
Så bryter vi segregationen
SÖDERTÄLJE KOMMUNS SEMINARIUM OCH DEBATT I ALMEDALEN 2018:

Tid: Tisdag 3 juli klockan 13.00–14.00  
Plats: Wisby Strand Congress, Donnersgatan 2, Lokal: Viklau

Var du bor avgör i allt högre grad vilka möjligheter och utmaningar som 
formar ditt liv. Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsätt-
ningar för alla att lyckas inom skolan, arbetsmarknaden och på bostads-
marknaden? Hur kan segregationen i Sverige brytas?

■ Utifrån erfarenheter och lärdomar från Södertälje diskuterar represen-
tanter från politik, polis, näringsliv och media vikten av långsiktiga och 
uthålliga satsningar för att skapa en kommun för alla medborgare.  

Genom att prioritera barn och ungdomars uppväxtvillkor kan resultat 
förbättras och skillnader mellan skolor i olika kommundelar minska. För att 
skapa trygghet och utveckling av goda livsvillkor krävs också nära sam-
verkan med alla samhällsaktörer på lokal nivå. Tillsammans kan vi bryta 
segregationen. Välkommen!

Deltagare: Se baksidan 



SÖDERTÄLJEPOLITIKER DU OCKSÅ KAN TRÄFFA UNDER SEMINARIET

DELTAGARE 

Ibrahim Baylan (S)
Samordnings- och energimi-
nister och ansvarig minister 
mot segregation 

Gunnar Appelgren
Poliskommissarie och  
ansvarig polis, insatsen mot 
grov organiserad brottslighet  
i Södertälje 

Minna Ljunggren
Programchef migration och 
integration, Fores och tidigare
statssekreterare till migra-
tionsminister Tobias Billström

Anna Dahlberg
Politisk redaktör,  
Expressen

Johan Forssell (M)  
Riksdagsledamot och migra-
tionspolitisk talesperson

Widar Andersson 
Chefredaktör och vd,  
Folkbladet

Jonas Berg 
ICA-handlare som  
arbetar för att  
motverka utanförskap,  
Ica Maxi Södertälje

Jonas Nygren  
Förbundschef för Hyresgäst-
föreningen och regeringens 
utredare Delegationen mot 
segregation

SÖDERTÄLJEPOLITIKER I PROGRAMMET

Boel Godner (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
i Södertälje

Staffan Norberg (V) 
Kommunalråd. Gruppledare 
för Vänsterpartiet i Södertälje

David Winerdal (KD) 
Gruppledare för Kristdemo-
kraterna i Södertälje

Tage Gripenstam (C) 
Gruppledare för Centerpartiet  
i Södertälje

Mats Siljebrand (L)
Gruppledare för Liberalerna  
i Södertälje 

Beata Milewczyk (SD)  
Gruppledare för Sverige- 
demokraterna i Södertälje

Marita Lärnestad (M)
Kommunalråd i opposition i 
Södertälje 

MODERATOR

Catharina Bildt
Seniorkonsult , tidigare politisk 
sakkunnig hos integrationsmi-
nistrarna Sabuni och Ullenhag

Campusgatan 26, Södertälje
Kontaktcenter 08-523 010 00
www.sodertalje.se
www.facebook.com/sodertalje

Patrik Derk 
Social hållbarhet, Ramboll, 
tidigare stadsdelsdirektör 
Rinkeby-Kista /vd Telge Hovsjö

Följ och kommentera 
debatten på twitter

#SodAlm  #Almedalen 
#brytsegregationen 

Elof Hansjons (S) 
Kommunalråd, Södertälje


