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Att investera i integration
Vilka är nycklarna till en framgångsrik satsning?



Agenda
1) Inledningar från Tobias Ekblad, 

Chris Österlund och Shirin 
Bartholdsson

2) ”Opinionskoll” med alla deltagare

3) Paneldiskussion

Q&A
Ställ frågor och lämna 
kommentarer

”Opinionskoll”
För att svara på våra 
interaktiva frågeställningar 
behöver du ansluta genom att 
ladda ner Zoom till din dator 
eller via Zooms app på en 
mobil/surfplatta
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Tobias Ekblad
Förvaltningschef/skolchef 

utbildningsförvaltningen Ronneby kommun
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Ronneby kommun
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Ronneby kommun 

2022-10-18
Sida 5

Blekinge
Ca 30 000 invånare
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Bakgrund
Stor inflyttning av framförallt flerspråkiga 
familjer från 2012 och framåt.
Befintliga lokaler räckte inte till.
Stort behov av renovering eller nybyggnation.
Integrationsfrågan blir högaktuell – fåtal 
skolor tar emot merparten.
2014 tar det fart – ca 1 000 fler barn blir 
resultatet.
Svenska språket inte längre en gemensam 
nämnare.

Beslut om investering på ca 600 miljoner 
kronor
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Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/hesim/19061851263
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Målsättning
Neutralisera boendesegregationen 
- skapa en likvärdig 
elevsammansättning
Öka kunskapsresultat 
En ökad känsla av trygghet och 
studiero. 
Fler barn till förskolan. 
Heterogena klasser som är 
likvärdiga 
Främja barnens innovation och 
ansvarstagande 
Kunna ta tillvara samtliga 
barn/elevers utvecklingspotential
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Hur gick vi tillväga?
Riva befintlig 7 – 9 skola och en F – 6 skola. 

Bygga två helt nya 4 – 9 skolor geografiskt 
nära varandra i tätorten.

Göra om upptagningsområden för samtliga 
skolor.

Göra om samtliga F – 6 skolor i tätorten till F 
– 3.

Arbeta parallellt med att stärka utbildningens 
kvalitet; språkutvecklande åtgärder, tidiga 
samordnade insatser (TSI), undervisning för 
hållbar utveckling där likvärdighet, digital 
kompetens och flerspråkighet inkluderas. 
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En helt ny förskola ca 180 platser.

Avveckla tillfälliga paviljonger, tillfälliga 
mindre avdelningar och små förskolor.

Tänka att det är ett rörligt mål – mycket 
har hänt de senaste 7 åren.
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Nycklar och förhoppningar
Våga ändra kurs.
Kommunicera.
Var modig och kliv upp ur stuprören.
Skapa trygghet i underlagen inför 
beslut.
Det måste få ta tid.
Kombinera byggnationen med mjuka 
insatser för att skapa långsiktighet –
skolorna i sig skapar inte hållbarhet.
Delta i detaljplanarbetet – tidigt.
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Ett samlat grepp – där samtliga 
förvaltningar och bolag och politiken tar ett 
gemensamt ansvar.



Tack



Chris Österlund
vd Botkyrkabyggen
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Botkyrkabyggen
I utmaningarna finns möjligheterna!

Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen
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Botkyrka och Botkyrkabyggen
 En av landets mest segregerade kommuner. 

Många unga, många med utländsk härkomst
 3 särskilt utsatta områden, 1 utsatt område på Polisens lista
 Största bostadsbolaget i kommunen: 10 800 lägenheter
 Omsättning 912 Mnkr
 Balansomslutning 4 735 Mnkr
 Direktavkastning 6 %
 Soliditet c:a 40/83
 Belåningsgrad 15,7 %
 Allmännyttig plan 
 FN:s Agenda 2030
 Allmännyttigt bostadsaktiebolag: Affärsmässiga principer och samhällsansvar

* Avser 2021
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Jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka

 Långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk härkomst
 Jobb och utbildning i svenska, städteknik, jämställdhet, hälsa mm
 Självständighet, egen lön, ökad hälsa
 Tar plats i det offentliga rummet. Förebilder som skapar trygghet
 Tar över när avtal med städentreprenörer löper ut
 Idag ca 50 kvinnor
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Fantastiska resultat
 Självständighet, egen lön, kunskap om 

svenska samhället, övar att tala svenska 
språket, utbildning/anställningsbarhet, 
gemenskap
 Förebilder och ambassadörer
 Hyresgästerna nöjdare med städningen:
 Städning av trapphus i Fittja: 

ökat med 12 procentenheter 2016-2021
 Städning av tvättstugor i Alby: 

ökat med 15,9 procentenheter 2018-2021
Städning av trapphus i Norsborg: 

ökat med 7,8 procentenheter 2019-2021
 God ekonomi för bolaget
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Fler exempel
 Varsamma renoveringar. Kommuninvest lån 

för social hållbarhet
 EST (Effektiv samordning för trygghet)
 Samarbeten med föreningslivet
 Policy för samarbeten
 Boinflytandeavtal med barnfokus
 Utemiljösatsningar:

Platser för gemenskap, kvinnor och barn, 
alla åldrar
 Hub och Regnbågspark i Fittja
 IOP (Idéburet offentligt partnerskap)
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Utveckling marknadsvärde fastigheter
 2021: 15 961 Mnkr 
 2020: 13 726 Mnkr
 2019: 12 579 Mnkr
 2018: 12 100 Mnkr
 2017: 8 289 Mnkr
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Vad krävs?
 Uthållighet – inte projekt
 Utgå från verksamheten
 Samverka med andra
 Gör fler saker samtidigt
 Följ upp och utvärdera
 Insikt: Hållbarhet är en konkurrensfördel, 

omfattar alla samhällsaktörer
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Tack!

Årets Brottsförebyggare



Shirin Bartholdsson
Regionutvecklare Västra Götalandsregionen
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Sociala investeringar
Shirin Bartholdsson, processledare, Västra Götalandsregionen 
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Sociala investeringar i Västra Götalandsregionen 

Syfte: Utveckla effektiva hälsofrämjande och förebyggande insatser i 
samverkan mellan region och kommun 
Mål: Öka andelen barn och ungdomar som lyckas slutföra grundskolan 
med godkända betyg
Målgrupp: Barn och unga, med särskilt fokus på individer som riskerar 
att hamna i utanförskap
Testa nya arbetssätt



Vissa sätter integration lika med att lära sig det nya språket i 
landet; för andra betyder integration att engagera sig i samhället, 
till exempel via deltagandet i föreningslivet. Andra har en 
helhetssyn på integration som inkluderar inlärning av inte bara 
språket men även de kulturella koderna – i vardagen och på 
arbetsplatsen; för många är integration helt enkelt lika med att få 
ett arbete.



Vad krävs för att investeringar ska ska ge positiva 
integrationseffekter? 

Ökad närvaro
Stärkta föräldrar

Effektivare samverkan
Fullföljda studier Ökad inkludering i 

samhället



Anpassat föräldraskapsstöd på 
familjecentralerna i Skövde
Genom att utveckla och tillgängliggöra 
föräldrastöd, SFI-kurser för föräldralediga 
och samverkan med det civila samhället ges 
utrikesfödda föräldrar en ökad möjlighet att 
stödja sina barns kunskapsutveckling i 
skolan. 
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Här skriver du in sidfot

Effektlogik för ”Anpassat föräldrastöd på familjecentralerna i Skövde”
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FC, BHV, kommunen
Blir bättre på att möta behov

Ökad kunskap och förståelse 

Ökade möjligheter att stödja 
barnens kunskapsutveckling 

Fler lämnar 9:an med 
behörighet till gymnasiet
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Hur tillgängliga är våra välfärdsverksamheter?

Skola Förskola Socialtjänst

BUP Barn- och elevhälsaFamiljecentral
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Svar!
Vilka är nu förutsättningarna för de nya investeringsprojekt som startas upp?

Många aktörer. De boende kryssar mellan hubbar och projekt.

Vad krävs för att investeringen i fråga ska ge positiva integrationseffekter? 
Gedigen målgruppsanalys/problemanalys (orsakernas orsaker)
Acceptera komplexitet och vad vi kan påverka
Tydlig effektlogik skapar utvärderingsbarhet
Verksamhetsperspektiv – vart ligger problemet? 

Vilka är de viktigaste nycklarna till framgång?
Kontinuerligt lyssna på målgruppen och flexibilitet



Tack!
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Fråga 1

Hur förväntar du dig att kommunsektorns långsiktiga satsningar 
på social hållbarhet utvecklas över de kommande åren? 

1) Ökade satsningar
2) Oförändrade satsningar
3) Minskade satsningar
4) Vet ej
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Fråga 2

I vilken omfattning uppfattar du att satsningar inom social 
hållbarhet mäts, följs upp och utvärderas inom kommunsektorn?

1) Stor omfattning
2) Ganska stor omfattning
3) Liten omfattning
4) Vet ej
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Fråga 3

Bedömer du att kommunsektorn i nuläget gör tillräckligt mycket 
när det gäller långsiktiga satsningar för att främja integration?

1) Ja
2) Nej
3) Vet ej
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Fråga 4

Hur tror du polisens lista för utsatta områden har påverkat förutsätt-
ningarna för att långsiktigt satsa på ökad integration i samhället?

1) Listan har förbättrat förutsättningarna
2) Listan har inte påverkat åt något håll
3) Listan har försämrat förutsättningarna
4) Vet ej
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Eventet går att 
se i efterhand på

F i n a n s f o r u m

www.kommuninvest.se

Tack för ditt deltagande!
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