
Boel Godner, KSO i Södertälje, kommer till Allmänna kvinnoklubben 2021 03 09 

Närvarande: 24 medlemmar 

Tid och plats: 19:00-20:15 via Zoom 

Mia introducerade Boel som en kvinna som både valts till Årets politiker och kallats ”Sheriffen i 
Södertälje” och att vi, som så många andra, vill lyssna och lära av hennes berättelse om vad som hänt 
i det en gång så belastade staden. 

Boel inleder om läget 2011 när hon valdes till ordförande i kommunstyrelsen. Den organiserade 
brottsligheten var hög, lägsta skolresultatet i landet, oerhört många flyktingar som flyttat in, höga 
siffror på försörjningsstödet. Hon beslöt i samråd med partikamrater att skolan skulle ha högsta 
prioritet. Hon fick oppositionen att gå med på denna linje och den har fullföljts under åren. De hade 
tät kontakt med polis och socialtjänst. Ny skolchef rekryterades, många bra lärare som skulle arbeta 
tillsammans med övriga. Helt avgörande är enigt politiskt stöd för den här typen av genomgripande 
förändringsarbete. Bara ett mål om skolan i budget: Att resultaten i grundskolorna ska öka. Bort med 
alla projekt eftersom de aldrig ger några resultat i det långa loppet - satsningen skulle göras på den 
ordinarie verksamheten, tog bort förberedelseklasser i skolan – de nya barnen fick gå direkt in i 
ordinarie klasser. Kommunen har haft ett systematiskt förändringsarbete på alla områden. 
Fältassistenter anställdes till oroliga stadsdelar. Fem socialsekreterare placerades tillsammans med 
polisen. Polischefen var inbjuden till alla sammanträden i kommunfullmäktige och fick redovisa läget. 
Kommunen har en 25-årsplan för detta arbete i Södertälje, det är helt avgörande att arbeta så 
långsiktigt och systematiskt. 

LOV infördes 2012 och 19 nya företag låg i startgroparna. Ganska snart upptäcktes omfattande fusk 
och polisen gjorde tillslag, över en natt fick kommunen ta hand om 200 brukare som blev utan hjälp. 
Det blev fällande domar för företagarna som fuskade och man avskaffade LOV 2015, med protester 
från alla vårdföretag i landet. Det var också utbrett fusk med personliga assistenter, även där blev det 
fällande domar. Försörjningsstödet var också utsatt och stramades åt påtagligt. Man fick arbeta 
mycket mot all svartuthyrning till orimliga priser. Välfärdsfusket tar pengar från grund-
verksamheterna och är viktigt att få bukt med och utvecklingen är klart positiv. Verksamheterna 
genomlyses kontinuerligt för att motverka och uppräcka ev. fusk. Boel har även arbetat hårt mot 
EBO-lagen som innebär att kommunen fick ta hand om en helt oproportionerlig andel nyanlända 
utan bostad, arbete eller försörjning.  

Boel tog också upp en förstärkning som påverkat många kvinnor. Med en familjecentral i Geneta 
nådde man familjer både före och efter förlossning både med sjukvårdsfrågor men även med 
information och upplysning om föräldrarollen i Sverige osv. Den öppna förskolan ligger i anslutning 
till familjecentralen och man såg också till att alla barn från 1 års ålder har plats i ordinarie 
förskoleverksamhet. En annan viktig fråga för många kvinnorna var att de har fått jobb i kommunen, 
ofta inom hemtjänst och förskola, och fått möjlighet till utbildning på arbetstid både för att utveckla 
språket vidare men även t.ex. för att utbilda sig till undersköterskor. Det både sänker arbetslösheten 
i dessa grupper och stärker välfärden i kommunen! 

För många kvinnor som invandrat till Sverige, varav andelen bosatta i Södertälje är hög, är 
hedervåldsproblematik ständigt närvarande och ett hot mot ett fritt liv för dessa kvinnor och flickor. I 
Södertälje har personalen i kommunen utbildas systematiskt i frågor kring hedersvåld och 
hedersförtryck och det är ett viktigt arbete att ständigt utveckla. 



Även om mycket arbete kvarstår så har ansträngningarna under dessa 10 år givit resultat. Numera 
kommer mer studiebesök till Södertälje än de hinner att ta emot för att sätta sig in i hur de uppnått 
sina resultat, mycket bättre skolresultat, staden växer och nya bostäder byggs, företag startas efter 
att det för några år sedan såg omöjligt ut att få dit företag.  

Kvällens deltagare uppskattade mycket Boels redovisning och har enstaka frågor som hon besvarar 
rakt på. Hon kom också med exempel på hur de lyckats att få med kvinnor även från de slutna 
miljöerna. Till sist blev hon tillfrågad om hon kunde komma med någon ”framtidsspaning”. Hon 
trodde att vi hade tuffa tider framför oss där man måste fortsätta att bemöta utmaningar i ett 
samhälle som fortfarande hotas av splittring, privatiseringar och en underliggande kriminalitet. Men, 
Boel säger också avslutningsvis att vår svenska välfärdsmodell är världens bästa, när den får fungera 
som det är tänkt, på att skapa ett jämlikt samhälle och ge människor de bästa förutsättningarna för 
sina liv oavsett bakgrund. 

Boel tackas med en gåva till Kvinnodistriktets Västsahariska projekt med Olof Palme-skolan i Tunisien 
istället för blommor. Skolan riktar sig just till kvinnor och tillhandahåller både praktisk utbildning och 
arbetar med självstärkande metoder för att öka kvinnors möjlighet att delta i samhället, både i 
beslutsfattande och i det civila samhället. 

Vid anteckningarna: 

Siv Hamring  


