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Remiss av Inriktning för Stockholms stads Integrationspakt
Svar på remiss från Kommunstyrelsen KS 2021/578
Ärendet
I Stockholms stads budget för 2019 gavs Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med
Stockholm Business Region och i samråd med kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ
till en integrationspakt med näringslivet för att bidra till att sänka trösklarna in på
arbetsmarknaden för nyanlända.
Syftet med Integrationspakten skulle enligt beslutet vara att samla aktörer i Stockholm
för att tillsammans verka för att fler stockholmare ska etableras på arbetsmarknaden och
för att marknadens efterfrågan på arbetskraft ska tillgodoses. Fler jobberbjudanden ska
skapas och det ska finnas vägar till arbete eller studier för nyanlända som lämnar
etableringsprogrammet.
Arbetsmarknadsförvaltningen har nu utarbetat ett uppdaterat förslag på inriktning för
stadens Integrationspakt som innebär en tydligare målsstruktur med aktivitetsplaner samt
en modell för uppföljning.
Kommunstyrelsen har remitterat Motion angående kultur på stadshusets borgargård till
bl. a. Stockholms Stadshus AB, som i sin tur remitterat vidare till dotterbolagen AB
Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB
(SISAB), Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter), S:t Erik
Markutveckling AB, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB,
Stockholm Vatten och Avfall AB, AB Stokab, Kulturhuset Stadsteatern AB, Stockholm
Business Region AB. AB Familjebostäder, S:t Erik Markutveckling AB och Stokab har
avstått från att svara. Nedan följer en redovisning av bolagens remissvar i huvudsak.
Remissvaren i sin helhet återfinns i bilagorna.
Underremiss
SISABs remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 1):
SISAB välkomnar föreslagen inriktning och ser det som positivt att utgångspunkten är
att inriktningen omfamnar bett där många aktorer involveras. Gällande framtida
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arbetssätt inom staden ser SISAB som särskilt intressant att utveckla plattformen för att
utvecklingsmöjligheter ska ta fart. En intressant möjlighet för SISAB vore om
plattformen skulle kunna omfatta en kandidatbas med de individer som är intresserade
av jobb, nätverk, mentorer m.m. SISAB har en väl upparbetad dialog med
Arbetsmarknadsförvaltningen och hoppas utöver matchningar i form av
arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder även på sikt kunna erbjuda mentorer om bolaget
lyckas matcha rätt.
Micasa Fastigheters remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 2):
Micasa Fastigheter har inga invändningar mot förslag till uppdatering av inriktning för
Stockholms stads Integrationspakt. Bolaget ser positivt på de förtydliganden som den
uppdaterade inriktningen ger. Med en tydlig målsstruktur och aktivitetsplaner som följs
upp kan Micasa Fastigheter som bolag bidra till Integrationspaktens ambition till att
sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända.
SGA Fastigheter AB:s remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 3):
Sammanfattningsvis är bolaget positivt till förslaget till Inriktning för Stockholms stads
integrationspakt. Bolaget har varit en aktiv medlem i Integrationspakten och anser att det
är glädjande att se att de synpunkter som referensgruppen arbetade fram har tagits med i
förslaget, speciellt delarna om en kompletterande ”Aktivitetsplan för medlemsnätverket”
med bland annat tydlighet för hur bolagen och nämnderna kan engagera sig och bidra till
integrationspaktens mål. Det är något som SGA Fastigheter via referensgruppen
påpekade, att ju mer konkret Integrationspaktens erbjudande till medlemmarna blir och
ju tydligare Integrationspaktens stöd är, desto enklare blir det för stadens verksamheter
att på olika sätt medverka till att göra insatser, utifrån de förutsättningar man har.
Stockholmshems remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 4):
Stockholmshem välkomnar förslaget om inriktning för stadens integrationspakt. Bolaget
ställer sig positivt till all utveckling som kan tydliggöra mål, struktur och åtaganden för
de deltagande organisationerna och vad det innebär att vara exempelvis Jobbpartner i
Integrationspakten.
Bolaget ser även att det är viktigt med uppföljning kring vad arbetet gett och vad som
förväntas av oss som medlemmar, bland annat kring nivåer på mottagande och liknande.
Bolaget samarbetar också med andra aktörer inom integration, exempelvis Jobbsprånget
med flera, och det vore önskvärt att även detta arbete kunde falla inom ramen för
Integrationspakten.
Stockholms Hamn AB:s remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 5):
Stockholm Hamn instämmer i de i ärendet föreslagna förändringarna. Som medlem i
Integrationspakten ställer sig Bolaget bakom givna målsättningar och ambitioner och
kommer fortsatt att arbeta för en mer inkluderande arbetsmarknad och stad.
Kulturhuset Stadsteatern AB remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 6):
Kulturhuset Stadsteatern är positivt inställd till remissen och välkomnar den tydliga
målstrukturen med delmål och aktiviteter, men viktigt att de tar utgångspunkt i övriga
styr- och strategidokument. Bolaget efterfrågar ett tydligt erbjudande och beskrivet stöd
till stadens bolag och nämnder om hur bolagen som arbetsgivare kan engagera sig och
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bidra. Att förtydliga arbetsgivarnas möjligheter och ansatser är angeläget. Här behövs
stöd och vägledning.
Svenska Bostäders remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Svenska Bostäder anser att inriktningen för Integrationspakten är ett välskrivet och
ambitiöst förslag. Som medlemmar i Integrationspakten skulle bolaget skulle ha glädje
av att förväntningarna tydliggörs genom en målstruktur i syfte att förtydliga vision, syfte
och mål.
Stockholm Parkerings remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Bolaget som är med i stadens integrationspakt, arbetar aktivt för att bidra till stadens mål
för en väl fungerande och inkluderande arbetsmarknad. Vad gäller den fortsatta
inriktningen för arbetet med Stockholms stads integrationspakt ser bolaget positivt på en
förtydligad målstruktur. Bolaget instämmer med att den uppdaterade inriktningen med
fortsatt fokus på tydlighet är av vikt för att fler arbetsgivare lättare ska kunna tillgodoses
med rätt matchad kompetens framöver. Bolaget erfar att matchning av rätt kandidater
och att arbetsinsatsen bör motsvara kraven för goda vitsord är av största vikt för en
lyckosam placering.
Stockholm Business Regions remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Stockholm Business Region deltar i stadens integrationspakt. Bolaget vill i
sammanhanget också framhålla näringslivspolicyns fokusområde 4, Öka tillgången till
arbetskraft med relevant kompetens, där olika arenor och plattformar behöver finnas
mellan näringslivet och staden för att möta näringslivets behov av rätt kompetens.
Stockholm Business Region välkomnar det arbete som arbetsmarknadsnämnden, med
stöd av Sweco, gjort med att förtydliga inriktningen och ta fram en målstruktur med
tillhörande uppföljningsmodell för Integrationspakten.
Koncernledningens synpunkter
Stockholms Stadshus AB är liksom många av stadens bolag medlemmar i
Integrationspakten. Koncernledningen anser att Integrationspakten är ett bra initiativ för
att tillsammans med näringslivet i Stockholm bidra till människors etablering på
arbetsmarknaden och integrering i samhället. Detta stämmer också väl överens med
kommunfullmäktiges övergripande målsättningar 1.1. I Stockholm är människor
självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort och 2.1. Stockholm
har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.
Koncernledningen konstaterar, likt flera av dotterbolagen, att det är välkommet att det
strategiska arbetssättet stärks i Integrationspakten genom en tydliggjord målstruktur.
Koncernledningen vill, likt några av bolagen är inne på, lyfta behovet av att
Integrationspaktens erbjudande och stödinsatser till medlemmarna blir tydligare. Detta
skulle förenkla för stadens verksamheter att på olika sätt medverka till att göra insatser,
utifrån de förutsättningar man har.

Krister Schultz
Vice VD
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Bilagor
1. Remissvar Skolfastigheter i Stockholm AB
2. Remissvar Micasa Fastigheter i Stockholm AB
3. Remissvar AB Stockholmshem
4. Remissvar Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
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6. Remissvar Kulturhuset Stadsteatern AB
7. Remissvar AB Svenska Bostäder
8. Remissvar Stockholms Stads Parkerings AB
9. Remissvar Stockholms Stadsteater AB
10. Remissvar Stockholm Business Region AB
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