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Konferensens innehåll: 

• Öka hyresgästers engagemang och inflytande samt 
främja samverkan och god kommunikation 

• Skapa ett långsiktigt socialt hållbarhetsarbete och 
ta ett helhetsansvar

• Så motiverar du och skapar drivkraft hos unga 
vuxna i socioekonomiskt utsatta bostadsområden 

• Inspireras av prisbelönta integrationsskapande
 initiativ och projekt 

21 maj, 2019 
Bonnier Conference Center, Stockholm

 
ÅRETS VIKTIGASTE UTBILDNINGSDAG FÖR DIG SOM VERKAR I 

MÅNGKULTURELLA BOSTADSOMRÅDEN

Gårdstensbostäder
Mohamed Hama Ali 
Styrelseordförande 

 
Changers Hub
Siduri Poli 
Entreprenör & Inspirationsföreläsare

MÅNGKULTURELLA
B O S T A D S O M R Å D E N



Enligt statistiska centralbyrån är hälften av befolkningen i socioekonomiskt utsatta områden utrikesfödda och har befunnit sig i 
Sverige i mindre än tio år. Statistiken visar även att skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes- och inrikesfödda är hög på nationell 
nivå. Fortsättningsvis är riskerna för boende i socioekonomiskt utsatta områden att hamna i utanförskap stor. 

För att främja integration samt stärka det lokala närområdet har bostadsbolagen en unik chans att skapa goda förutsättningar 
för ett socialt hållbart samhälle. I hela landet finns flera exempel på initiativ och samverkansprojekt som främjar social hållbarhet 
samt bidrar till god samhällsutvecklingen. Men fortfarande finns många utmaningar som bostadsbolagen möter i både sitt dagliga 
och långsiktiga arbete i att skapa socialt hållbara bostadsområden.  

I den fjärde upplagan av konferensen Mångkulturella Bostadsområden ligger fokus på att lyfta goda exempel på initiativ som på 
olika sätt stärker närområdet, bidrar till integration, ökar tryggheten och ger möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Under denna heldagskonferens kommer du att få ta del av konkreta strategier som hjälper dig i ditt arbete att skapa social 
hållbarhet och ett närområde som frodas. 

Konferensens innehåll:

• Från Trollhättan berättar Eidar Fastigheter om deras strategier för långsiktig integration som fungerar i praktiken bland  
 annat genom samverkan med lokala aktörer samt egna initiativ i samråd med de boende  
• Gårdstensbostäder från Göteborg delar med sig av sitt unika initiativ där hyresgäster är medbestämmande genom att  
 själva sitta i bostadsbolagets styrelse
• Kommunikationsexpert Eva Bernhardtson ger dig verktygen du behöver för att skapa en inkluderande kommunikation i  
 ett interkulturellt sammanhang  
• Inspirationsföreläsare och prisbelönt entreprenör Siduri Poli berättar om hur man lyckats engagera och stärka unga i 
 utsatta områden genom projektet Changers Hub 
• Med sitt prisbelönta program för kvinnor i Fittja berättar Botkyrkabyggen om strategier för att öka kvinnors etablering   
 och främja integration   

Ta chansen att få praktiska tips och strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter och utbyt 
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet. 

Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se för att säkerställa din plats på årets viktigaste 
konferens för dig som verkar i mångkulturella bostadsområden.  

Väl mött den 21 maj. 

Liza Youhanan 
Projektledare

Varför du ska gå på Mångkulturella Bostadsområden

- Lär dig av framgångsrika bostadsbolag som aktivt arbetar för att öka integrationen och stärka sina hyresgäster
- Bli bättre på att engagera ungdomar i ditt närområde och ge dem inflytande 
- Ta del av innovativa satsningar som gett goda resultat och nöjdare hyresgäster
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Sagt om tidigare konferenser Mångkulturella Bostadsområden:

“Mycket intressant och givande och ligger helt rätt i tid... rekommenderar varmt!!!!”
Andera Kassar, Bostads AB Poseidon

“Otroligt givande och helt rätt i tiden”
Helena Rosvall, HSB

“Upplysande och upplyftande! Mer kunskap och förståelse i ryggsäcken på vägen hem”
Jenny Åstrand, AB Sofielunds Fastigheter

“Det var så interessant och lärorikt”
 Suzan Kemigisa, Östersundshem

www.integrationsforum.se

MÅNGKULTURELLA
B O S T A D S O M R Å D E N



08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 

PRAKTIKFALL: 
09.20 Vår strategi för social hållbarhet som skapar 
engagemang och främjar integration i våra bostadsområden 
• Så har vi skapat förutsättningar för en långsiktig integration som 
fungerar i praktiken  – exempel på aktiviteter och program 
• Strategier för samverkan mellan lokala aktörer och varför samverkan 
ger goda förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle 
• Varför vi valde att flytta huvudkontoret till ett av Trollhättans mest 
socialt utsatta områden och vilka effekter det har gett i vårt arbete att 
främja positiv social utveckling 

Nina Andersson, Boendekonsult –sociala hållbarhetsfrågor, Eidar 
Fastigheter 

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har med sina 6000 bostäder 
i Trollhättan arbetat under många år för att främja integration. 
2016 centraliserade företaget sin verksamhet till ett huvudkontor 
i ett av Trollhättans socialt mest utsatta områden och är idag en 
viktig drivkraft i utvecklingen av ett social hållbart samhälle. Vid 
sidan av stora satsningar på upprustning och renoveringar av 
fastigheter fokuserar Eidar på kultur- och fritidsaktiviteter samt 
arbetsmarknadsprojekt. Genom samverkan med olika föreningar, 
myndigheter och aktörer skapas gemensamma lösningar som ger 
goda förutsättningar för integration i praktiken. 

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
10.50 Inkluderande kommunikation som främjar 
informationsspridning och dialog mellan bostadsbolag 
och hyresgäster
• Förhållningssätt i ett mångkulturellt sammanhang - varför 
det interkulturella perspektivet ger förutsättningar för en god 
kommunikation
• Så skapar du information som är tillgänglig för alla och som tar 
hänsyn till sammanhanget ni verkar i
• Tillvägagångssätt för att skapa dialog som främjar hyresgästernas 
inflytande och relation mellan bostadsbolag och hyresgäst 

Eva Bernhardtson, Kommunikationsexpert - interkulturell 
kommunikation

Eva Bernhardtson är SFI-lärare sedan 16 år och en van föreläsare i 
frågor om interkulturell kommunikation samt inkluderande samtal för 
dig som verkar i mångkulturella sammanhang. Eva ger dig de verktyg 
du behöver i ditt dagliga kommunikationsarbete för att bemöta och 
samtala i en mångkulturell kontext på bästa sätt. Hon delar även 
med sig av metoder för inkluderande informationsspridning samt 
strategier för att främja en lyhörd och givande dialog mellan samtliga 

aktörer.

11.50 Lunch och nätverkande

PRISBELÖNT INSPIRATIONSFÖRELÄSARE:
12.50 Hur du motiverar och ger framtidstro till unga vuxna 
och tonåringar som bor i mångkulturella områden    
• Social Change – vad det innebär och varför alla har ett ansvar att 
bidra till en positiv samhällsutveckling som främjar inkludering
• Strategier och tillvägagångssätt för att skapa engagemang och 
ökar drivkraften bland tonåringar och unga vuxna i socioekonomiskt 
utsatta bostadsområden
• Personlig berättelse om motivation och drivkrafter som leder till 
förändring och främjar integration i praktiken

21 MAJ 2019
Siduri Poli, entreprenör, Changers Hub 

Siduri Poli är entreprenören från Botkyrka som utsetts till 
framtidens 99 mäktigaste av TCO, Sveriges 100 mest lovande 
unga företagare och årets digitala inspiratör år 2017. Hon pratar 
ofta om digitalisering och demokrati- och inkluderingsprocesser. 
Hon är en av grundarna till innovationshusen Changers Hub 
vars mål är att demokratisera framgång och ge unga invånare i 
socioekonomiskt utsatta område en chans att förvekliga sig själva 
och sina drömmar. Changers Hub har utsetts till Sveriges mest 
lovande företag av Företagarna och årets supertalanger inom 
kategorin Samhällsbyggarna av Veckans Affärer. Siduri talar om 
sina egna erfarenheter som ung i Botkyrka och hur man kan gå 
tillväga för att engagera och motivera unga vuxna. 

köfkösokföslljfaidjf

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
14.20 Medbestämmande hyresgäster som har inlytande 
över områdets utveckling 
Gårdstensbostäder i Göteborg är unika i sitt slag när de stärkt 
konceptet bondeinflytande genom direkt medbestämmande i 
styrelsen. Majoriteten av ledamöterna i bolagets styrelse, förutom 
ordförande, i bolagets styrelse är Gårdstensbostäders egna 
hyresgäster.  Initiativet tilllåter ett inifrånperspektiv och har visat 
sig vara värdefullt för både bolaget och hyresgästerna i området. 
Lyssna till ordförande Mohamed Hama Ali samt hyresgäst och 
ledamöter Lars Svensson och Amela Turulja. 

• Så har vi vänt utvecklingen i ett särskilt utsatt område och skapat 
en styrelsemodell som ger hyresgäster ett direkt inflytande
• Varför medbestämmande ökar trygghet, främjar integration samt 
stärker sammanhållningen i närområdet 
• Erfarenheter från hyresgäster som idag är ledamöter – och hur 
man kan gå tillväga för att engagera och uppmuntra hyresgästers 
deltagande och boendeinflytande 

Mohamed Hama Ali, Styrelseordförande, Gårdstensbostäder 
Lars Svensson, Ledamot & hyresgäst, Gårdstensbostäder
Amela Turulja, Ledamot & hyresgäst, Gårdstensbostäder 

PRAKTIKFALL:
15.15 Så stärker du kvinnors etablering som leder till ökad 
trygghet och skapar fler arbetstillfällen 
Projektet Qvinna är en jämställdhetssatsning som är en del av 
Botkyrkabyggens hållbarhetsarbete. Satsningen innebär att 
tidigare långtidsarbetslösa kvinnor som även bor i Botkyrkabyggens 
hus får arbete samt undervisning i svenska. Initiativet har sedan 
start spridit sig från Fittja till närområdet Norsborg. Satsningen är 
nominerad till svenska jämställdhetspriset.
 
• Så har vi gått tillväga för att skapa möjligheter och arbetstillfällen 
till långtidsarbetslösa kvinnor 
• Hur jämställdhetsarbete och satsningar på social hållbarhet ökar 
tryggheten i närområdet 
• Framtida målsättningar med projeket Qvinna och hur vi ska gå 
tillväga för att nå fler kvinnor i våra områden 

Susanne Axelsson Heldring, HR-chef, Botkyrkabyggen

16.10  Ordföranden avslutar konferensen

Anmäl er idag!
- Fullsatt senast
- www.integrationsforum.se/anmalan

www.integrationsforum.se

MÅNGKULTURELLA
B O S T A D S O M R Å D E N



Mångkulturella Bostadsområden:  
21 maj 2019

KONFERENSLOKAL: 
Bonnier Conference Center 
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 
08 - 33 66 86

Priser Pris

Konferens - bokning efter 5 april 4990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. 

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
konferenser och kurser inom integration och flyktingmottagning.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, schema och progampunkter i agendan.

Anmäl dig till Mångkulturella Bostadsområden: 

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Integrationsforum  - kompetensutveckling inom integration, mångfald och kultur för yrkesverksamma

www.integrationsforum.se

Mångkulturella Bostadsområden arrangeras utav Integrationsforum. 
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