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Förvaltningens förslag till beslut
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2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
anta förslaget till överenskommelse.
3. Omedelbar justering
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Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har skickat en remiss
angående förslag till ”överenskommelse om samverkan mellan
kommuner i Stockholms län gällande nyanlända” till samtliga
kommuner i länet. Överenskommelsen syftar till att länets
kommuner genom samarbete ska underlätta och förbättra
integrationen av nyanlända till länet. Överenskommelsen har en
övergripande karaktär och kompletteras med en handlingsplan
där insatsområdena konkretiseras. KSL:s styrelse beslutade vid
sitt sammanträde den 5 juni 2013 att rekommendera kommunerna
att anta förslaget till reviderad överenskommelse. Förvaltningen
anser att överenskommelsen fokuserar på de viktigaste
insatsområdena vilka har konkretiserats i den kompletterande
handlingsplanen för åren 2013-2014.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uttalar sitt stöd för
förslaget till överenskommelse och att socialnämnden
rekommenderar kommunstyrelsen att anta densamma.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av strategiska enheten inom avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor.

Bakgrund
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har skickat en remiss
angående förslag till ”överenskommelse om samverkan mellan
kommuner i Stockholms län gällande nyanlända” till samtliga
kommuner i länet. Stockholms stads kommunstyrelse har
överlämnat remissen för yttrande till stadsdelsnämnderna;
Bromma, Hägersten-Liljeholmen och Kungsholmen,
facknämnderna; Arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden
samt Stadsledningskontoret. Yttranden med anledning av
remissen ska ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast
den 1 oktober 2013.

Ärendet
Etableringsreformen som genomfördes 1 december 2010 innebar
att lagstiftningen inom området ändrades. Kommunernas ansvar
förändrades och delar av ansvaret för målgruppen överfördes till
arbetsförmedlingen. Tidigare överenskommelse om samverkan
mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända från 2009
behövde med anledning av detta revideras.
Ett revideringsarbete av överenskommelsen har under det senaste
året pågått under ledning av KSL. Representanter från länets
kommuner har involverats på olika sätt genom deltagande i
styrgrupp, beredningsgrupper och särskilda seminarier kring
frågan. En remiss skickades ut till samtliga kommuner i länet
under våren 2013 och synpunkter som inkom har beaktats i
liggande förslag.
Överenskommelsen syftar till att länets kommuner genom
samarbete ska underlätta och förbättra integrationen av nyanlända
till länet. I överenskommelsen tydliggörs bl.a. vad som
inkluderas i målgruppen ”nyanlända” och inom vilka
insatsområden som samarbete ska ske.
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Nedanstående 11 insatsområden anges i överenskommelsen:
1. Utbildningsinsatser för vuxna
2. Arbetslivsinriktade insatser för vuxna
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Övriga insatser i integrationsarbetet
Insatser för barn och unga
Insatser för språkutveckling
Bosättning
Ersättningsfrågor
Hälsofrågor
Regionalt, delregionalt och annat kommungemensamt
arbete
10. Samarbete och avtal med statliga och regionala aktörer
11. Kunskap och erfarenhetsutbyte, spridning, regional
statistik
Överenskommelsen har en övergripande karaktär och
kompletteras därför med en handlingsplan för åren 2013-2014 där
insatsområdena konkretiseras.
KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 5 juni 2013 att
rekommendera kommunerna att anta förslaget till reviderad
överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
Stockholms län gällande nyanlända.
För att stödja arbete med genomförandet av överenskommelsen
föreslås en styrgrupp bestående av förvaltningschefer från några
av länets kommuner samt beredningsgrupper med sakkunniga
som bereder frågor till styrgruppen. KSL förslås leda och
samordna arbetet.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen bedömer att överenskommelsens syfte har stor
betydelse för regionen och anser att det är positivt att länets
kommuner uppmanas att samarbeta kring integrationsfrågor.
Stora utmaningar finns inom området och ett strukturerat
samarbete mellan länets kommuner ökar möjligheterna att hitta
främjande positiva lösningar.
Förvaltningen anser att överenskommelsen fokuserar på de
viktigaste insatsområdena vilka har konkretiserats i den
föreslagna handlingsplanen för åren 2013-2014.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uttalar sitt stöd för
förslaget till överenskommelse och att socialnämnden
rekommenderar kommunstyrelsen att anta den samma.
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