
SÖDERTÄLJE KOMMUNS SEMINARIUM OCH DEBATT I ALMEDALEN 2016:

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

n  I dag finns det många Södertälje.  
Södertälje är den kommun i Sverige som 
kommit att förknippas med ett högt flykting
mottagande. Om kommunen tidigare framstod 
som unik, finns det efter höstens stora flyk
tingvåg många Södertälje i Sverige. 

Vi bjuder därför in till ett Almedalsseminarium 
där vi delar med oss av tio års erfarenheter av 
högt flyktingmottagande. Hur ser mottagandet 
ut och hur borde det se ut? Hur motverkar vi en 
fortsatt utveckling där de stadsdelar som har de 
största ekonomiska och sociala utmaningarna 
fortsätter att vara de största mottagarna av asyl
sökande – med risk för ökande sociala klyftor 
som följd? Hur bygger vi ett samhälle som  
håller ihop och som minskar segregationen?

Södertälje kommun har länge bildat opinion 
kring hur vi kan förbättra etableringen av  
ny anlända genom att fler kommuner tar  
ansvar för mottagandet och att flyktingar 
snabbare kommer i jobb.  Kommunen har  
landat i att boendeförhållandena kraftigt 
påverkar hur väl enskilda flyktingar lyckas 
använda sin etableringstid till att få arbets
livserfarenhet, lära sig svenska och etablera 
sig i lokalsamhället. 

Södertälje kommun vill därför diskutera i 
Almedalen hur vi, med vår samlade kunskap 
kring förutsättningar för flyktingars etable
ring, kan samlas som kommun och landet 
samlas för ett förbättrat mottagande och  
ökad integration.

Tid: Tis 5/7 kl. 15.30–16.45  •  Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. Lokal: Vall

Deltagare: Se baksidan



MODERATOR:
Catharina Bildt, 
konsult och föreläsare 
inom mångfald, inte - 
gration och kommunika-
tion. Tidigare politiskt 
sakkunnig för integra

tionsfrågor hos integrations och jäm  
ställd hetsminister Nyamko Sabuni och 
integrationsminister Erik Ullenhag. Flyk   
ting och integrationspolitisk sak  kun  nig 
2004–2006, asylhandläggare på Migra
tionsverket och har arbetat med migra
tionsfrågor i EU:s ministerråd i Bryssel.

EXPERTER:
Anders Sjelvgren, 
avdelningschef  
nyanlända, Boverket.
Anders Sjelvgrens 
avdelning på Boverket 
ansvarar framförallt för 

uppdrag och projekt som rör hållbara stä
der, boende och stadsutveckling, plan och 
bygg frågor liksom strategisk planering.

Anna Heide,  
integrationsexpert, SABO.
Anna Heide har tidigare 
arbetat på MKB Fastig
hets AB i Malmö som 
Hållbarhetschef.

Jan Edling,  
analytiker, Flexicurity.
Jan Edling har varit  
analytiker på Försäk
ringskasseförbundet,  

LO och VINNOVA. Sedan 2003 driver han 
Flexicurity, som arbetar med analyser, 
utredningar och föreläsningar om globali
sering och regionali sering, forskning och 
innovation, arbetsmarknad och utbild
ning. Han är även författare till rapporten 
– Förorterna som moder Svea glömde.

POLITIKER:
Erik Nilsson (S), 
stats sekreterare 
Arbetsmarknads-
departementet.
Erik Nilsson ansvarar 

för etableringsfrågor, insatser för fler 
unga i jobb, Europeiska socialfonden och 
Svenska ESFrådet på Arbetsmarknads
departementet. Han har en bakgrund 
som politiker och tjänsteman på väl 
nationell som lokal nivå.

Johan Forsell (M), 
riksdagsledamot, 
migrationspolitisk 
talesperson. Johan  
Fors sell är vice ord  
fö rande i socialförsäk

ringsutskottet med en bakgrund som 
stabschef hos statsminister Reinfeldt  
på Statsråds beredningen, planerings  
chef i Moderaternas partiledning och 
förbundsordförande i Moderata Ung
domsförbundet.

Katrin Stjernfeldt 
Jammeh (S), kommun  - 
sty relsens ordförande 
Malmö stad, SKL:s 
styrelse. Katrin Stjern
feldt Jammeh (S) har 

tidigare varit kommunalråd med ansvar 
för vård och omsorgsfrågor samt 
kom munalråd med ansvar för skola, 
välfärd och trygghet. 2010 tog hon 
initiativet att tillsätta en kommis sion  
för att minska skillnaderna i ohälsa  
bland Malmöborna.

PANEL:
Alice Teodorescu, 
politisk chefredaktör 
Göteborgsposten.
Alice Teodorescu är  
ledar skri bent och  
sam hällsdebattör. Hon 

har tidigare varit kolu m  nist hos Afton
bladet och ledar skribent bland annat på 
Svenska Dagbladet, Skån ska Dagbladet, 
Barometern OskarshamnsTidningen 
Barometern och Gotlands Allehanda. 
Hon har även arbetat som kommunika
tionsstrateg på Svenskt Näringsliv. 

Anders Lindberg, 
Aftonbladet tf. politisk 
chefredaktör.
Anders Lindberg är  
journalist och ledar
skribent på Afton 

bladet. Han har tidigare arbetat på 
socialdemokraternas parti styrelse och 
på Utrikesdepartementet som politisk 
sakkunnig till utrikesminister Laila  
Freivalds. Lindberg har också varit  
ledamot av kommunfullmäktige,  
kommunstyrelsen och suttit som andre 
vice ordförande i kultur och fritids
nämnden i Haninge kommun. Anders 
Lindberg var ledamot i SSU:s förbunds
styrelsen 1997–1999.

DELTAGANDE SÖDERTÄLJE- 
POLITIKER I PROGRAMMET:

Boel Godner (S), 
kommunstyrelsens  
ordförande i Södertälje 
kommun.
 

Marita Lärnestad (M), 
kommunalråd i 
opposition
Gruppledare för  
Moderaterna i  
Södertälje.

PÅ SEMINARIET TRÄFFAR  
DU OCKSÅ ANDRA  
SÖDERTÄLJEPOLITIKER:
 

Staffan Norberg (V),  
kommunalråd
Gruppledare för  
Vänsterpartiet i  
Södertälje.

Hanna Klingborg (Mp), 
kommunalråd
Gruppledare för  
Miljöpartiet i Södertälje.

David Winerdal (Kd)
Gruppledare för  
Krist demokraterna i  
Södertälje.

Tage Gripenstam (C)
Gruppledare för  
Centerpartiet i  
Södertälje.

 

Mats Siljebrand (L) 
Gruppledare för  
Liberalerna Södertälje.

Deltagare


