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Remiss av inrättande av Etableringscentrum uppdaterat ärende om genomförandeplan
Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2021/208)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår en uppdatering av tidigare
beslut om inrättande av Etableringscentrum. Förslagen i ärendet är i
huvudsak identiska med tidigare beslut. Ärendet har kompletterats
med socialnämndens förslag att Etableringscentrum samlokaliseras
med Intro Stockholm samt de uppdrag som anges i stadens budget
2021 som rör Etableringscentrum. Det har även tillförts en
beskrivning om tilltänkt samarbete och samordning mellan
verksamheten och stadsdelsförvaltningarna. Genom
Etableringscentrum ska nyanlända, både kommunanvisade,
egenbosatta och deras anhöriga erbjudas en väg in och ett likställigt
initialt stöd. Det arbetsmarknadsrelaterade stödet ska förstärkas med
fokus på en sammanhållen planering. Etableringscentrum ska
vidareutveckla samarbetsformer inom staden och med de statliga
myndigheterna inom etableringsområdet, civila samhället och
region Stockholm. Därutöver beskrivs möjliga justeringar i
ansvarsfördelningar avseende initialt ekonomiskt bistånd för
nyanlända för vidare beredning.
Förvaltningen är positiv till de föreslagna justeringarna i beslutet
gällande Etableringscentrum. Förslaget stärker ytterligare
samordningen av arbetet med nyanlända samt ökar individens
möjligheter till studier och arbete.
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Förvaltningen ställer sig även positiv till arbetsmarknadsnämndens
förslag till möjliga justeringar i ansvarsfördelning avseende initialt
ekonomiskt bistånd för vidare beredning.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått förslag
om en uppdatering av tidigare beslut om inrättande av
Etableringscentrum.
Ärendet från arbetsmarknadsnämnden har uppdaterats 2021-02-17
och ersätter tidigare ärende (AMN 2020-0165-1.3). Den
genomförandeplan som hade arbetats fram för Etableringscentrum
behöver justeras i syfte att tydliggöra och stärka samarbetet mellan
Intro Stockholm, Etableringscentrum och stadsdelsförvaltningarna.
Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder,
socialnämnden och stadsledningskontoret.
Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2021-04-30.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samarbete med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 12 april och i rådet för
funktionshindersfrågor den 13 april 2021.
Ärendet
I stadens budget för 2019 gavs arbetsmarknadsnämnden i uppdrag
att utreda förutsättningar för inrättande av Etableringscentrum i
syfte att öka nyanländas möjligheter till snabb förankring i arbetsoch samhällsliv. Utredningens samlade bedömning var att det finns
en stor grupp nyanlända som har behov av stadens insatser parallellt
med Arbetsförmedlingens insatser. Det finns samsyn kring behovet
av mer omfattande samordning av arbetet med nyanlända, det
initiala mottagandet, samt ett behov av att öka effektiviteten i det
rekryterande arbetet till studier eller arbete. Den 21 april 2020
fattade arbetsmarknadsnämnden beslutet att godkänna inrättandet av
Etableringscentrum och överlämna beslutet till kommunstyrelsen.
Under 2020 har främst arbetsmarknadsförvaltningen,
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen fördjupat sin
samverkan för att undersöka förutsättningar för statlig medverkan i
Etableringscentrum.
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Sedan beslutet våren 2020 har arbetsmarknadsförvaltningen arbetat
vidare med genomförandeplanen för Etableringscentrum i
samverkan med socialförvaltningen. Det uppdaterade förslaget på
genomförandeplan innebär bland annat att socialnämnden blir en
aktiv samarbetspart. Etableringscentrum samlokaliseras med Intro
Stockholm, som utökar sitt uppdrag att ge initial
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samhällsvägledning till att även omfatta nyanlända som är
egenbosatta. I uppdraget finns förtydligande om övervägande av
ansvarsfördelning samt tilltänkt samarbete och samordning mellan
Etableringscentrum och stadsdelsförvaltningarna. Förtydligande om
ansvarsfördelning omfattar bland annat målgrupp, nyanlända som är
egenbosatta, samhällsvägledningens olika faser samt övervägande
om initialt ekonomiska bistånd för nyanlända. I förtydligandet ingår
också de uppdrag som ges i stadens budget 2021 och som rör
Etableringscentrum.
Det återstår en kompletterande utredning kring ansvarsfördelning
och hantering av ekonomiskt bistånd, så kallad ”glappersättning”,
som stadsdelsförvaltningen ansvarar för till egenbosatta.
Utredningen behöver besvara om ersättningen istället kan hanteras
av Intro Stockholm.
Nedan ger förvaltningen en kort beskrivning av Etableringscentrum,
Intro Stockholm och Södermalms stadsdelsförvaltnings
integrationsprojekt.
Etableringscentrum
Genom arbetsmarknadsförvaltningens Etableringscentrum erbjuds
nyanlända, både kommunanvisade, egenbosatta och deras anhöriga,
en väg in och ett likställigt initialt stöd. Det arbetsmarknadsrelaterade stödet till nyanlända förstärks utifrån ett holistiskt
perspektiv med fokus på en sammanhållen planering. Samarbete
sker med Arbetsförmedlingen, andra myndigheter och
stadsdelsförvaltningar med flera.
Intro Stockholm
Socialförvaltningens Intro Stockholm uppdrag är att ge initial
samhällsvägledning. När nyanlända som anvisas av
Migrationsverket kommer till staden hjälper Intro Stockholm till
med kontakter med myndigheter och ser till att personerna kan
flytta in i en tillfällig bostad. Intro Stockholm finns som stöd de
första veckorna och stöttar i att ansöka om personnummer, teckna
hemförsäkring, ställa sig i bostadskö med mera.
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Södermalms boende- och integrationsprojekt för nyanlända
Genom samverkan mellan SHIS och Södermalms
stadsdelsförvaltning erbjuds vägledning till nyanlända i stadsdelen
och för boende på Vintertullen. Målet är att ge kontinuerlig
samhälls-och boendevägledning. I projektet används en metod för
att möta individen och skapa individuella handlingsplaner. I
projektet ingår att ge utbildning i föräldraskap, extra
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arbetsmarknadsinsatser genom matchning till jobb samt särskilt stöd
till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till den uppdaterade genomförandeplanen
gällande Etableringscentrum. Den ligger i linje med tidigare
inriktning och Etableringscentrums uppdrag. Planen svarar också
mot det uppdrag som förvaltningen har under 2021 att säkerställa en
ändamålsenlig organisation och arbetssätt för nyanländas
kommunmottagning och etablering, samt att vidareutveckla de
kommunala etableringsinsatserna med syfte att förbättra arbetssätt
och samordning.
Etableringscentrums verksamhet är under uppbyggnad. När den når
sin fulla potential kommer staden att kunna hjälpa nyanlända i ett
tidigt skede. Det är mycket positivt och kommer att påskynda
integrationsprocessen. Södermalms stadsdelsförvaltning ser fram
emot att ha ett gott samarbete med Etableringscentrum då insatserna
kan både stärka upp och kompletta förvaltningens
integrationsarbete. Det är av stor betydelse att nyanlända snabbare
kan få ett arbete och därmed snabbare har möjlighet till egen bostad.
Det är ett samverkande flöde mellan Etableringscentrum som
arbetar med det initiala stödet till nyanlända och stadsdelen som
arbetar med samhälls- och boendevägledning.
Förvaltningen instämmer i att en kompletterande utredning kring
hantering av ekonomiskt bistånd, så kallad ”glappersättning”,
behöver göras så att tydliga rutiner och arbetssätt finns mellan
Etableringscentrum och stadsdelsförvaltningens ansvar och
uppdrag. I arbetet med att vidareutveckla samarbetsformerna är
också den kontinuerliga dialogen mellan medarbetare inom
stadsdelen, Etableringscentrum och Intro Stockholm betydelsefull.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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