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Sammanfattning
EUROCITIES-NLAO var ett pilotprojekt som genomförde två lokala studier i fem
olika europeiska storstäder om boende och sysselsättning. Projektet har
finansierats av EU- Kommissionen, Direktoratet för sysselsättning, social politik
och lika rättigheter. Deltagare i projektet var Stockholm, Bologna (Italien), Prag
(Tjeckien), Rotterdam (Nederländerna) och Southampton (Storbritannien). I detta
ärende presenteras den övergripande rapporten som EUROCITIES skrivit utifrån
de deltagande städernas lokala rapporter om inkludering på bostads- och
106 64 Stockholm. Swedenborgsgatan 20
Telefon 08-50825 000
socialtjanst.arbetsmaknadsforvaltning@saf.stockholm.se

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (5)

arbetsmarknaden. Förvaltningen har efter en ansökningsomgång blivit utvald att
fortsätta delta i NLAO - projektet under hösten 2010 tillsammans med två av de
städer som deltagit tidigare Rotterdam och Bologna. Dessutom har sju nya städer
valts in i nätverket: Barcelona (Spanien), Birmingham (Storbritannien), Brno
(Tjeckien), Lille-Roubaix (Frankrike), Krakow (Polen), Köpenhamn (Danmark)
och Sofia (Bulgarien)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Preventionscentrum/Europaforum.
Bakgrund
Europaforum vid Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms
stad ingår sedan mars 2009 till augusti 2010 i projektet EUROCITIES Network of
Local Authority Observatories on Active Inclusion (EUROCITIES- NLAO).
Projektet leds av EUROCITIES ett nätverk för stora europeiska städer. Stockholm
tillsammans med Bologna (Italien), Prag (Tjeckien), Rotterdam (Nederländerna)
och Southampton (Storbritannien) har deltagit i projektet och varje stad har
etablerat ett Local Authority Observatory on Active Inclusion (LAO).
På Europaforum arbetar Christina Grönberg heltid i projektet. Enhetschef på
Preventionscentrum/Europaforum, Anna Mattsson och utvecklingsledare på
arbetsmarknadsavdelningen Karin Eriksson Bech, har utgjort styrgrupp för
projektet.
Syftet med projektet är att genom lokala observationsstudier undersöka hur EU:s
aktiva inkluderingsstrategi implementeras och fungerar på lokal nivå. Inom
projektet har två rapporter skrivits. Den första rapporten som godkändes av
nämnden i januari 2010 handlade om boendefrågor och den andra (godkändes i
juni 2010) om arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor. EUROCITIES har
sedan sammanställt en europeisk rapport baserad på de två rapporterna från varje
stad som presenteras i detta ärende. Syftet med rapporterna är att beskriva hur
policy på lokal nivå påverkar människor i riskzon för social utslagning. Målet med
projektet är ett ömsesidigt lärande och genom jämförelser samt goda exempel
försöka påverka policy framöver.
Aktiv inkludering är en heltäckande strategi för att bekämpa fattigdom och social
utslagning i Europa baserat på gemensamma mål och principer som delas av alla
EU:s medlemsländer. Strategin innehåller tre delar: adekvat minimiinkomst,
inkluderande arbetsmarknader och tillgång till social service av god kvalitet. En
aktiv inkluderingspolicy ska underlätta integrationen av hållbar, kvalitativ
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sysselsättning för dem som kan arbeta och bidra med tillräckliga resurser för ett
värdigt liv tillsammans med stöd till samhällsdeltagande för dem som inte kan. 1
Socialtjänstens roll för att stimulera aktiv inkludering är därmed tudelad: 1) hjälpa
målgruppen att bli anställningsbar 2) stödja dem som inte kan arbeta att leva ett
värdigt liv, genom rådgivning, bidrag, omvårdnad och stöd till rimliga
levnadsvillkor. Kommissionen anser att följande sociala tjänster är speciellt
relevanta för konceptet aktiv inkludering:
-

Socialtjänstens insatser

-

Sysselsättning och aktiveringsinsatser

-

Boendestöd och ”social housing”

-

Barnomsorg

-

Vårdinsatser

NLAO projektet har alltså granskat två av ovanstående områden, boende och
sysselsättning. Projektet är finansierat av EU-Kommissionen, Direktoratet för
sysselsättning, social politik och lika rättigheter. EUROCITIES har lämnat in en
ansökan till Kommissionen för att fortsätta och utöka antalet städer som ingår i
studien 2011-2013. Förvaltningen ansökte och blev uttagen till fortsatt deltagande
i nätverkets förberedelsefas hösten 2010. Huruvida det blir en fortsättning 20112013 kommer Kommissionen att besluta i november 2010.
Ärendet
1. Rapporten är baserad på litteratur och de 10 lokala rapporter som nätverkets
städer har skrivit.
Inledningsvis ger rapporten en överblick av den aktiva inkluderingsstrategin,
välfärdsstaten och städernas roll i att arbeta med inkludering på bostads- och
arbetsmarknaden. Sedan följer rapportens huvudkapitel som beskriver aktiv
inkludering på bostads- och arbetsmarknaden. I detta kapitel presenteras bland
annat hur städerna arbetar med mål, styrning, program, implementering, kvalitet
och brukarmedverkan.
Rapportens slutsatser är att:
1

städerna har stor betydelse för att den sociala servicens riktlinjer kring
aktiv inkludering följs.

EC Recommendation on the active inclusion of people excluded from the labor market, 3 October 2008
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-

städernas roll i utförandet av social service håller på att förändras genom
ökad decentralisering, individuell anpassning och en allt större mix av
offentliga och privata aktörer.
utvecklingen tvingar städerna att förnya styrning och utvärdering och
NLAO städerna står inför liknande utmaningar i att uppfylla riktlinjer..
städerna investerar i utförandets kvalitet, framförallt genom att samordna
och integrera mål och aktörer.
städerna ökar tillgången till service: lika möjligheter och geografisk
tillgänglighet
lokalt anpassade lösningar stärker brukarmedverkan och
kvalitetsuppföljningen.
städerna måste hela tiden anpassa sig till nya behov
den kortvariga EU- finansieringen i nationella och lokala program är och
förblir ett stort problem
enligt den definition som EU angett faller några socialgrupper utanför
strategin för aktiv inkludering: papperslösa invandrare, ”arbetande fattiga”
och ungdomar som varken är i arbete eller utbildning.
den rådande ekonomiska krisen påverkar socialgrupper som omfattas av
strategin om aktiv inkludering måste följas noggrant
eftersom städer över hela Europa ställs inför snarlika trender och
utmaningar kommer det att bli ännu viktigare att fastställa
gemensamma riktlinjer på EU-nivå beträffande servicens kvalitet.
städerna står i frontlinjen för att säkra ”tillgången till kvalitetsservice” och
förutsättningen för att strategins mål ska nås är att kommunernas unika
kompetens tillvaratas för att utveckla och få till stånd ett integrerat
arbetssätt som gynnar både människor och närområde.

2. Stockholm har via en ansökningsomgång i juni 2010 blivit utvald att ingå i det
utökade nätverket med städerna Barcelona, Bologna, Birmingham, Brno, LilleRoubaix, Krakow, Köpenhamn, Rotterdam och Sofia. Under hösten 2010 kommer
en förberedelsefas inför projekttiden 2011- 2013 att äga rum. EUROCITIES
kommer inleda denna fas med att genomföra en enkätundersökning kring
städernas medvetenhet och kunskap om aktiv inkludering.
De aktiviteter som är aktuella under hösten är att varje stad ska:
- på en hemsida publicera lokala exempel och information om stadens arbete som
har en relation till aktiva inkluderingsstrategin.
- anordna ett seminarium med valfritt tema inom aktiv inkludering
- skriva en övergripande rapport om hur staden arbetar med aktiv inkludering (6-8
sidor)
- producera ett nyhetsbrev där en del information kommer från EUROCITIES och
en del ska vara nationellt/regionalt/lokalt material.
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- översätta en broschyr om projektet.
- utveckla en nationell kontaktlista över relevanta personer inom fältet aktiv
inkludering.
Sammanfattningsvis handlar den här fasen om ett dynamiskt informations- och
kommunikationsarbete med små samt korta utredningar snarare än om nya stora
undersökningsuppdrag. Om NLAO projektet får fortsatt finansiering under 20112013 kommer nya stora undersökningsområden att bli aktuella.

Bilaga
1. Social service som stöd för aktiv inkludering. Boende och sysselsättning i fem
europeiska städer.
2. Förvaltningens ansökan om att fortsätta delta i EUROCITIES NLAO
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