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Om CoDesign

Codesign är en fullservice arkitektbyrå. Vi tar
projekten från analys genom koncept, design,
projektering, implementering och slutligen uppföljning. Vi har valt denna metod för att stärka
arkitekturen och fokusera på maximal kundnytta.
Vår erfarenhet är att det görs bäst om man tar på
sig större ansvar och finns med under hela processen och ser till att inget faller mellan stolarna.
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Det handlar om kvalitetssäkring.
Codesign består i dagsläget av ca 35 personer.
Två tredjedelar av oss är arkitekter och övriga
har olika bakgrunder för att stärka de delar av
processen som inte handlar om arkitektur (creative direction, kommunikation, grafisk formgivning, projektledning, produktionsledning och

administration). När vi anställer kollegor ska de
vara erfarna och ha en personlighet med starkt
driv och stor kompetens. När vi börjar arbeta
med nya kunder vill vi att de har visioner. Vi har
medvetet valt bort den stora bulken av massproducerade byggnationer. Allt för att fokusera vår
energi där den gör mest nytta.

Om CoRS

Codesign Research Studio är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign som består av
fem nyutexaminerade arkitekter och formgivare som tillsammans med erfarna arkitekter på
Codesign har ett stort förråd av kunskap och
erfarenhet från både akademi och praktik. Vi
fördjupar oss i frågor som normalt inte kommer
upp på dagordningen och söker mellanrummet
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mellan beslutsfattare och brukare. Vi definierar
mellanrummet för att kunna lyssna på de som
vanligtvis inte hörs. Med hjälp av vår yrkesroll
och positionering har vi möjlighet att belysa
miljöer som normalt inte tas omhand, skapa en
diskussion och faktiskt göra skillnad.

Arbetsmetod

1. Insamling

Hård och mjuk data samlas in förutsättningslöst
inom ett valt område.

2. Analys

Insamlad data utvärderas och analyseras.

3. Problemformulering

Utifrån analysen identifieras mellanrummet.

4. Positionering

CoRS tar ställning i relation till mellanrummet och

5. Vision och mål

En bild av ett framtida önskvärt tillstånd målas

6. Strategi

En strategi för hur målen ska uppnås utvecklas.

7. Samhällsdebatt

Mellanrummet aktualiseras och problematiseras i
en större skala.

8. Samarbetspartner

Samarbetspartner som delar vår vision identifieras och länkas samman.

9. Projektbeskrivning

Tillsammans med samarbetspartner definieras
projektets syfte, omfattning och genomförande.

Flera av faserna löper parallellt samt i loopar.
Arbetsmetoden redovisas här linjärt för tydlighetens skull.

dess kontext.

upp. Utifrån denna bild sätts konkreta mål upp.
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Vårt fokus
Codesign Research Studio (CoRS) har granskat livssituationen för
asylsökande i Sverige under och efter asylprocessen. Genom att förena ett arkitektoniskt och mänskligt perspektiv - det vill säga både se
till hur tillfälliga boenden är utformade, och hur människorna som
vistas där påverkas - hittade vi nya lösningar som kan spara pengar,
öka livskvaliteten och bidra till ökad integration.
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”…i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på
grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss
samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd
att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke
önskar att begagna sig av sagda lands skydd eller den
som, utan att vara medborgare i något land, till följd av
händelser som förut sagts befinner sig utanför det land,
vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur
stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts,
icke önskar att återvända dit. ”

Genevekonventionen 1951 om flyktingar

Asylsituationen 2015
Antalet människor på flykt i världen är det högsta
sedan andra världskriget och Sveriges mottagande väntas öka. Samtidigt är bristen på bostäder,
både asylboenden och generellt, ett växande
problem.
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”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta
asyl från förföljelse.”
Artikel 14.1 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter,
1948

Asylsituationen 2015
Under asylprocessen i Sverige ansvarar Migrationsverket för att de asylsökande har någonstans att bo.
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invandring 2013

utvandring 2013

115 845

50 715

befolkningsmängd 2013

9 644 864

SCB, Migrationsverkets statistik: Beviljade uppehållstillstånd 1980-2013

Sveriges befolkning
Den 31 december 2013 var 115 845 av Sveriges
befolkning invandrade samtidigt som 50 715
var utvandrade. Invandringen består av allt från
utländska studenter, adoptivbarn, anhöriga och
arbetskraftsinvandrare.
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nyanlända flyktingar 2013

28 998

samtliga uppehållstillstånd 2013

116 587

SCB, Migrationsverkets statistik: Beviljade uppehållstillstånd 1980-2013

Uppehållstillstånd

När en asylsökande får permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd kallas de enligt myndighetsspråk nyanlända flyktingar, något man är
i två år. Av de 116 587 personer som ansökte om
uppehållstillstånd 2013 var det 28 998 som fick
det på grund av flykt.
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2013

asylsökande
54 259

2014

asylsökande
81 301

2015

asylsökande huvudprognos
95 000

Antal asylsökande

Asylsökande

Från 2013 till 2014 ökade antalet asylsökande
mer än vad Migrationsverket tidigare prognostiserat. I prognosen för 2015 väntas ytterligare en ökning. Prognosen förutspår att antalet asylsökande kommer att vara mellan 80
000 och 105 000.
Ökningen av asylsökande beror på det osäkra
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läget i världen och särskilt inbördeskriget i Syrien. Just nu befinner sig de flesta flyende syrier
i grannländerna Libanon och Jordanien, som nu
har satt stopp, vilket har skapat ett stort behov av
skydd utanför närområdet. Situationen förväntas
inte mattas av under de närmaste två åren utan
riskerar snarare att spridas. Tyskland har beslutat
att västra Balkan är säkra områden och efter-

som Tyskland är det största mottagarlandet av
asylsökande från västra Balkan förväntas denna
grupp öka i Sverige.
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Migrationsverkets statistik

Asylsökande

Generellt för asylsökande är att de inte är en
homogen grupp. De har olika anledningar att fly
och olika möjligheter och begränsningar.
Av de inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 1 november 2014 var två tredjedelar
män/pojkar och en tredjedel kvinnor/flickor.
Ungefär en tredjedel av alla i mottagningssyste-
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met var barn eller ungdomar under 18. De allra
flesta asylsökande är vuxna mellan 20 och 59
år och de allra flesta kommer själva medan
familjen kommer efter.

Asylprocessens steg.
Kommun

Migrationsverket,
Migrationsdomstolen

Gränskontroll

Asylansökan

Beslut

Fortsatt utredning

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd

Beslut

Beslut

Överklagan

Avvisningsbeslut

Avvisningsbeslut

Avvisningsbeslut

Polisen

Utvisning

Utvisning

Utvisning

Annan nation

Överklagan

Återetablering

Återetablering

Processen

De tre instanserna i asylmål är Migrationsverket,
Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Asylprocessen består av en utredning hos
Migrationsverket och följs av eventuellt överklagande och ytterligare utredningar hos Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.
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Väntan

I takt med att allt fler söker asyl i Sverige ökar
också trycket på Migrationsverket, och allt fler
blir kvar i mottagningssystemet allt längre.
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11008 personer
865 dagar

Väntan på utvisning
Med avslagsbeslut som
ännu ej vunnit laga kraft

1707 personer
406 dagar

Överklagan hos
Migrationsdomstolen

4645 personer
397 dagar

Väntan på
kommunplacering

11832 personer
280 dagar

Utredning hos
Migrationsverket

21293 personer
139 dagar

0
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Antal personer som befann sig i de olika stegen i asylprocessen samt genomsnittligt antal dagar de befunnit sig i systemet vid
utgången 2013, Migrationsverkets årsrapport 2013

Väntan

År 2013 var genomsnittstiden för hela asylprocessen 375 dagar. Migrationsverkets mål är
att tiden i den första instansen ska minska till 3
månader från dagens 4-5, men samtidigt väntar
de sig att den tiden kommer att öka till cirka 10
månader för år 2015.
Under tiden som asylprocessen pågår har man
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rätt att ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket. Får man arbete så förlorar man dock
i regel sin rätt till dagersättning. Möjligheten till
stöd att hitta jobb, språkundervisning, utbildning, introduktion till samhället får man inte rätt
till förrän man fått sitt uppehållstillstånd och
blivit mottagen i en kommun.

Förkortning

Bekrivning av boendet

EBO
ABO

ABO

Som asylsökande har man rätt att ordna boende
själv, vilket ofta innebär att den asylsökande är
inneboende hos släktingar eller vänner och ofta
under trångbodda former.
Migrationsverket tillhandahåller bostad för den
som befinner sig i asylprocessen. I första hand
erbjuder man ABE och ABK, dvs. lägenheter med
självhushåll eller korridorboende.

Den sökande har ordnet boende på egen hand.

ABE

Migrationsverket hyr lägenheter av allmännyttan alternativt privata aktörer. En

ABT

Migrationsverkethyr tillfälliga boendeplatser. Det kan exempelvis vara hotell-

ABI

Ankomstboende. Ett korttidsboende för nyanlända asylsökande. Mat ingår i
boendet.

ABS

Korridorboende av typ studentboende där mat ingår i boendet. Inget eget hushåll.

ABK

Korridorboende av typ studentboende med möjlighet till eget hushåll.

ABU

Korttidsboende för de personer som inom kort kommer att resa ut ur landet.
Inget eget hushåll.

byggnader eller vandrarhem. Platserna har inget eget hushåll.
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E

E

Boende i EBO
eller övrigt

25 469

Boende i ABO

51 875

Boende i ABE,
ABI, ABS, ABK, ABU

31 220

Boende i ABT

20 655

E
I

I

Migrationsverkets statistik
Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem
av totalt 77 344 personer inskrivna i systemet 2014-12-01

ABT

Under ABO-boenden finns också kategorin ABT,
tillfälliga kontrakt som Migrationsverket tecknar
när de saknar andra alternativ. Migrationsverket
menar själva att ABT inte är önskvärt, men de är
i dagsläget nödvändiga på grund av den akuta
situationen med brist på hyresrätter och kollektivboenden.
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Sammanfattning

När antalet människor som söker asyl ökar, prognostiseras även tiden för ett första svar öka från
dagens tre månader till tio, och för de människor
som överklagar uppgår väntetiden till flera år.
Samtidigt är bristen på bostäder, både asylboenden och generellt, ett växande problem.
Under asylprocessen i Sverige ansvarar Migrationsverket för att de asylsökande har någon-
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stans att bo. Idag befinner sig Migrationsverket
i en situation där de tvingas upphandla om
tillfälliga anläggningsboenden, ABT. En kategori
inom asylboenden som blivit en nödlösning på
detta akuta bostadsproblem.
Vi vill lyfta fram fyra punkter om asylboenden där
det behövs förändring både på kort och lång
sikt.

Mellanrummet
Fyra punkter där det behövs förändring.
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Språkbruk - Användning av ord i kravspecifikation för boendeverksamhet
LSS barn

LSS vuxna

“värdigt”
“värdighet”

Ärldreboende

ABT

7

“behov”

16

19

“trygg” “betryggande”
“trygghet”

8

8

“önskemål”

47

16

15

2

10

“hemlik”

2

1

2

“förmåga”

1

1

5

Förfrågningsunderlag för offentlig upphandling 2013

1. Slutsats: Människosyn
Användningen av ord i kravspecifikation för
boendeverksamhet tyder på en ojämlik människosyn.
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Språkbruk - Användning av ord i kravspecifikation för boendeverksamhet

176
LSS barn
49 gånger
LSS vuxna
79 gånger

100

80

Äldreboende
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ABO
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60

38

40
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11
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18
0

“individ”/“individuell”

0
“enskild”
Förfrågningsunderlag för offentlig upphandling 2013

1. Slutsats: Människosyn
I kravspecifikationen för ABT är ord som fokuserar på invididen i stort sett obefintliga.
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ABT
Anläggningen ska ge
betryggande skydd mot värme,
kyla, fukt, buller, radon,
luftföroreningar och andra liknande
störningar.
Tillgång till rinnande varmt och kallt
vatten i erfordlig mängd och av
godtagbar beskaffenhet till dryck,
matlagning, personlighygien och
andra hushållsgöromål.
Tillräckligt dagsljus.

Boendemiljö

En god hemlik miljö

Möblerade och låsbara
sovrum. Maximalt fyra (4)
bäddar för vuxna per rum.
Varje person ska ha minst
5 kvm bostadsyta i
sovrummet.

Boendeyta

Bostaden ska vara så stor
att det ﬁnns tillräckligt utrymme
för egna tillhörigheter och
förvaringsutrymme.

Äldreboende

1. Slutsats: Människosyn
Kravspecifikation för boendeverksamhet. Även
innehållet i kravspecifikationen visar att fokus
inte ligger på individen, jämfört med äldreboende tex. Det visar också en skillnad i abstraktion,
där äldrevården är mycket mindre specificerad.

Varje köksenhet ska vara
dimensionerad för maximalt
8 personer.
Antalet duschar resp toaletter
ska vara en för varje påbörjat
15-tal platser.

Kök, WC, dusch

Eget rum/lägenhet med
tillgång till egen toalett och
dusch samt kokmöjligheter.

Frukost ska innehålla:
· Mejeriprodukter – mjölk, ﬁl och yoghurt.
· Frukostﬂingor av varierande sorter, sylt,
socker och russin.
· Bröd, margarin, marmelad, hårdost.
· Kaffe och the.
Lunch och middag ska innehålla:
· Proteinkälla – ﬁsk, kyckling, lamm, nötkött
eller bönor. Inget ﬂäskkött får serveras.
· Kolhydrater – pasta, potatis, ris eller couscous.
· Vitaminer och mineraler – grönsaksrätter både
tillagade och råa.
· Bröd.
· Senap och ketchup.
· Dryck – vatten, saft, kaffe och te.
· En färsk frukt av varierande slag
per person.

Kost

_

Tillvaro

Möjlighet att välja mellan två
varmrätter till både lunch och middag.
Lämpliga tillbehör till varje måltid.
Efterrätt och frukt ska erbjudas varje dag.
Matsedeln ska vara variationsrik och
säsongsanpassad, där även
högtidsdagar lyfts fram.

Aktiv och meningsfull tillvaro.
Vardagsnara aktiviteter och stimulans.
Individuella onskemal och intressen ska sa
langt som mojligt tillgodoses.
Det ska ﬁnnas forutsattningar for
spontana aktiviteter.
Minst en gemensam aktivitet varje
dag samtytterligare en storre
aktivitet minst en gang i veckan.

källa: Förfrågningsunderlag för offentlig upphandling 2013
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Boendet måste utformas med inlevelse och
förståelse för de människor som ska leva där
utifrån deras individuella behov.

1. Vår ståndpunkt: Människosyn
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4.2

nvånare per kvadratkilometer 2012
Population density – number of inhabitants per squar
e kilometer
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Lund
Befolkningstäthet och exempel på tillväxtkommuner som har stor kapacitet att ta
emot fler asylsökande

2. Slutsats: Placering
Idag finns det inga krav som reglerar var
ABT-boenden placeras. I Migrationsverkets uppdrag bör ingå att lägga stor vikt vid integrationsperspektivet när det ska avgöras var anläggningsboende för asylsökande ska etableras. Det
skulle innebära att myndigheten i ökad utsträckning söker etablera anläggningsboenden dels
på orter med lågt mottagande och goda förut-

sättningar till etablering i samhälls- och arbetsliv,
dels på orter som aktivt efterfrågar anläggningsboenden.
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”Människor som vistas i kommunen är kommunens angelägenhet, oavsett status. Alla människor i landet, asylsökande eller
med uppehållstillstånd, kommunmottagna eller kvar i anläggningsboenden, bor i en kommun. I kommunens perspektiv är
processen från asylansökan till bosättning och etablering en
helhet.”

Slutrapport - Regeringens samordnare för kommunalt
flyktingmottagande, Regeringskansliet

2. Slutsats: Placering
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen måste
utveckla samarbeten för att möjliggöra bosättningsanvisningar enligt närhetsprinciper. Den
som har möjlighet att bo kvar i samma område
som under asylprocessen, har redan hunnit knyta kontakter och lära känna platsen, och har då
också lättare att komma in i samhället och hitta
till exempel jobb och boende på egen hand.
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Boenden för socialt- eller ekonomiskt svaga
grupper måste placeras där samhällen är under
tillväxt. De bör kombineras med andra typer av
boenden för att ge goda förutsättningar att komma in i samhället.

2. Vår ståndpunkt: Placering
Tillvägagångssätten och förutsättningarna för
upphandling av tillfälliga anläggningsboenden
(ABT) försvårar samarbetet mellan Migrationsverket och kommunerna och detta måste ändras.
Boenden för asylsökande och nyanlända måste
placeras strategiskt och ge bättre möjligeter att
ta sig in i och integreras i samhället.
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3. Slutsats: Boendekvalitet
Bostadsbristen i kombination med Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör att det billigaste
förslag för ABT:n som når upp till kraven måste
accepteras av Migrationsverket. I en kalkyl där
minimikraven för ABT uppnås ser man hur det
går att göra stora vinster om man låter kostnader
för ytterligare kvalitet utebli.

Privata aktörer gör vinst på att asylsökande lever
under minimala förhållanden som de flesta av
oss aldrig skulle acceptera. Standarden minskar
medan vinsterna ökar, och bostadsbristen trycker på med ett löfte om ytterligare försämringar.
Situationen är inte övergående och det krävs en
långsiktig lösning. Men situationen är också akut
vilket kräver förändringar nu.
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Vinstintressen får inte styra över behövande
människors boendesituation. Vi måste kunna
erbjuda ett värdigt boende som på sikt ger
trygga individer.

3. Vår ståndpunkt: Boendekvalitet
Bostadsbristen gör att alla anbud som når upp
till minimikraven vid upphandlingen måste antas. Det gör det möjligt att med låg standard ta
ut hög vinst.
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Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Sysselsättning
4 § Migrationsverket skall i lämplig omfattning ge dem som avses i 1 §
första stycket 1 och 2 sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i
svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i
annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull. Lag
(2000:296).

4. Slutsats: Socialt sammanhang
Många av Sveriges asylboenden innebär isolering, inte bara geografiskt utan även socialt. En
människa som ensam kommer till en ny plats
saknar tillhörighet och gemenskap. Att följa sitt
asylärende, att möta Migrationsverkets handläggare, att dela rum med människor man inte
känner, som kanske inte talar ens språk – det är

inte sammanhang nog. Det sammanhang som
behövs är en aktivitetsbaserad gemenskap.
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Diagrammet visar Anna Horolets teorier om leisure

4. Slutsats: Socialt sammanhang
Anna Horolets skriver i sin EU-finansierade forskningsrapport att i postindustriella samhällen som
Sverige blir fritiden en plattform för socialt och
kulturellt kapital. Därmed kan fritidsintressen
förstärka positionen för de individer som tillhör
marginaliserade samhällsgrupper, som tex nyanlända eller idivider som är i behov av asyl. Betydelsen av fritid för den nyanlände är sprunget

ur betydelsen som fritid har för varje individs liv.
Det är genom fritiden individen skapar och hittar
nya kontakter, intressen och vägar till sysselsättning som känns meningsfulla och självvalda.
Samtidigt som fritiden påverkar den nyanländes
liv, påverkar den även det mottagande samhället
positivt.
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Asylsökande och nyanlända måste få möjlighet
att bli involverade i lokala aktiviteter för att kunna
ta de första stegen in i samhället.

4. Vår ståndpunkt: Socialt sammanhang
Kraven på innehållet i ABT täcker varken de vardagsbehov en människa har i sitt boende eller
behovet av att komma in i det nya samhället.
Om man utgår från Anna Horolets rapport så är
det genom fritiden individen skapar och hittar
nya kontakter, intressen och vägar till sysselsättning som känns meningsfulla och självvalda.
Långsiktigt gynnar en lokal förankring genom
aktivitet ett både socialt och ekonomiskt hållbart
samhälle.
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1. Människosyn

Boendet måste utformas med
inlevelse och förståelse för de
människor som ska leva där
utifrån deras individuella behov.

2. Placering

Boenden för socialt och/ eller
ekonomiskt svaga grupper
måste placeras där samhällen är under tillväxt. De bör
kombineras med andra typer
av boenden för att ge goda
förutsättningar att komma in i
samhället.

Sammanfattning: Mellanrummet
Vi har identifierat fyra områden där det krävs en
förändring.

3. Boendekvalitet

Vinstintressen får inte styra
över behövande människors
boendesituation. Vi måste
kunna erbjuda ett värdigt boende som på sikt ger trygga
individer.

4. Socialt sammanhang

Asylsökande och nyanlända
måste få möjlighet att bli involverade i lokala aktiviteter för
att kunna ta de första stegen in i
samhället.
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Arkitektens roll
En återkommande diskussion i arkitekturvärlden är frågan om hur vi
kan höja människors livskvalitet. Men var finns arkitekten i
diskussionen om asylsökandes och nyanländas livskvalitet? Vilken
roll kan vi arkitekter ta i denna akuta situation?
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Leva

Bo

Livskvalitet

Går det att separera emotionella och fysiska behov i ett boende.

Emotionella
behov

Upplevelse

Interaktionsprogram

Fysiska
behov

Funktion

Rumsförteckning
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Leva

Bo

Livskvalitet

Migrationsverkets kravspecifikationer beskriver
idag en minimistandard utifrån primära fysiska
behov.

Emotionella
behov

Upplevelse

Interaktionsprogram

Livskvalitet

Fysiska
behov

Funktion

Rumsförteckning

Minimistandard
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Leva

Emotionella
behov

Upplevelse

Interaktionsprogram

Livskvalitet

Bo

Livskvalitet

Höjd standard
Fysiska
behov

För att skapa värdiga bostäder som utgår från
individen måste man utgå från livskvalitet samtidigt som minimistandarden måste höjas.

Funktion

Rumsförteckning
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Mål

När väntan på besked dras ut och kan blir upp
till flera år måste boendet behandlas med större
prioritet. Under en så lång tid räcker det inte
att tillgodose en människas fysiska basbehov,
behoven finns också att ha möjlighet att bygga
relationer och ingå i ett sammanhang.
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Vårt mål är att skapa ett boendeprogram som på
gemensamma grunder bryggar behoven mellan
den asylsökande eller nyanlände och lokalinvånaren. Målet är att de asylsökande eller nyanlände ska få ett så rikt liv i Sverige som möjligt,
samtidigt som boendet bidrar till lokalsamhällets
kultur-, närings- och föreningsliv.

1. Akut åtgärd. Att omdefiniera kravspecifikationerna för ABT till att omfatta livskvalite
och en högre boendestandard, samt att förändra tillvägagångssätt för upphandling av
ABT.

Mål

Det behövs en alternativ boendeform för
asylsökande och nyanlända som på ett jämlikt
sätt utgår från både individens och det lokala
samhällets intressen och behov.
Detta vill vi göra genom att skapa ett nytt boendeprogram och testa det i en pilotbyggnad
tillsammans med lämplig samarbetspartner.

2. Långsiktig åtgärd. Att bygga en pilotbyggnad som utgår från både individens
och det lokala samhällets behov och intressen i syfte att skapa synergier och social- och
ekonomisk hållbarhet. Denna pilot utgör
sedan grunden till en ny typ av boende för
socioekonomiskt svaga grupper i samhället.
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”Urban acupuncture”
Urban acupuncture is a socio-environmental theory that combines contemporary urban design
with the traditional Chinese acupuncture; it uses
small-scale interventions to transform the larger
urban context. Sites are selected through analysis of aggregate social, economic and ecological
factors, and are developed through a dialogue
between designers and the community. Just as

the practice of acupuncture is aimed at relieving
stress in the human body, the goal of urban acupuncture is to relieve stress in the built environment. Urban acupuncture is intended to produce
small-scale but socially catalytic interventions in
the urban fabric.
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Förarbete

1

-Datainsamling
-Analys
-Problemformulering

Piloter

Långsiktigt
mål
Ny
boendeform

2

3

A. Plats och interaktion

B. Partner

Applicerar strategi
Strategi

Kontaktar och länkar
samman partner,

Urban akupunktur:

Indentifierar plats och lokala
möjligheter till interaktion
samt sammarbetspartner.

fastighet

C. Organisation , vision & mål
Definierar tillsammans med parter hur
sammarbetet ska fungera
drift

-Utformar
medborgarmedverkansplan
tillsammans med konsult

Definierar
en ny kravspecifikaboendeform
A. Omdefiniera
för
socioekonomiskt
svaga
tioner
för ABT
grupper i samhället i syfte att
främja
en ett
långsiktig
socialmed
och
B. Skapa
nytt boende
ekonomisk
hållbarhet.
särskillt stöd
som ersätter ABT
och tar hänsyn till individens och
lokalsamhällets behov.

--Förfrågningsunderlag
Bygglovshandlingar

-Vision och mål

--Bygglovshandlingar
Förfrågningsunderlag

-Strategi

--Relationshandlingar
Bygghandlingar

-Samhällsoebatt
Samhällsdebatt
investerare

Diagrammet ovan beskriver vår roll i de olika
faserna. Vi är i nuläget i stort sett klara med fas
1 och har initierat fas 2. Tänken är att piloten ska
informera fas 3.

-Projektleder

-Koncept & formgivning

-Positionering

Roll och faser

D. Genomförande

aktivitet

Hittar gemensamma visioner och mål

--Resultatmätning
Relationshandlingar
- Resultatmätning

40

Pilot 1: Grönska över Gränser
Ett möte mellan asylsökande, nyanlända och pensionärer.
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Asylsökande/ nyanlända
-saknar vardaglig sysselsättning

Koncept

Att använda återkommande aktiviteter som
brygga mellan behov och intressen hos asylsökande eller nyanlända och pensionärer i lokalområdet.
Att engagera marginaliserade grupper i aktiviteter som bidrar till lokalsamhället.

Pensionärer

-glider långsamt ur samhället
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Asylsökande/ nyanlända
Känsla av egenvärde
Språkkunskaper
Sysselsättning
Kännedom om lokalområdet

Vänskap
Nytt perspektiv
Berättelser från andra sidan av världen

Kunskap om svenska samhället
Bra språkkunskap
Socialt nätverk

Pensionärer

Sysselsättning
Socialt sammanhang
Känslan av delaktighet

”Ge och få”

Alla deltagare i programmet får ut något av att
delta, genom kunskap, vänskap och sysselsättning.
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Mikrojordbruk

- Skapar möjlighet för deltagare att dela med sig
av sina erfarenheter.
- Skapar djupare kunskap om lokalområdet.
- Ger kunskap om och förståelse av det svenska
samhället och språket.
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2. Frivilliga deltagarpar

3. Gratis odlingsbed och frön
1. Gratis kurs

ÅLL

SH

HU
JÄLV

S

Februari
Januari

Mars - Maj

October November
Augusti
- September

6. ”Ekonomisk cirkel” och
spridning

Programmet

1: Gratis kurs i mikrojordbruk ledd av lärare eller
tidigare student.
2: Deltagare paras ihop med varandra, en asylsökande med en pensionär, och fortsätter därefter kursen i par.
3: Paret tilldelas en odlingsbädd och frön, som

Juni Augusti

5. Småskalig produktion

4. Ny social plattform
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de planterar och sköter om.
4: Under skötseln får paret tillfälle att lära känna
varandra och andra odlingspar, samt tillfälle att
utbyta kunskaper.
5: När odlingen skördas ska det finnas möjlighet
att göra en småskalig produktion av t ex juice

eller liknande, om inte paret föredrar att ta med
sig det de odlat hem för eget bruk.
6: De par som vill göra en småskalig produktion
får tillfälle att sälja sina varor under marknadsdagar i trädgården. Då får lokalbefolkning chans
att ta del av trädgården.

Projekt
Kommunikationer

Platsen

- Mitt i tätbefolkat bostadsområde
- Bra kommunikationer
- Kommunalt ägd mark
- Fastighetens beteckning är ”allmänt ändamål”
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Utförande

47

Utförande
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Förarbete

1

-Datainsamling
-Analys
-Problemformulering

Piloter

Långsiktigt mål

2

3

A. Plats och interaktion

B. Partner

Applicerar strategi
Strategi

Kontaktar och länkar
samman partner,

Urban akupunktur:

Indentifierar plats och lokala
möjligheter till interaktion
samt sammarbetspartner.

fastighet

C. Organisation , vision & mål
Definierar tillsammans med parter hur
sammarbetet ska fungera
drift

-Utformar
medborgarmedverkansplan
tillsammans med konsult

A. Omdefiniera kravspecifikationer för ABT
B. Skapa ett nytt boende med
särskillt stöd som ersätter ABT
och tar hänsyn till individens och
lokalsamhällets behov.

--Förfrågningsunderlag
Bygglovshandlingar

-Vision och mål

--Bygglovshandlingar
Förfrågningsunderlag

-Strategi

--Relationshandlingar
Bygghandlingar

-Samhällsoebatt
investerare

Vi för en diskussion med kommunen som är
fastighetsägare, Fryshuset, Röda Korset och ABF
för drift och aktivitet samt har ansökt om pengar
från social entreprenör och andra bidragsgivare.

-Projektleder

-Koncept & formgivning

-Positionering

Roll & faser

D. Genomförande

aktivitet

Hittar gemensamma visioner och mål

--Resultatmätning
Relationshandlingar
- Resultatmätning
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Affärsmodellen

Affärsmodellen bygger på att utbilda asylsökande, nyanlända och pensionärer i mikrojordbruk,
och sedan låta dem driva ett café med odling
och kultureventverksamheter. Samtidigt som de
går kursen lär de sig språk och kultur av varandra. Intäkterna kommer från en småskalig produktion från mikrojordbruket, café- och kultureventverksamheten. Utöver dessa intäkter har vi
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diskuterat samarbete med flera externa parter,
som bidrar med personal till program och verksamhet.

1) Uppstartsfas
till projektledning, koncept, design, program och bygglov.
= 160tim x 2mån x 3pers x 400kr = 384 000kr
2) Projekteringsfas
till projektledning, projektering för trädgård, café och kultureventverksamhet.
= 160tim x 2mån x 2pers x 980kr = 627 200kr
3) Byggfas
Projektledning, byggnadskostnader och översikt av byggnation.
= 160tim x 2mån x 1pers x 980kr + 442kvm x 10 000kr = 4 733 600kr
4) Implementeringsfas
Projektledning, kurs- och programmaterial, utformning tryck och spridning av program
till stadsdelsnämnd och potentiella deltagare.
= 160tim x 1mån x 2pers x 980kr + material 15 000kr
=328 600kr
Totalt: 6 073 400 kr

Kostnadsestimat
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Pilot 2: Hela hus
Sport- och fritidscenter kombinerat med asylbostäder i Gubbängen.
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Säkra en långsiktighet
Det krävs en samordning mellan kommun och
stat för att säkra en långsiktig social hållbarhet
. Det uppstår ett glapp då ansvaret går från
Migrationsverket till Arbetsförmedlingen efter
beviljat uppehållstillstånd. De asylboenden som
Migrationsverket erbjuder ligger sällan i den
kommun som sedan kan ta emot den nyanlända
med erbjudande om bostad och introduktion.

Asylbostäder bör därför byggas i tillväxtkommuner med lågt mottagande som har möjlighet
att ta emot dem som under väntan på asyl redan
fått en anknytning till platsen.
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Akalla
Danderyd
Tensta
Sundbyberg
Vällingby

Lidingö

Solna
Bromma

Östermalm

Drottningholm

Segeltorp

Södermalm

Älvsjö

Järlaborg

Enskede
Högdalen
Farsta

Öronmärking

Målet är att minst 5% av alla kommunalt ägda
hyresrätter ska öronmärkas för socioekonomiskt
svaga grupper. För kommunens nybyggnationer
bör procenten ligga högre (10%?) och motsvara
verklighetens behov, vilket också snabbar på
vägen till det totala målet på 5%. De bostäder
som öronmärks för dessa grupper ska fördelas
i olika byggnader och pågående projekt och
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inte överstiga en öronmärkning av 50% i samma
byggnad, detta i syfte att motverka segregation
av dessa grupper. Sett till pågående och planerade nybyggen kan öronmärkningarna naturligt
fördelas runtom i staden.

Sammanhang och interaktion
Vid planering av asylbostäder behöver det ses
till kommunens lokala behov och förutsättningar för att hitta en naturlig placering inom kommunen.

Närhet till aktiviter, samhällsfunktioner och
människor möjliggör möten och interaktion med
samhället. Både närheten till rörelelse i staden

och den direkta närheten är i sig en faktor som
möjliggör engagemang. Då individer kan delta
i lokala aktiviteter utifrån specifika kunskaper
och intressen sker integrationen på individnivå.
Detta ger förutsättningar för människor från olika
bakgrund att mötas på lika villkor.
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Platsen

En aktivitetsbaserad plats samlar människor från
olika delar av staden och med olika bakgrund
och erfarenheter, det som förenar dem är ett
intresse för den aktivitet som finns på platsen.
Med ett bostadshus som tar in platsen ges
förutsättningar för möten både inanför och utanför byggnaden.
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Idrottsförvaltningens förstudie för planläggning av Gubbängsfältet visar på behov av
-

En fullstor konstgräsfotbollsplan med planbelysning
Två fullstora naturgräsplaner
55 tillfälliga handbollsplaner
Uppförande av omklädningsbyggnad
Uppförande av servicebyggnad, klubb- och cafébyggnad, utegym
Anläggande av motionsslinga med belysning
Kompletterande parkeringsplatser

Bostäder

Omklädningsrum

Mötesplats

Bassäng

Café
Klubblokal
Bostäder

Skydd mot väg

Programmet

Utifrån de behov som finns på platsen har vi
hittat ytor och funktioner som kan integreras i
byggnaden och delas med de boende. Vi vill
bygga ett hus som inehåller lokaler med anknytning till omkringliggande aktiviteter kombinerat
med bostäder, varav 10-50% är öronmärkta för
socioekonomiskt utsatta grupper.

Utegym
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Multiprogrammering
Byggnaden är ett multiprogrammerat hus där
bostäder kombineras med omklädningsrum
för omkringliggande sportaktiviteter, badhus,
klubblokal och kafé. De boende har tillsammans
möjligheten att driva verksamheterna i huset. För
gruppen asylsökande ger detta ett sammanhang
och öppnar dörrar för nya kontakter och möten.
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Gemensamma ytor

Förutom publika mötesplatser i byggnaden finns
mer privata rum för de boende att mötas. Varje
lägenhet delar hall med fyra till fem andra lägenheter och hallen blir en viktig plats för att lära
känna sina närmaste grannar.
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Vision
Alla människor i Sverige, asylsökande, de med uppehållstillstånd
och medborgarskap, är lika värda och bör ha samma rätt till utbildning, sjukvård, arbete och boende utifrån individuella behov och
förutsättningar.

60

EBO (eget boende), vilket i de ﬂesta fall innebär att vara inneboende hos släkt eller vänner.
Hur försörjer man sig?
Då man bor i ABO har man rätt till en dagsersättning som varierar beroende på om det ingår mat i boendet samt beroende på om man är ensamstående, delar hushållskostnader med en annan vuxen eller är barn som bor tillsammans med vuxna. Beloppen varierar mellan 12 och 25 kronor per
person och dag för boende på ABO där mat ingår och mellan 37 och 71 kronor då mat inte ingår.
Under tiden av asylprocessen har man också rätt att ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket. Får man arbete så förlorar man dock i regel
sin rätt till dagersättning.
Vad gör man under väntan?
Pilotprojektet..?

SFI
utbildning
Hur lång tid?
arbete
År 2013 var genomsnittstiden för hela asylprocessen 375 dagar. Migrationsverkets mål är att tiden i den första instansen ska minska till 3 månader
praktikplats
från dagens 4-5, men samtidigt väntar de sig att den tiden kommer att öka till cirka 10 månader för år 2015.
information om det
svenska samhället

Asylprocessens steg.
Kommun

Migrationsverket,
Migrationsdomstolen

Gränskontroll

Asylansökan

Beslut

Fortsatt utredning

Mottagning

Mottagning

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd

Beslut

Beslut

Överklagan

Avvisningsbeslut

Avvisningsbeslut

Avvisningsbeslut

Polisen

Utvisning

Utvisning

Utvisning

Annan nation

Överklagan

Återetablering

Återetablering

Asylprocessens steg.

Antal personer som har befunnit sig i de olika stegen i asylprocessen och hur många dagar har de i
genomsnitt varit inskrivna i systemet vid utgången 2013.
11008 personer
865 dagar

Väntan på utvisning
Med avslagsbeslut som
ännu ej vunnit laga kraft

1707 personer
406 dagar

Möjligheter från dag 1
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Överklagan hos
Migrationsdomstolen

4645 personer
397 dagar

stödja den nyanlende i att så snabbt som möjligt
Efter beviljat uppehållstillstånd tar ArbetsVi ser att det finns mycket att vinna på att sätta
förmedlingen över ansvaret för nyanlända. De
in många av dessa insatser så tidigt som möjligt,
Väntan på lära sig svenska, komma i arbete och klara sin
11832 personer
kommunplacering
hittar då bosättning på en ort där de bedömer
egen försörjning. Detta kan exempelvis vara SFI,
280 dagarredan innan beviljat uppehållstillstånd. Väntan
att möjligheten att komma i jobb eller utbildning
praktikplats, jobb, utbildning, information om
på svar om uppehållstillstånd är för de flesta en
är god.
hur det svenska samhället fungerar, beroende
både lång och svår tid, det behövs under denna
Utredning hos
personer
Migrationsverket
på vilka de individuella behoven är. 21293
väntan aktiviteter som gör tiden meningsfull.
139 dagar
Arbetsförmedlingen i mottagningskommunen
Som det ser ut nu kommer den att bli längre.
ansvarar också för att erbjuda aktiviteter som ska
0

200

400

600

800

1000

dagar
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Gustavsson, Leif. Ont om plats på asylboende i Bergby. Norrtelje tidning. 2 december 2014
Johansson, Ulf. Bert Karlssons dröm om flykting-Ikea. Lördagsintervjun i Göteborgs Posten. 12 april 2014

Statistik
Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl. November 2014
Migrationsverket. Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem. 2014-11-01
Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd 1983 - 2013
Statistiska Centralbyrån Befolkningsstatistik 31 dec 2013
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