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Lägesbeskrivning Brandkärr bygger på 
15 intervjuer med 26 personer. 

20 personer på olika befattningar inom kommunens 
organisation: 
Personal inom BUK, skola och förskola, Tekniska 
divisionen, Sociala divisionen DSO , Campus 
Nyköping, Nyköpings arenor, Räddning och 
säkerhet, Kommunikation m.fl. 

6 personer externt såsom bostadsbolag och polis



Trångboddheten i Brandkärr 

Ingen ny bebyggelse men: 

2003   3 576  invånare 
2017   4 540  invånare                                                                       
    
+ EBO =egenbosatta ej skrivna i Brandkärr 
(107 EBO i kommunen) 



Andel boende i Brandkärr 
med utländsk bakgrund



Radikalisering i området

Yttrar sig genom: 
• Två moskéer. En somalisk i Brandkärr 
• Flera imamer - Flera koranskolor   

• Barn äter inte skolmat    
• Förnekar födelseort    
• Månggifte     
• Somalisk kultur/regler gäller i området 
• Moralpoliser i området och i skolan



Föreningslivet i området 
• Från en till fem somaliska föreningar 
                                                                                                                      Föreningsbidrag 2017 

Somaliska föreningen   1653 medlemmar  90+200´ 
Somaliland förening       54 medlemmar 
Somaliskt utvecklingsförbund    123 medlemmar          10´ 
Somalia Future Key     186 medlemmar 
Föreningen för kvinnors utveckling     78 medlemmar          20´ 

• Övriga föreningar 
Den vita näckrosen 
Nyckels förening 
Verdandi       360´+225´ 
Långt ifrån lagom 
Afar hjälporganisation                  20´ 
Nyköpings unga muslimer                 60´ 
Islamiska Kulturcenter                103´



Droger - Kriminalitet

• Alla sorters droger förekommer i 
Brandkärr 

• Påverkade unga vuxna samt tunga 
drogmissbrukare 

• Förekomst av Kat 
• Det förekommer öppen försäljning av 

narkotika i området 
• Alltmer slutet samhälle –                                     

färre polisanmälningar 
• Kriminalitet kopplat till gängbildningar 



• Skolan ca 60% och förskolan drygt 90%  
somaliska barn 

• Lekspråket på förskolan är somaliska - 
Det pedagogiska uppdraget hotas 

• Barn från 2 år bär Hidjab (huvudduk).  
• Många barn äter inte skolmat pga 

religiösa skäl 
• Hitintills en trogen personalgrupp men 

rekrytering nu svårare  
• Koranskolor tar mycket av barnens fritid

Skola - Förskola



• Barns språkinlärning försenas pga.  
monokulturen i området.  

• Personal har ingen insyn i leken 
• Somaliska på fritidsgården 
• Kvinnor ofta hemma med barnen under 

långa perioder och lär sig inte resp. 
tappar språket 

Språket - språkinlärning



• Religionen har fått starkt fäste  
• Ett eget samhälle i samhället håller på att 

utvecklas 
• Kvinnor och flickor särskilt utsatta 
• Trångboddheten 
• Låg förvärvsfrekvens –                                 

ökat försörjningsstöd 
• Försvårad integration pga monokultur 
• Kriminalitet kopplat till gängbildning  
• Droger i omlopp i öppen försäljning

Sammanfattning



Sammanfattning 2 - Problembild

• Radikalisering och ett samhälle i 
samhället 

• Kriminalitet kopplat till gängbildning 
• Föreningsbidrag och fritidsgårdar




