
VÅR TOLKNING
Vårt undersökande platsbesök i Rinkeby i början av vår process 
gav oss insikten att den fysiska miljön i stora delar av Rinkeby rent 
planeringsmässigt och estetiskt håller en hög nivå. Det syns att 
många satsningar har gjorts under de senaste åren på just den 
fysiska miljön. Därför har vi valt att inte fokusera på att leverera en 
arkitektonisk lösning till denna idétävling, utan att istället utveckla 
en samverkansform och en medskapandeprocess för att inkludera 
brukarna vid utvecklingen av den fysiska miljön och vid utformnin-
gen av en arkitektonisk lösning eller annan åtgärd. Vårt koncept är 
alltså generellt applicerbart och kan användas på andra platser. 

VÅR SKOLA
Hur samverkan och medskapande kan optimera användningen av 
skolan och dess närmiljöer nu och i framtiden

ETT FÖRSLAG I TRE DELAR
- Del 1 handlar om en småskalig och kostnadseffektiv satsning på 
skolorna i Rinkeby  - hur användningen av skolornas lokaler i Rinke-
by kan utvecklas sett till på både effektivt lokalutnyttjande, hållbar-
het och samverkan. 
- Del 2 handlar, i en något större skala, om hur vi anser att en 
medskapandeprocess bör gå till för att skapa en attraktiv och bra 
skola, för att ta reda på vad den bör innehålla och hur dess närmil-
jö kan bli till en stolthet för hela stadsdelen. 
- Del 3 är den mest geografiskt omfattande och mer ekonomiskt 
krävande delen och handlar om hur Rinkebys skolor ur ett långsik-
tigt perspektiv kan integreras till en självklar del av stadsdelen och 
hur skolorna tillsammans med stadsdelen som helhet kan locka 
elever att vilja gå i skolan i Rinkeby. 
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Rinkebyskolan och dess närområde är 
vårt huvudfokus p.g.a. dess centrumnära 
läge och underutnyttjade kapacitet. 

Övriga fyra skolor är/var mellansta-
dieskolor. Bredbyskolan är idag nedlagd 
och huserar istället SFI och Jobbtorg.
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FOKUS RINKEBYSKOLAN
I vårt förslag har vi utgått främst ifrån Rinkebyskolans problematik 
eftersom den enbart används till 36% av sin fulla kapacitet och 
eftersom det främst är just högstadieelever som pendlar ut ur 
Rinkeby. Dessutom är det den skola som ligger närmast Rinkeby 
centrum, vilket vi efter platsbesöket anser är den del av stads-
delen som är i störst behov av platsutveckling. På Rinkeby torg är 
det idag bara 1 av 3 som är kvinnor, något som märktes tydligt vid 
vårt platsbesök. Vi ser därför ett behov av att anpassa de centra-
la delarna ur ett barn- och ungdomsperspektiv samt jämställd-
hetsperspektiv för att skapa tryggare skolvägar och mer jämställda 
mötesplatser, se plansch 3. Vi vill dock även inkludera de övriga 
skolorna i Rinkeby och deras elever genom en samverkansfören-
ing mellan de olika skolorna och andra närliggande verksamheter. 
Syftet är att underlätta samverkan mellan de olika skolorna för att 
använda lokalresurserna effektivt både inom och mellan skolorna, 
minska behovet av lokaler i stort och upplåta dem till att kunna 
nyttjas av andra verksamheter. Detta illustreras till vänster och 
förklaras vidare på plansch 2.

POJKDOMINERADE AKTIVITETSYTOR
Rinkebyskolan med skolgård och närmiljö består idag till 66 % av 
idrottsytor för fotboll och basket – två pojkdominerade aktiviteter. 
På betongterrasser finns det sittplatser riktade mot basketboll-
planen. Det är brist på miljöer som inspirerar till spontanidrott, 
i motsats till de stora ytorna för organiserad idrott. Det är fram-
förallt brist på inspirerande miljöer för alternativa aktiviteter, spe-
ciellt sådana som i högre grad kan locka flickor till spontanidrott. 

Rinkebyskolans centrumnära lokaler är 
tänkta att avskärmas och hyras ut till 
offentliga verksamheter och föreningar. 

Förslag på närliggande verksamheter 
som så småningom kan inkluderas i 
samverkansföreningen.

Exempel på kvalitéer och tillgångar som 
kan nyttjas i både skolverksamheten 
och i samverkansföreningen.

PARAPLYFOKUS JÄMSTÄLLDHET OCH 
FYSISK AKTIVITET
Fysisk aktivitet bland barn i skolåldern är något som minskar och 
som är ett stort problem för barnens hälsa och inlärningsförmå-
ga. Forskning visar att endast 44 % av pojkarna och 22 % av flick-
orna når rekommendationen om minst 60 minuter fysisk aktivitet 
per dag. 

SKALA
Illustrationen till vänster visar bland annant tankesättet vid 
platsanalys och genomförandet av åtgärder i förhållande till den 
geografiska skalan och även den ekonomiska kalkylen. I platsanal-
ysen i början av ett omvandlingsprojekt, så som fallet Rinkebys-
kolan, bör förutsättningarna både i stadsdelen och i närliggande 
stadsdelar alltså studeras först, för att sedan i geografisk mening 
allt mer zooma in på enstaka funktioner, exempelvis Rinkebysko-
lans närmiljö, och lägga på till exempel ett barn- och ungdomsper-
spektiv. Vid genomförande bör man inleda med mindre åtgärder 
fokuserade på exempelvis Rinkebyskolans lokaler för att sedan 
inkludera allt större områden. Samtliga åtgärder ska dock vara i 
linje med den bredare vision man har för den större skalan - i detta 
fallet hela stadsdelen Rinkeby och omkringliggande stadsdelar.
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Ytfördelning av Rinkebyskolans utemiljö 

Andelen kvinnor Rinkeby Torg

44% 22%
Andelen flickor respektive pojkar som når rekommenda-
tionen för fysisk aktivitet
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MODELLFÖRSLAG FÖR SAMVERKAN OM EFFEKTIVT LOKALUTNYTTJANDE AV RINKEBYSKOLANS LOKALER

Effektivt lokalutnyttjande skolorna emellan

Konvertera lokaler och skärma av

Lansera app och inled uthyrning av lokaler

Tydliggör entrén till uthyrningsbara lokalerna och ersätt del av parkeringen med ett litet torg och grönska

Vidareutveckla samarbetet inom samverkansföreningen och inled arbetet med trygga skolvägar

Använd medskapandeprocess för att jämställdhetsanpassa skolans utemiljöer och få dem att uppmuntra till fysisk aktivitet för alla barn

Utvärdera resultatet genom brukardeltagande

Etablera långsiktigt underhåll av åtgärder

Använd medskapandeprocess för att jämställdhetsanpassa Rinkeby centrum

När skolan används i sin fulla kapacitet – flytta samverkansföreningens lokaluthyrning till nya allaktivitetshuset

Etablera samverkansförening
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TIDSPERSPEKTIV FÖR GENOMFÖRANDE

Tildsperspektiv för genomförande av delmoment 1, 2 och 3 för projektet Vår skola

FÖRSLAGET I SIN HELHET

Detta är särskilt aktuellt i socialt utsatta områden, något som 
också gäller jämställdhetsfrågor. Vårt förslag har därför ett para-
plyfokus (se illustration nedan) på att främja jämställdhet och fy-
sisk aktivitet i alla våra tre delar  - samverkansförening för effektivt 
och flexibelt lokalutnyttjande, jämställda och aktiva utemiljöer 
genom medskapande samt centrumutveckling. Vi vill underlätta 
för föräldrar att våga släppa iväg sina barn, speciellt flickor, på 
kvällsaktiviteter genom att skapa en levande och trygg skolmiljö 
med blandning av föräldraverksamhet och föreningsliv samt en 
närliggande jämställd utemiljö som är levande under dygnets alla 
timmar.

VÅR SKOLA
Hur samverkan och medskapande kan optimera använd-

ningen av skolan och dess närmiljöer nu och i framtidensida1

SPRIDA GODA EXEMPEL
Varje liten åtgärd i den fysiska miljön ska ha ett tydligt syfte och 
mål och även förankring hos medborgarna. Då kan åtgärder-
na också användas i en medveten och ödmjuk marknads-
föringsstrategi för att lyfta goda nyheter om Rinkeby. För en sko-
las rykte speglas ofta i stadsdelens anseende, men detta går att 
förändra. Genom medskapande kan vi tillsammans göra Rinkeby 
till något invånarna kan vara stolta över.



FÖRKLARING

Gräns mellan ungdomsverksamhet och
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Gräns mellan ungdomsverksamhet och
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RINKEBYSKOLANS LOKALER
Rinkebyskolan har en underutnyttjad ny aula för 500 personer. Där 
kan samverkansföreningen ordna exempelvis föredrag som kan 
inspirera och informera ungdomar och unga vuxna om olika yrkes-
val. Exempel på gästföreläsare: Studievägledare från Stockholms 
universitet, lokala kändisar, Förskolekocken Norrboda etc.
Samverkansföreningen kan även vara samordningsaktör för de 
kvaliteter som tillförs Rinkebyskolans lokaler och närmiljö i och 
med nya åtgärder i den fysiska miljön, se förslag på plansch 3. 
Genom samverkan om skolornas lokaler och även utemiljöer 
får eleverna ett större utbud av aktiviteter och en anledning att 
röra sig till olika delar av stadsdelen för att kanske hitta en ny 
favoritplats att vara på även på fritiden. Framförallt är det viktigt 
att dessa kvaliteter även kommer mellanstadieelever i de övriga 
Rinkebyskolorna till gagn, och att de kan verka relationsbyggande 
för mellanstadieeleverna och högstadielokalerna  - för att barnen 
ska vilja fortsätta gå i skolan i Rinkeby.

INTEGRERA OCH SKAPA SAMMANHÅLLNING
Vi vill integrera och skapa sammanhållning i samhället med skolan 
som kärna genom att interiört sett dela upp Rinkebyskolans huvud-
byggnad (de delar som vetter mot centrum) i mindre enheter som 
går att skärma av från övriga skolverksamheten, för att dessa ska 
kunna nyttjas för föreningsaktiviteter under dagtid samt kvällstid. 
På detta sätt blir skolbyggnaden mer resistent mot avbefolkning 
av elever men möjliggör också för expansion när elevunderlaget 
växer igen. 

Organisationer såsom Medborgarskolan eller andra föreningar kan anordna syverkstad, 
sömnadskurser eller annat hantverk.

SAMVERKANSFÖRENING
Lokalerna är tänkta att hyras ut till offentliga verksamheter eller 
föreningar i stadsdelen och uthyrningen är tänkt att organiseras 
genom att bilda en samverkansförening mellan Rinkebys skolor, 
kommunen samt närliggande verksamheter. Exempel på verksam-
heter syns i stjärn-illustrationen högst upp till höger. Exempel på 
aktiviteter ser ni längst ner på sidan bredvid illustrerande ikoner.

Förhoppningen är att skapa möjligheter för fler i Rinkeby att få 
något givande att göra och att samtidigt vara en social mötesplats. 
En tanke är också att det ska vara lättare för föräldrarna att låta 
sina döttrar vara med ifall aktiviteterna hålls på skolan och de kan 
delta tillsammans.

Samverkansföreningen kan bildas i form av ett “Idéburet offent-
ligt partnerskap” (IOP) med kommunen, och uthyrning samt drift 
kan koordineras genom en mobilapplikation där lokalerna enkelt 
kan bokas och underhållsfrågor kommuniceras till ansvariga. Som 
inspiration kan mycket läras av Majornas samverkansförening, som 
har ett liknande fokus på jämställdhet och fysisk aktivitet. 

De avskärmade lokalerna är tänkta att delas upp i olika teman och 
funktioner som underlättar nyttjande av lokalerna efter skoltid 
och minskar risk för att obehöriga stör skolverksamheten. Entrén 
till skolan från centrala Rinkeby är anpassad efter bilar och utgörs 
främst av parkering. Den skulle behöva tillgängliggöras till ett 
allmänt torg med väderskyddande grönska och utformas med en 
öppenhet gentemot de lokaler som även kommer användas för 
kvälls- och helgaktiviteter. Detta dock med tydlig avgränsning mot 
skolverksamheten för att inte störa den.

Det finns inget att 
göra i Rinkeby!

Jag vill ha en 
matsal för medhavd 
mat, få spela teater 
eller kanske ha en 

syateljé!

Jag skulle vilja ha 
ett kulturhus dit alla 

är välkomna och kan   
prata med varandra.

Lokalerna kan användas till sociala eller kulturella event. Speciellt den nybyggda aulan 
för 500 pers är underutnyttjad och kan på kvällar och helger användas till annat än 
skolverksamhet.

Organisationer såsom Duo, Mentor Stockholm eller liknande kan anordna språkcafé 
eller andra typer av konversationsbetonade verksamheter som bidrar till integration och 
samhörighet.

Organisationer såsom Svenska med Baby eller liknande kan anordna träffar för 
föräldralediga och deras barn. Lokalerna kan användas även för informella sociala träffar 
för denna målgrupp.

Matsalen kan användas antingen som en social mötesplats för medhavd mat, tillfällig 
caféverksamhet eller till matlagningskurser. Detta på ett sätt som inte stör skolkökets 
dagliga verksamhet.

Organisationer såsom Kulturskolan och Medborgarskolan eller mindre lokala föreningar 
kan använda lokalerna för musik, teater, dans eller andra kulturyttringar. 

Lokalerna kan användas till filmvisning, antingen för enskilda filmföreningar eller öppet 
för alla. Det kan vara både i utbildningssyfte eller som underhållning. Exempel på aktör 
är Studiefrämjandet.

Olika typer av föreningar eller organisationer kan använda de 
avskärmade skollokalerna. Det finns dock möjlighet för samver-
kansföreningen att inrikta sig mot att till exempel få in aktiviteter 
som knyter an till Rinkebystråkets tema “mångkulturell mat”, 
aktiviteter som kan väga upp mot nuvarande utbud i Rinkeby 
centrum eller som kan komplettera centrumnära aktiviteter 
som idag främst hålls i Folkets hus. Vi ger i illustrationen ovan 
exempel på några potentiella verksamheter: Studiefrämjandet, 
Medborgarskolan, Kulturskolan, Forum  - Idéburna organisationer 
med social inriktning, Internationell Människohjälp, Mentor 
Sverige, Svenska med Baby, Respekt café.

Hämtat från tidigare genomförd medborgardialog i Rinkeby

Hämtat från tidigare genomförd medborgardialog i Rinkeby

Hämtat från tidigare genomförd medborgardialog i Rinkeby

Förslag på organisationer som kan nyttja Rinkebyskolans lokaler

SAMVERKANSFÖRENING FÖR EFFEKTIVT 
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Tillkommande toaletter på våningsplan 2
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AULA

ENTRÉ

MATSAL

KAPPRUM

ENTRÉ & CAFÉ

Fysisk gräns mellan ungdomsverksamhet 
och övrig verksamhet. Detta för att bibehålla 
skolmiljön som privat.

Fysisk gräns mellan uthyrningsverksamheten 
och övrig verksamhet, tillgänglig vid vissa 
tilfällen.

Ny gränsavskiljande dörr.

Tillkommande toaletter på våningsplan 2.

Förslag på uthyrningsbar yta i Rinkebyskolan, fördelade på två våningar.

Våningsplan 1

Våningsplan 2

Illustrativ bild över kvinnor i Rinkeby som träffas för att förkovra sig inom språk och litteratur samt för att umgås. 

Illustrativ bild över vuxenverksamhet där personer i olika åldrar lär sig mönstersömnad. 

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR UTHYRNINGSBARA LOKALER I RINKEBYSKOLAN

FÖRKLARING

Gräns mellan ungdomsverksamhet och
övrig verksamhet

Gräns mellan ungdomsverksamhet och
övrig verksamhet, tillgänglig vid vissa tilfällen

Ny gränsavskiljande dörr

Tillkommande toaletter på våningsplan 2
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och kvinnor ute i stadsdelen samt i andra hand alla pojkar och 
män. Genom att inrikta sig på att planera för de sociala identiteter 
som är avvikande, underordnade eller exkluderade (exempelvis 
kvinnor, personer med funktionsvariation, homosexuella etc.) kan 
man nämligen skapa en miljö som passar inte bara dem utan också 
de som inte är avvikande, underordnade eller exkluderade.

FLEXIBELT OCH BRETT UTBUD
Vår metod har varit att ta del av tidigare genomförda medborgar-
dialoger, däribland tävlingsunderlaget. Analysen genererade idéer 
till sociala och arkitektoniska åtgärder, några av dem illustrerar vi i 
fotomontagen nedan till höger. Åtgärderna vi föreslår är att ska-
pa ett bredare och mer anpassat utbud av aktiviteter på skolgård 
och i skolans närmiljö, samt att underlätta för föräldrar att våga 
släppa iväg sina döttrar på kvällsaktiviteter genom att skapa en 
levande och trygg skolmiljö med blandning av föräldraverksamhet 
och föreningsliv samt även en närliggande levande utemiljö. Vi vill 
skapa en flexibel utemiljö som enkelt kan konverteras och anpas-
sas efter årstiden. Exempelvis att under vintern anlägga en tillfällig 
is-slinga kring och även på fotbollsplanen för skridskoåkning samt 
att utnyttja parklekens organisation för skridskouthyrning. Detta 
kan även nyttjas i skolans verksamhet, under t.ex. idrottslektionen.
I illustrationen till höger ser ni hur vi tänker oss att skapa tillfälliga 

och flyttbara rumsindelningar på fotbollsplanen med omnejd. För 
personer med avvikande, underordnad eller exkluderad social 
identitet, eller för någon som bara är blyg, kan det upplevas lät-
tare att känna självförtroende i en mer avgränsad och småskalig 

JÄMSTÄLLDA OCH AKTIVA UTEMILJÖER GENOM 
MEDSKAPANDE

FRAMTIDA PERSPEKTIV
För att integrera Rinkebyskolan och dess närmiljöer med övriga 
Rinkeby föreslår vi att skapa en bättre koppling till centrum och 
utveckla de centrala delarna så att stadsdelen som helhet kan 
locka elever att vilja gå kvar i skolan i Rinkeby. Tanken är att om 
eller när skolverksamheten i framtiden övertar Rinkebyskolans 
lokalers fulla kapacitet ska verksamheterna som huserat i skolans 
centrumnära lokaler kunna flytta till ett allaktivitetshus på andra si-
dan gatan. Mitt emot Folkets hus och i anslutning till Rinkeby Torg 
föreslår vi därför att ta bort bilparkeringen och istället bygga ett 
tillgängligt och öppet hus som kan bli en mötesplats för alla. Dock 
ska utformningen även här göras med beaktande av barn- och 
ungdomar samt kvinnor för en mer jämlik och jämställd miljö. Den 
manliga närvaron som idag upptar större delen av Rinkebys cen-
trala offentliga rum är tänkt att balanseras genom riktade åtgärder 

MEDSKAPANDEPROCESSEN
Enligt Skolverkets attitydundersökningar upplever elever att ju 
oftare de får vara med och bestämma om en viss företeelse i 
skolan, desto vanligare är det att de upplever den här företeelsen 
som något positivt. Detta har vi tagit fasta på och utvecklat en 
medskapandeprocess, som ni kan se i sin helhet till vänster.  För 
att illustrera hur en sådan process kan gå till har vi tagit exemplet 
med Rinkebyskolans skolgård och närliggande utemiljöer, och ap-
plicerat medskapandeprocessen på det. 

LÅT FLICKORNA TA PLATS
Vår initiella desktop research har visat att en brist i den nuvarande 
utemiljön är att aktivitetsytorna är ojämställt fördelade. 66 % av 
ytan upptas av idrottsytor för fotboll och basket – två pojkdomin-
erade aktiviteter. Det är därmed brist på inspirerande miljöer för 
alternativa aktiviteter, speciellt sådana som i högre grad kan locka 
flickor till spontanidrott. Dessutom saknas möjligheter till lättill-
gänglig vintersport och aktiviteter där hela familjer kan delta. Vår 
målbild är därför att skapa en jämställd utemiljö som inspirerar 
till rörelse och som kan användas av olika målgrupper under olika 
tider på året och på dygnet. De påverkade grupperna är i det här 
fallet främst flickor på Rinkebyskolans högstadium, andra flickor 

 Skolans närmiljöer ska vara inbjudande för alla i Rinkeby, och 
kunna användas även efter skoltid. Den ska även kunna nyttjas i 

skolans verksamhet, under tex idrottslektionen. 

Åtgärder i utemiljö kräver ett helhetstänk på årets alla säsonger. 
Därmed krävs flexibla miljöer, som kan konverteras utifrån 

förutsättningar såsom väder och vind.

INITIATIV TILL FÖRBÄTTRING:
Vi har en önskan om att tillföra 
något till en miljö för att skapa 
bättre förutsättningar för män-
niskor. Vi har också en tidig 
tanke om vad vi tror behövs...

Vi klargör en målbild över 
vad vi vill förbättra och för 
vem.

DESKTOP RESEARCH:
Vi inleder en medskapandeprocess med
så kallad desktop research, vilket inkluderar:

• Lokala förutsättningar och lokal identitet
• Undersöka redan genomförda medborga      
   dialoger, deras syfte och med vilka grupper
• Lokala och regionala målpunkter
• Nyhetsmässigt aktuellt i området
• Demografi- och socioekonomisk analys
• Kommunala visioner och mål
• Inventering av befintliga utemiljöer
   och byggnader

STEG 1

ÅTGÄRD:
Vi identifierar åtgärd utifrån medbor-
gardialogen och analysen. Vi använder 
en referensgrupp eller liknande från de 
aktuella målgrupperna för att få 
återkoppling om framarbetade 
åtgärder. 

STEG 5

STEG 6
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Vi ifrågasätter 
målbilden, är 

den fortfarande 
relevant eller 

inte?

STEG 2

PÅVERKADE GRUPPER:
Vi identifierar vilka grupper i den aktuella 
populationen som påverkas direkt och indi-
rekt. Dessa kan vara uppdelade i en eller 
flera sociala identiteter såsom ålder, kön, 
religion, sexuell läggning och/eller funktions-
variation.

ANALYS:
Vi analyserar medborgardialogerna
och försöker att finna gemensamma
nämnare och/eller olika teman utan att 
förlora speciellt utmärkande information. 
Exempel på teman: behov, önskemål, 
utmaningar, geografisk plats samt trygghet, 
identitet.

PLAN FÖR FORTSÄTTNING:
Planen beror av åtgärders avsikt 
gällande långsiktighet. Behov av under-
håll utreds och planeras. Vi utvärderar 
efter lämplig tid hur åtgärden lyckats 
uppfylla målbilden. Åtgärda/revidera 
igen vid behov. 

MEDSKAPANDEPROCESS

STEG 3

METOD:
Vi väljer en eller flera metoder för medskapande 

beroende på vilken målgrupp vi vill nå. 
Exempel på metoder:

workshops, uppsökande dialog, applikation 
baserad tävling, event samt djupintervju med 

enstaka personer eller
mindre grupper.

VI
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STEG 4

Medborgarna
involveras i genom-

förandet av de
olika åtgärderna i
den mån den är

möjligt.
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Modell över medskapandeprocess.

Illustrativ bild över workshop med ungdomar på Rinkebyskolan som del i medskapandeprocess.

CENTRUM-
UTVECKLING

miljö, än i en storskalig miljö med fler “konkurrenter”. Rumsliga 
avgränsningar gör också att det kan finnas en större variation i 
utformning och möjligheter till aktivitet, vilket ger en större chans 
för alla personer att hitta en miljö de känner sig hemma i. 

Plan för fortsättning är att genomföra denna medskapandepro-
cess mer utförligt och med Rinkebyskolornas elever delaktiga.
 

Idé om att kunna dela upp fotbollsplanens yta i mindre rum uti-
från behov.

Ta bort delar av bebyggelsen runt Rinkeby torg 
till förmån för ökad öppenhet, främjad trygghet 
samt förbättrad tillgänglighet. 

Illustrativ bild över ny bebyggelse mellan Rinkeby torg och Rinke-
byskolan. 

Karta över Rinkeby centrum med nybyggnad till höger samt Rinkebyskolan med fotbollsplan och skolgård till vänster.
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som inkluderar kvinnor  - exempelvis barnvagnsparkering, amn-
ingsbås, lekhörnor med soffgrupper i närheten, och generellt fler 
och mindre rumsindelningar både inomhus och utomhus för att 
minska utsattheten för granskande blickar. Vi har också i illustra-
tionen nedan föreslagit att öppna upp byggnadsstrukturen kring 
Rinkeby torg för att främja trygghet, överblickbarhet och möjlig-
göra för en landskapsarkitektur och torgbildning som också följer 
visionen om ett mer jämställt och barn- och ungdomsvänligt 
offentligt rum. För mer konkreta åtgärder, utformningsförslag 
och förslag på aktivitetsinnehåll behöver dock en medskapan-
deprocess likt den ni ser till vänster och som förklarats tidigare 
genomföras även här. 


