samverkan 

Under projektperioden kommer HAMN att fördjupa samarbetet med bl a Södertörns Högskola 
och andra utbildningsinstitutioner, som kan bidra till en hållbar kulturell och social 
samhällsutveckling och främja ekonomisk tillväxt genom forskningsbaserad kunskapsutveck-
ling. Tillsammans med människor i lokaltsamhället och deras globala nätverk, utvecklas en 
attraktiv kunskapshamn och mötesplats i Fisksätra, ett besöksmål i världsklass. 

2.6.6 Projektering och finansiering 

Nacka kommun erhåller under projektperioden 2010-03-01 – 2013-02-28 totalt 17 mkr ur den 
Europeiska regionala utvecklingsfonden för att etablera museum, restaurang och vandrarhem i 
Fisksätra Marina. Kommunen tillför projektet stora landområden, projektledning och ytterli-
gare 10 mkr i satsningen. Denna satsning avser att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer 
kring den historiskt strategiska vattenvägen (inloppet till Stockholm) via Baggensstäket med 
omgivande Skogsö naturreservat, Södra Boo kulturreservat och Fisksätra.  

2.6.7 Projektplan 
 
Fas I – Analys och uppbyggnad av verksamhet 2010-2011 
Fas II – Genomförandefokus. Finansiering ska möjliggöra etablering och start i mitten av 
2012 
Fas III – Drift och ordinarie verksamhet 2013. 
2.7 Fisksätra bibliotek – @rena för demokrati 
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Title/slogan for Initiative: Fisksätra bibliotek – @rena för demokrati 
Start date for Initiative: 2006 
Tentative end date for initiative: inget slutdatum 
Thematic Area/Category: Mötesplatser för fred 
 
2.7.1 Grundläggande värderingar och arbetssätt 
 
I Fisksätra bibliotek arbetar vi efter UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest. I manifestet finns de 
grundläggande uppgifterna beskrivna och de räcker långt för alla besökare i alla åldrar. 
Besökaren som kommer in genom entrén definierar sig själv. Lika behandling gäller. Vi tän-
ker oss att det förmodligen är någons son eller någons mamma som kommer in genom dörren. 
Vi behandlar alla som om vi kände sonens mamma eller mammans son. 

Bibliotekets goda värdskap skapar känsla för besökaren av att vara respekterad och att vi finns 
för att förmedla det institutionen kan erbjuda. Samtidigt ska vi lyssna in besökarens behov för 
att ständigt kunna utveckla verksamheten. 

2.7.2 Kunskap om besökarnas önskemål 

En analys av Fisksätraområdet och dess befolkningssammansättning har lett till beredskap för 
språk, studier och samhällsinformation i biblioteket. Många önskar studera på biblioteket och 
behovet av kurslitteratur är stort. Folkhälsofrågor av alla slag är självklara, då många studerar 
vård och omsorg, men också för att ohälsotalet är högt av olika skäl. Behov av en trygg var-
dag, sammanhang och förtroende är viktiga faktorer ur ett socialt perspektiv. ”Genom att bi-
dra till en känsla av tillhörighet kan således biblioteket även stärka samhörighet och socialt 
kapital i samhället.” Forsten/Fries 2006. 
 
Genom personligt bemötande skapas kunskap om besökarna med deras önskningar, kunskaper 
och erfarenheter. Det är viktiga ingredienser i ett inkluderade biblioteksarbete. Vi djupinter-
vjuar en del besökare, och har ett Biblioteksråd bestående av människor i olika livsfaser som 
ger synpunkter på och får information om hur verksamheten utvecklas och värderas. 
Kulturnämnden i Nacka kommun intervjuar 200 personer per år. Intervjusvaren sammanställs 
för vårt fortsatta arbete men också för belöning om och när vi lyckas höja nöjdhetsgraden. Av 
elva frågor som ställdes till alla bibliotek i kommunen hamnade Fisksätra bibliotek högst i 
fem av frågorna förra året.  

Vi ligger högst när det gäller besökarnas uppskattning av möjligheten att påverka, personalens 
professionalitet, att känna sig välkommen, att lätt få tillgång till datorer, samt ett bra utbud av 
böcker och program.  

2.7.3 En resurs för individen och samhället 

Biblioteket är en resurs för såväl den enskilde individen som för samhället. Bara det bästa är 
gott nog åt Fisksätra är ett mantra som vi upprepar och kommunicerar. Vi har satt vårt eget 
mål. Personalen bestämde sig för ett tag sedan att vi inom en treårsperiod ska bli ”Årets 
bibliotek”. Vi blev nominerade av DIK, ett av våra SACO fackförbund med följande motive-
ring: 

Fisksätra bibliotek är till ytan ett litet bibliotek som personalen fyller med olika funktioner 
och aktiviteter. I en mångkulturell stadsdel erbjuder biblioteket en bred verksamhet med allt 
från läxhjälp, mangaaftnar, hembygdsarkiv och konst till medborgarkontor. Genom strate-
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giskt arbete och stora insatser från personalen har biblioteket erövrat platsen som en 
demokratisk mötesplats för medborgarna i närområde. 

2.7.4 Bibliotekets vision och profil 

Hela personalens vision:  
Fisksätra bibliotek - en plats att hämta livskraft från, dit var och en har en egen nyckel.  
 
Efter ett intensivt analyserande och många diskussioner har vi valt som profil: 
@rena för demokrati – med inriktning språk, hälsa och samhälle. 

• Vi förbehåller oss rätten att utforska begreppet demokrati med våra besökare från över 
80 nationer och i alla åldrar. 

• Vi tränar på vårt eget bemötande med Maja Frankel, som har varit Sveriges represen-
tant i Unicef. Hon lär oss att använda Barnkonventionen i våra kontakter med barn och 
unga som ett medel att nå våra mål. 

• Vi utforskar tanken om Bibliotek som allmänning, med inspiration från Ellinor Ost-
roms forskning ”Governing the Commons”.  

• Vi bjuder in till delaktighet i den allmänning, som ett bibliotek kan vara om man släp-
per in medborgarnas kompetens och erfarenheter i institutionen. 

Fältropet är Ockupera biblioteket! och det görs för möten, program, information, utbildning 
och kultur. En institution som uppfattas som en gemensam nyttighet, tas om hand av sina bru-
kare och leder till delaktighet och lokal demokrati. 

2.7.5 Historik och verksamheten i praktiken 

Biblioteket som invigdes 1974 ligger mitt i Fisksätra centrum, där många passerar på väg från 
studier och arbete. Efter en ombyggnad 2006 återinvigdes lokalen av kommunalrådet Erik 
Langby, som inte klippte ett band utan symboliskt ombads att knyta ihop världen i form av 
fyra olikfärgade rep representerande världsdelarna. Det fungerade bra, då han är scout. 

Vid ombyggnaden skapades ett IT-kafé med direktingång i den ena delen av lokalen. Denna 
del lånas ut minst två gånger per vecka till föreningar, grupper och nätverk för olika möten. 
Det kan handla om områdets utveckling, hälsa, odling, samhällsfrågor, kultur, filmvisning, 
musik, litteratur och fortbildning.  

Bibliotekets tjänster, service och utbud ska motsvara områdets behov. Det omfattar språkligt 
material, kurslitteratur, svenskundervisning, tidningar, men också en plats att mötas, 
studieplatser, kommunikation med omvärlden och information på rätt nivå om myndigheter, 
institutioner och andra viktiga organisationer som påverkar familjernas och medborgarnas 
vardag. 

Internet och datorer är inte självklara i alla delar av världen och en av våra uppgifter är att 
erbjuda introduktion och stöd för digital kommunikation med omvärlden. Det är ett behov 
som delas av medborgare i alla åldrar, även svenskfödda.  

Vi faxar ca 800 dokument till hela världen varje år. Medierna ska också spegla området och 
därmed världen. Ambitionen är att inom varje ämne finna relevant material åt dem. Ämnen 
som film, musik och litteratur men även medicin, juridik och historia ska finnas med i 
bibliotekets utbud. 
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Vi har symboliskt andra språk längst fram i biblioteket. Det svenska språket kommer därefter. 
Vi bjuder in till tvåspråkiga poesiprogram, traditionella sagoberättare och svenska debutanter. 
Vi lyfter fram svenskar i världen och personalen är språkkompetent och talar 10 av de över 50 
språk som dagligen hörs på golvet. 

Vi sitter tillsammans med våra besökare när det behövs handledning. Både besökare och 
personal är experter och båda ser datorns resultat vid olika sökningar. Vi inser att vi saknar 
kompetens i många av världens frågor, men lär oss varje dag något nytt.  

Vi diskuterar våra frågor på ett demokratiskt vis, stöder varandra i vardagen och klarar av att 
ta emot över 40 000 besök per årsarbete. Det motsvarade 205 000 besök på 5 årsarbeten 2010. 

Barbro Bolonassos 
Chefsbibliotekarie 
 
3 About the World Urban Campaign WUC 

3.1 How did you hear about the 100 Cities Initiative? 
The Swedish ambassador Inga Klevby in Nairobi, Kenya told me (Åsa Leander). 

3.2 What made you decide to reply? 
Fisksätra is a very special place! 
 
3.3 What would you like to gain by applying? 
To become a good example for the rest of the world! 
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Karta över Fisksätra     Bilaga 1 

Samverkan i Fisksätra – FisksätraAkademin                        Bilaga 2 

Samverkan i Fisksätra är sedan juni 2010 organiserad i tre grupper - ledningsgrupp, 
samverkansgrupp och dialoggrupp – under det gemensamma namnet FisksätraAkademin, med 
målsättning att få en ökad tydlighet i roller och ansvar. Syftet är både att stärka synergierna 
genom organisering och effektivt resursutnyttjande samt att bidra till mer möjlighet till 
delaktighet från de boende i området.   

Ledningsgruppen 

I ledningsgruppen finns kommunens stadsdirektör och representanter för Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Polisen och Stena Fastigheter AB. Gruppen, som leds av stadsdirektören, 
ska ha en långsiktig strategisk överblick med nyckeltal som går att följa upp.  

Samverkansgruppen 

I samverkansgruppen finns lokala aktörer från parter samt föreningar och boende i området. 
Gruppen har en viktig roll i att vara kunskapsbank avseende Fisksätra, samt att sprida 
information om varandras arbete till varandra. FisksätraAkademin har identifierat följande 
målområden att samverka kring: 

• Bilden av Fisksätra – inre och yttre attraktionskraft 
• Engagerade invånare 
• Fler i egen försörjning (inkluderar även ohälsoproblematik). 

 
Dialoggruppen 

Dialoggruppen ska vara ett stöd vid genomförandet av dialoger, och känna till vilka kanaler 
som finns i Fisksätra för att sprida information. Gruppen har en viktig roll som just möjliggö-
rare av dialog mellan invånarna och de professionella för att stimulera till ökad delaktighet. 
Stort fokus ligger således på att utforma plattformar för dialogmöten kring aktuella frågor som 
rör invånarna, så att de når fram med sitt engagemang och får möjlighet att aktivt påverka de 
beslut som tas. I dialoggruppen ingår representanter för verksamheter som har viktiga positio-
ner i informationsspridningen i området: Stena Fastigheter, Fisksätra Folkets Hus och 
kommunens verksamheter (t ex Biblioteket och Fisksätra skola).  

Samordningsansvar 

Samordningsansvar för gruppernas arbete är placerat i Nacka kommun, och det är en funktion 
direkt underställd stadsdirektören.  
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Statistik för Nacka kommun och delområdet Fisksätra        Bilaga 3 
över ohälsa, ungdomsarbetslöshet och förvärvsarbetande 
       
 

________________________________________________________________ 

           2004    2005    2006    2007    2008    2009   2010 

________________________________________________________________ 

Ohälsotal 16-64 år  1) 
               
i Fisksätra               50.4       48.2       44.5       41.7       35.9       34.9 
i Nacka kommun              29.8       27.6       24.9       23.6       20.4       19.2 
 
 
Ungdomsarbetslöshet 20-24 år 
 
% i Fisksätra               17.5       18.2       11.2       11.3         8.7       11.0                                                 
% i Nacka kommun              11.6       12.0         9.2         7.2         5.6         7.5
    
 
 
Andel förvärvsarbetande 
20-64 år 
 
% i Fisksätra                 66          64          65          65          66          62 
% i Nacka kommun                80          80          81          82          82          80 
 

 

1) Antal dagar man fått ersättning i genomsnitt från Försäkringskassan 
 
 

Fisksätra Guds Hus -  förslag till om- och tillbyggnad        Bilaga 4
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Värdegrund för Guds hus i Fisksätra                              Bilaga 5            
 

I GUDS, DEN NÅDERIKES OCH BARMHÄRTIGES NAMN 

Vision	  
Med utgångspunkt i vår gemensamma tro att Gud är En vill vi bygga ett Guds hus som en 
yttre manifestation av den gudomliga verkligheten. Vår gemensamma vision är att:  

§ samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk 
samverkan i ett gemensamt hus 

§ tillvarata samfundens möjligheter att skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra 
§ genom dialog visa på samarbetets fredsskapande möjligheter 

 
Verksamhetsidé  
Respektive samfund driver egen verksamhet i de egna och de gemensamma lokalerna, vilket 
ger möjlighet för respektive samfund att utveckla och fördjupa sin verksamhet och tradition. 
Samfunden kommer också att fortsätta utveckla den gemensamma verksamheten med fokus 
på att: 

§ skapa rum för människor att möta Gud och att ta Gud på allvar 
§ ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas 
§ ge stöd till människor i utsatthet och utanförskap 
§ bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra 
§ visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället och en resurs i fredsarbete 

 
 Kärnvärden 
Våra gemensamma kärnvärden är: 

§ Förankring – i våra egna traditioner och tolkningar 
§ Respekt – för varandras särart och olikheter 
§ Öppenhet – att ärligt och generöst lyssna och försöka förstå den andre 
§ Mod – att möta varandra, det annorlunda och vår omvärld 
§ Vilja – att ta ansvar för att Guds hus skall utvecklas även på lång sikt 

 
Teologisk plattform 
Vår gemensamma teologiska plattform bygger på det vi har gemensamt som Abrahams barn. 
Vi visar respekt för olikheterna i våra respektive trostraditioner och strävar inte efter att rekry-
tera medlemmar hos varandra. Vi tror gemensamt: 

§ på en enda Gud, skapare av himmel och jord 
§ att Gud är barmhärtig, nåderik och kärlekfull 
§ att varje människa har samma värde och rättigheter 
§ att Gud kallar oss att älska vår medmänniska och värna allt liv 

 
Gemensam bön för Guds hus 
O Gud, gör dörren till detta hus vid nog att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemen-
skap, trång nog att utestänga all avund, högfärd och trätlystnad. Gör dess tröskel så slät att den 
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inte blir en stötesten för barn eller vilsna fötter, men så hög och stark, att den tvingar fresta-
rens makt tillbaka. Gud, låt dörren till detta hus bli en port till ditt eviga rike.  

Tack och lov tillhör Gud, världarnas herre. Amen. 

 

Fisksätra 2010-05-20 

Svenska kyrkan Nacka 
församling 

 

S:t Konrads katolska försam-
ling 

 

Muslimernas förening i Fisk-
sätra 

Carl Dahlbäck         AndrzejKonopka                       Awad Olwan 

Kyrkoherde          Kyrkoherde                 Imam 

 


