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Svar på skrivelse om aktivering av
Integrationspakten med anledning av läget i
Ukraina
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Sammanfattning
I en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden daterad den 22 mars
2022 efterfrågar Rashid Mohammed och Marlene Karlén (båda V)
med anledning av säkerhetsläget i världen, att staden skärper kraven
på medlemsnätverket inom Integrationspakten.
I svaret beskrivs hur arbetsmarknadsnämnden hittills har arbetat
med aktivering av nätverket. Medlemmar i Integrationspakten åtar
sig att ställa sig bakom Stockholms stads värdegrund och det
genomförs en enklare kontroll av medlemmarna i samband med
anmälan om medlemskap. Flera av de medlemmar som verkar på en
global marknad har aviserat ett aktivt avstånd mot Ryssland som en
effekt av invasionen. I början av april beslutade EU om ett förbud
mot att tilldela ryska företag offentliga kontrakt. Inga ytterligare
direktiv om krav på externa samarbetspartners och leverantörer har
kommit inom staden. Det finns i dagsläget inga intentioner om att
ändra kraven på de som anmäler sitt intresse om medlemskap i
Integrationspakten. Ur en juridisk synvinkel finns det inga hinder
mot att ställa sådana krav på medlemmarna som föreslås i
skrivelsen.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
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Bakgrund
Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för en mer
inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar idag cirka
370 medlemmar från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig
sektor.
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Staden initierade Integrationspakten för att underlätta för
arbetsgivare att hitta kompetens och samtidigt korta vägen till
svenska språket, utbildning och arbete för de stockholmare som står
utanför arbetsmarknaden.
Medlemskapet är frivilligt och för de organisationer som ansöker
om ett medlemskap i Integrationspakten krävs att de ställer sig
bakom målen för nätverket och den värdegrund som Stockholms
stad står för gällande icke-diskriminering, jämställdhet och
jämlikhet samt mänskliga rättigheter.
Kriget i Ukraina har lett till att miljoner människor nu är på flykt.
De flesta söker skydd i grannländer såsom Polen, Ungern och
Slovakien. I dagsläget är det förhållandevis få flyktingar som
kommer till Stockholms län och det råder fortsatt viss osäkerhet i
prognoserna för hur många som förväntas komma till såväl länet
som landet. Stadens verksamheter har aktiverats för mottagande av
de som kommer till Stockholm samtidigt som beredskap finns för
ett ökat mottagande.
Ärendet
I en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden daterad den 22 mars
2022 efterfrågar Rashid Mohammed och Marlene Karlén (V) med
anledning av säkerhetsläget i världen att staden skärper kraven på
nätverket inom Integrationspakten.
I skrivelsen välkomnas att staden har aktiverat Integrationspakten
som en del av mottagandet av de människor som flyr kriget i
Ukraina, men givet situationen i omvärlden efterfrågas samtidigt att
staden skärper kraven på nätverket inom Integrationspakten.
Mot bakgrund av ovan av det ställer Mohammed och Karlén
följande frågor:
 Hur arbetar arbetsmarknadsförvaltningen för att säkerställa
at det inte finns några rysslandskopplingar bland
medlemmarna i Integrationspakten?
 Kommer det att ställas krav på att medlemmarna i nätverket
inte har kopplingar till ryska företag och ryska
investeringar?
 Kommer det att ställas krav på att medlemmarna redan är
oberoende av, eller har en plan för att bli självständiga från,
ryska energiresurser?
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben inom
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens svar
Arbetsmarknadsförvaltningen ser att Integrationspaktens
medlemsnätverk kan ha en viktig roll i att förstärka stadens arbete
med att i ordinarie strukturer välkomna och möta ukrainare både
vad gäller att skapa meningsfullhet i den nya vardagen och
förutsättningar för egen försörjning på sikt. Nätverket samlar sedan
hösten 2019 ett stort antal organisationer som vill bidra till
inkludering och integration och har ett antal redan upparbetade
kommunikationskanaler för att nå dessa. Det gör att aktivering av
medlemmar för särskilda ändamål är möjligt.
Som ett led i stadens beredskapsarbete kring mottagandet av
ukrainska flyktingar har det därför tagits ett antal initiativ inom
ramen för Integrationspakten. Arbetsgivare som kan erbjuda
arbetstillfällen uppmuntras att ansluta sig till Integrationspakten.
Detsamma gäller civila samhällets representanter som söker
samverkan med staden. Det har sedan krigets utbrott varit ett stadigt
inflöde av nya medlemmar som hört av sig för att efterhöra behovet
inom staden samt undersöka på vilket sätt de kan bidra.
Integrationspakten hänvisar de arbetsgivare och organisationer som
hör av sig till Integrationspakten angående samverkan till stadens
verksamheter Welcome House och Etableringscentrum.
Welcome House utgör en väg in för alla nyanlända till staden. Inom
Welcome House finns socialnämndens Intro Stockholm och
arbetsmarknadsnämndens Etableringscentrum samlokaliserade och
verksamheten drivs i samverkan mellan socialförvaltningen och
arbetsmarknads-förvaltningen. Arbetet inom Welcome House
bedrivs i nära samverkan med Migrationsverket, Statens
servicecenter, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och
representanter från civila samhället.
Uppdraget för arbetsmarknadsnämndens Etableringscentrum är att
erbjuda arbetsmarknadsrelaterat stöd och vara ett komplement till
det som Arbetsförmedlingen och olika verksamheter i staden
erbjuder. Genom Etableringscentrum inom Welcome House kan
ukrainare som har fått arbets- och uppehållstillstånd få
kompetenskartläggning och information om validering.
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Rutiner för vidarehänvisning till Etableringscentrum och Welcome
House av de arbetsgivare och andra organisationer som hör av sig
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till Integrationspakten angående samverkan har upparbetats och
fungerar väl.
Medlemmar i Integrationspakten hålls genom
kommunikationsinsatser och medlemsaktiviteter uppdaterade om
stadens insatser samt vad andra medlemmar gör för att dra sitt strå
till Stockholm i frågan. Den 25 mars arrangerades vårens digitala
medlemsträff, där en stor del av programmet särskilt fokuserade på
situationen i Ukraina. Deltog gjorde bland annat representanter från
Welcome House och Intro Stockholm. Den 8 april bjöd
Integrationspakten in till ett frukostmöte i syfte att samla
medlemmar för att diskutera möjligheter för ett bra mottagande av
flyktingarna. Deltog gjorde både arbetsgivare med
rekryteringsbehov, rekryteringsföretag med fokus på nyanlända,
studieförbund, företagarorganisationer, branschorganisationer,
ideella organisationer med flera. Även andra
kommunikationsinsatser har haft ett tydligt Ukraina-fokus där det
bland annat lyfts medlemmar som på olika sätt bidrar.
Organisationer som blir medlemmar i Integrationspakten intygar i
samband med anmälan om medlemskap att de ställer sig bakom
Stockholms stads värdegrund gällande icke-diskriminering,
jämställdhet och jämlikhet samt mänskliga rättigheter. En enklare
kontroll av respektive organisation görs vid ansökan om
medlemskap. Detta görs genom offentligt tillgängliga uppgifter i
standardiserade bolagsregister samt besök på organisationens egen
hemsida. Avvikelse dokumenteras.
Nätverket samlar som tidigare angetts en bredd av organisationer
från olika branscher. En del av dessa verkar på en global marknad,
andra ytterst lokalt. Bland de medlemmar som verkar globalt har vi
kunnat notera att flera aktivt tagit avstånd från Ryssland genom att
stänga kontor, stoppa försäljningen i landet, avstå från nya projekt
och förbereda exits.
Den 8 april beslutade EU att införa nya sanktioner mot Ryssland
som påverkar offentlig upphandling. Beslutet innebär att det sedan
den 9 april 2022 är förbjudet att tilldela ryska företag offentliga
kontrakt. Från stadsledningskontorets sida har det som komplement
till det inte tillkommit ytterligare direktiv om krav på externa
samarbetsparter och leverantörer.
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Vad gäller köp av olja och gas från Ryssland är det på EU-nivå som
beslut fattas kring eventuella sanktioner eller förbud. På nationell
nivå inväntar Sverige fortsatt besked från EU. Det åligger således
inte Stockholms stad att fatta beslut om sanktioner mot Ryssland.
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Det finns i dagsläget inga intentioner om att ändra kraven på de som
anmäler sitt intresse om medlemskap i Integrationspakten. Om
direktiv kommer från stadsledningskontoret kring annan hållning
anpassar förvaltningen verksamheten därefter. Ur en juridisk
synvinkel finns det inga hinder mot att ställa sådana krav på
medlemmarna som föreslås i skrivelsen.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
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