Årets viktigaste utbildningsdag för dig som verkar i
mångkulturella bostadsområden

28 september 2021
Stockholm och digitalt

Ur agendan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talare och praktikfall:

Uppnå beteendeförändringar och förbättrad
avfallshantering

Förvaltnings AB Framtiden
Terje Johansson
VD & Koncernchef

Göteborg – en stad utan särskilt utsatta områden
2025

Anna-Karin Trixe

Hur kan man ta ett socialt helhetsansvar och öka
insatserna för en hållbar områdesutveckling?

Hembla AB
Jorunn Rådberg

Brottsförebyggande förvaltning för att minska
brottsligheten och öka tryggheten
Social utveckling av utsatta områden ur ett
lönsamhetsperspektiv
Skapa bättre gemenskap i bostadsområdet samt
öka ungdomarnas självtillit för positiv utveckling
Hur kan man med enkla åtgärder minska
kostnaderna för klotter och skadegörelse?
Prisbelönt renoveringsprojekt med fokus på hållbar
utemiljö i ett miljonprogramsområde
Superförvaltning som strategi med fokus på närvaro
och trygghet

Högaktuella praktikfall:

Stabschef

Bosocial chef

AB Gavlegårdarna
Hans Lundberg
Projektledare

Fiona Tranberg

Miljösamordnare

Fastighetsägare i Järva
Lennart Levander

Brottsförebyggare & f.d. polis

SWAT
Ali Al-Djaber

Barn- och ungdomsstrateg

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till:

Förvaltnings AB
Framtiden
Terje Johansson
VD & Koncernchef

Hembla AB
Jorunn Rådberg
Bosocial chef

AB Gavlegårdarna
Fiona Tranberg
Miljösamordnare

- Fastighetsförvaltare
- Distrikts- & områdeschefer
- Bosocial utvecklare
- Bo- & trygghetsvärdar
- Stadsdelsutvecklare
- Hållbarhetschef
- Trygghetssamordnare

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199 409
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MÅNGKULTURELLA BOSTADSOMRÅDEN
28 september 2021

08.15-09.15 Registrering
09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen

• Så tar vi ett socialt helhetsansvar och ökar insatserna
för att kunna agera långsiktigt
• Hur följer vi upp att våra åtgärder ger effekt?

09.20-10.20 Prisbelönt verksamhet

Terje Johansson, VD, Förvaltnings AB Framtiden
Anna-Karin Trixe, Stabschef, Förvaltnings AB Framtiden

• Hur kan ungdomar med enkla medel driva och ansvara
för aktiviteter?
• Så har SWAT lyckats minska kostnaderna för klotter och
skadegörelse
• Så skapar man bättre gemenskap i bostadsområdet samt
ökar ungdomarnas självtillit för positiv utveckling
• Utforma ett lokalt ungdomsarbete där unga gör
positiva insatser för sina bostadsområden

13.50-14.20 Eftermiddagskaffe

Så tar du ungdomars röster och utveckling på
allvar

Ali Al-Djaber, Barn- & ungdomsstrateg, SWAT
Uppmärksammade SWAT i Järfälla vann SABO-pris för
sitt arbete med unga i utsatta bostadsområden. SWATs
mångprisbelönade ungdomsarbete har idag blivit
en ledande arbetsmodell som tillämpas i flera andra
bostadsområden av andra organisationer och aktörer.
Sedan SWAT startade har ungdomarnas aktiviteter och fritid
blivit mer meningsfull ,vilket medfört att skadegörelse och
klotter minskat kraftigt och bostadsområdet blivit lugnare.

10.20-10.50 Förmiddagskaffe
10.50-11.50 Prisbelönt praktikfall

Vårt renoveringsprojekt med fokus på dialog,
beteendeförändringar och sophantering

I flera bostadsområden är det ett problem att de boende
inte sorterar sitt avfall. Miljonprogramsområdet Nordost
i Gävle var inget undantag där det dumpades möbler
på gårdarna och sopor slängdes från fönstren. Efter flera
renoveringsprojektet i Nordost gick området från slitet och
otryggt till rent och hållbart. Genom dialog har beteenden
förändrats och stor förbättring vad gäller sortering av
avfall uppnåtts. Det har resulterat i att bostadsbolaget
Gavlegårdarna vunnit pris för ”Årets Renovering 2020” av
Sveriges Allmännytta.
• Så skapade vi delaktighet, bättre gemenskap och en
hållbar utemiljö i ett miljonprogramsområde
• Så arbetade vi med beteendeförändringar och lyckades
förbättra sorteringen av avfall i Nordost

14.20-15.10 Praktikfall

Brottsförebyggande förvaltning för att minska
brottsligheten och öka tryggheten

Bostadsområdena runt Järvafältet (Rinkeby, Tensta,
Akalla och Husby) var tidigare ett av landets mest
inbrottsdrabbade. På tio år har antalet anmälda
inbrott sjunkit från tre om dagen till ett i veckan, vilket
är mindre än vissa områden i Stockholms innerstad.
Föreningen Fastighetsägare i Järva har arbetat i
över tio år med samverkan med fastighetsägare och
utfört åtgärder i den fysiska miljön för att öka trivsel
och trygghet. Alla större fastighetsägare, privata som
allmännyttiga, och flera bostadsrättsföreningar är
medlemmar i föreningen.
• Hur kan fastighetsägare arbeta trygghetsskapande
och brottsförebyggande?
• Trygghetsbesiktningar och andra viktiga verktyg för
att minska brottsligheten i sina fastigheter
Lennart Levander, Brottsförebyggare & f.d. polis,
Fastighetsägare i Järva

15.10-16.00 Praktikfall

Social utveckling av utsatta områden – en lönsam
investering
Genom att arbeta med social hållbarhet i
stadsutvecklingen i miljonprogramsområden är det
möjligt att skapa en positiv utvecklingsspiral som ett
privat bostadsbolag. I samverkan med boende och
andra aktörer går det att stärka det sociala kapitalet
och medborgarna samt öka tryggheten. En lönsam
satsning som gynnar alla parter; samhället, de boende
och företagen som investerar.

Hans Lundberg, Projektledare, AB Gavlegårdarna
Fiona Tranberg, Miljösamordnare, AB Gavlegårdarna

Under detta anförande berättar Jorunn om social
hållbarhet ur ett lönsamhetsperspektiv och ger
konkreta exempel på mer och mindre lyckade
satsningar och hur Hembla tar täten och investerar i
samhället, för de boende och det egna företaget.

11.50-12.50 Lunch och nätverkande

Jorunn Rådberg, Bosocial chef, Hembla

12.50-13.50 Praktikfall

Göteborg – en stad utan särskilt utsatta områden 2025
Göteborg är den kommun som har flest, (6), särskilt utsatta
bostadsområden. Framtiden koncernen tar nu nästa steg
för att bryta segregation, öka jämlikheten och tryggheten
i Göteborg. Koncernen har beslutat om en strategi samt
investeringar på 11 miljarder som möjliggör att Göteborg
inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens
lista 2025.
• Vårt stadsutvecklingsarbete i kombination med
superförvaltning skapar uthållighet

Jorunn Rådberg är beteendevetare som jobbat
med bostadsfrågor i 25 år för bland annat Boverket
och flera fastighetsbolag som Wihlborgs, Stena
Fastigheter och nu på Hembla. Hon har arbetat
i miljonprogramsområden som Rinkeby, Tensta,
Skärholmen och Fisksätra och ser en enorm potential i
miljonprogramsområden

16.00 Ordförande avslutar konferensen
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Mångkulturella Bostadsområden
Utanförskapet i Sverige breder ut sig. Det finns 60 områden i landet som myndigheterna betecknar som utsatta.
Utanförskapet och segregationens negativa effekter tar sig i uttryck genom bland annat lägre genomsnittlig
livslängd och sämre förutsättningar för barn att klara av skolan.
Allt fler bostadsbolag runt om i landet kraftsamlar nu för att vända den negativa spiralen och med konkreta
insatser bidra till en mer socialt hållbar områdesutveckling som gynnar boende och fastighetsägare.
I sjätte upplagan av Mångkulturella Bostadsområden 28 september ligger fokus på att lyfta fram innovativa
satsningar i det strukturella arbetet med att stärka utsatta områden.
Under denna inspirerande heldagskonferens kommer du att få de strategierna du behöver för att möta de
komplexa krav som idag ställs på socialt ansvarstagande bostadsbolag i miljonprogramsområden.

Varför du ska gå på Mångkulturella Bostadsområden?
• Lär dig av framgångsrika bostadsbolag och aktörer, som aktivt arbetar för att skapa tryggare boendemiljöer
och stärka sina boende
• Få konkreta tips på hur man uppnår beteendeförändringar och bättre sophantering
• Se innovativa satsningar och stadsutvecklingsprojekt som skapar socialt hållbara bostadsområden
• Ta reda på hur man tar boende och ungdomars röster samt utveckling på allvar
• Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med andra bostadsbolag och experter från hela landet

Sagt om tidigare Mångkulturella Bostadsområden:
“Mycket intressant och givande och ligger helt rätt i tid. Rekommenderar varmt” Bostads AB Poseidon
“Otroligt givande och helt rätt i tiden” HSB
“Upplysande och upplyftande! Mer kunskap och förståelse i ryggsäcken på vägen hem” Sofielunds Fastigheter
“Det var så intressant och lärorikt” Östersundshem
“Påfylld och inspirerad” Älvkarlebyhus

Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och
flyktingmottagning. Över 3000 deltagare deltar årligen på våra utbildningar.
Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.
Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199 409
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Datum:

3 sätt att anmäla sig:

Mångkulturella Bostadsområden
28 september 2021

Tel:

Konferensanläggning:

E-post: kundtjanst@integrationsforum.se

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm, Tel 08-33 66 86

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

Pris
Bokning senast 28 maj
Bokning efter 28 maj

08-199409

3990 kr
4990 kr

SPARA
1000 KR

- Önskar du delta digitalt?
- Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. I det fall
Integrationsforum ställer in en konferens återbetalas hela det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor:
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

Avbokningsvillkor:
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. 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. Integrationsforum förbehåller sig rätten att byta datum, arrangera digitalt eller att ställa in ett evenemang.
I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang återbetalas hela det inbetalda beloppet. Integrationsforum
reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och programpunkter i agendan.
Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor.

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199409

