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Vad kan Sverige  
lära sig av Södertälje?
Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande



2

Basorganisationen måste fungera
Vi behöver åstadkomma det vi ansvarar för – jämlik skola, 

trygg omsorg och stabil myndighetsutövning. Det kan  

vara svårt nog och kräva enorma ansträngningar men  

det finns inga alternativ.   

Prioritera skolan
Skolan prioriteras brett över blockgränserna. Utbildning 

och svenska språket är de främsta nycklarna till framgång. 

Det finns jobb i Södertälje – men de som bor och växer upp 

hos oss behöver matchas mot dem.

Var beredda att fatta tuffa beslut
Omfördelning av resurser, värna skolan vid besparingar, 

ordning och reda i ekonomin.

Det finns ingen ”quick fix”
Långsiktigt arbete inom befintliga system. Det är mils vida 

skillnader mellan Hovsjö och Djursholm, men de som  

bor i respektive område har samma rättigheter och ska 

behandlas lika.

Säkra systemen för fusk och bedrägerier
I tider när mycket händer på en gång och många vill se 

snabba resultat är risken högre än annars för att lyck

sökare och kriminella utnyttjar våra system. 

Lärdomar från tio år av  
högt flyktingmottagande
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Kavla upp ärmarna och gör jobbet
Det finns inga alternativ. Att säga ”vi klarar inte det här”  

är det värsta man kan göra. Då skakar tron på vårt  

demokratiska samhälle. Våra medborgare kanske inte 

alltid gillar oss men de litar på oss.

Lägg ner projekten
Stärk ordinarie verksamhet och gör nödvändiga lag

ändringar. Det finns inget projekt som förändrar något i 

grunden och mycket pengar har slängts i sjön i längtan 

efter snabba resultat. Tänk ”innanför boxen”.

System som leder åt fel håll  
behöver ändras
Möjligheten för asylsökande att välja egen bosättning 

(EBO) skickar människor som nyss flytt till Sverige rakt  

ut i parallella system med svarta bostäder, svarta jobb och 

”utanförskap”. EBO, eget boende, betyder alltför sällan 

ett tryggt boende hemma hos någon släkting eller bekant. 

EBO bidrar i hög grad till ett segregerat Sverige och att 

kriminella kan tjäna stora pengar på nyanländas utsatthet.  

Att ändra den lagen är grunden till att bryta segrega 

tionen i vårt land. Inför VEBO, värdigt eget boende.

Inkluderande kommunikation
Att säga till exempel att vi måste ”bygga bostäder  

för nyanlända” eller ”skapa jobb för nyanlända”  

leder tan karna till ett ”vi och dom” som fördröjer  

samhällsbygget.

Sverige behöver hålla ihop
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I Södertälje har möjligheten för asyl

sökande att välja eget boende (Ebo) 

kommit att innebära svåra sociala för

hållanden för många av de människor 

som söker sig till kommunen. Södertälje 

kommuns uppfattning är att ett värdigt 

eget boende (VEBO) är centralt för en 

lyckad integration. 

Södertälje kommun har i mer än ett  

decennium uppmärksammat den  

ojämna fördelningen av nyanlända i 

Sverige. Cirka 10 000 flyktingar har  

sökt sig till Södertälje de senaste tio 

åren. I relation till Sveriges storstäder  

är mottagandet 2–3 gånger så högt. 

Södertälje har sammantaget tagit  

emot fler flyktingar än Sveriges  

tre storstäder tillsammans sett till 

befolknings storleken under de  

senaste tio åren.
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Södertäljes mottagande större än  
Sveriges tre storstadskommuner  
sammantaget 2005–2015
Källa: Migrationsverkets statistik för kommunmottagna 2005–2015, flyktingmottagandet  
per 1 000 invånare av medelfolkmängden. 
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Södertäljes befolkning i kommunens 

segregerade områden där arbetslös

heten är hög har ökat med 3 000 på  

tio år. Ökningen har skett utan att en 

enda lägenhet tillkommit. De som  

flyttat in har helt enkelt trängt ihop 

sig på liten yta. Utifrån socialtjänstens 

arbete bedömer Södertälje kommun 

att mörker talet är stort. Det är vanligt 

att kommunens hembesöksteam vid 

socialtjänsten träffar personer som bor 

tillsammans med andra på en liten bo

stadsyta. Boverket såväl som Södertälje 

kommun konstaterar att det i många fall 

rör sig om svarta kontrakt där nyanlän

da som redan befinner sig i en utsatt 

position får finna sig i att leva i ovärdiga 

bostadsförhållanden. 

Det är inte svårt att föreställa sig att 

det är svårt att ta del av utbildnings 

eller arbetsmarknadsinsatser när man 

exempelvis bor ihop med tolv andra i 

en tvårumslägenhet, eller inte har ett 

permanent boende och därför tvingas 

flytta runt till olika lägenheter. 

Befolkningsökning 2003–2015
Källa: SCB. 3 000 fler invånare i kommunens mest segregerade områden i befintligt bostadsbestånd.

Ronna Hovsjö Geneta Fornhöjden
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SCB:s statistik indikerar att trångbodd

het förekommer samtidigt som det av 

naturliga skäl inte kan ge en helt  

sanningsenlig bild eftersom en stor  

del av anskaffandet av bostäder sker  

i det dolda. 

År 2010 var meritvärdet 190 poäng. Nu, 

2016, är meritvärdet 218 poäng. Det är 

en förbättring med 15 %. Andelen elev

er som är behöriga för gymnasiet och 

andelen elever med betyg i alla ämnen 

har också ökat.

Hushållsstorlek i Ronna,   
Södertälje och riket

Meritvärde i Södertäljes skolor  
2010 jämfört med 2016

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5+ pers Genomsnittlig  
hushållsstorlek,
antal pers/hushåll

Ronna Totalt 29,9 22,2 12,8 13,6 21,6 2,97

Ronna Park 24,7 22,4 13,3 15,6 23,9

Ronna C 32,8 21,7 12,6 12,8 20,2

V:a Ronna 10,3 32,8 12,1 12,1 32,8

Södertälje 37,2 27,4 12,7 11,9 10,7 2,40

Sverige 38,1 31,2 12,2 12,1 6,4 2,21

Källa: SCB

Källa: Skolverket

220

200

180

160
2010 2016



7

Skillnaden mellan inrikes födda och 

utrikes födda är stor när det gäller  

hur många som står utan arbete.  

Arbetslösheten är 2–3 gånger så hög 

bland de utrikes födda jämfört med  

den totala arbetslösheten. Givetvis 

finns det nyanlända som klarar sig  

bra men det är alldeles för många  

som saknar arbete.

Den höga arbetslösheten är inte bra 

för den som är drabbad och det är inte 

heller bra för Sverige som samhälle. 

Kunskapsstudier som Södertälje kom

mun deltagit i visar att den nyanlände 

har ett stort driv under det första året 

att etablera sig och skaffa sig ett arbete. 

Men att engagemanget hos personen 

sjunker redan efter ett år. 

För Södertälje kommun är det av största

värde att de nya Södertäljebor som

växer upp i kommunen får bästa möjliga

förutsättningar. Därför är skolan Söder

tälje kommuns första, andra och tredje 

prioritering. Det råder en bred politisk 

enighet om detta. De senaste årens

prioritering av skolan som kommunens

viktigaste område har resulterat i tyd

liga förbättringar av skolresultaten.

Arbetslöshet inrikes födda/utrikes födda
Källa: Arbetsförmedlingen, maj 2016
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Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Kommunstyrelsens kontor
Campusgatan 26
151 89 Södertälje
08-523 010 00 (vxl)
info@sodertalje.se
www.sodertalje.se
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