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1 Effektmål


Nyanlända flyktingar, inklusive ensamkommande
flyktingbarn ges goda möjligheter att etablera sig i
Stockholm genom att staden skapar goda förutsättningar för
utbildning, arbetstillfällen, boende och annan relevant
service.



Mottagande av flyktingar bidrar till ett socialt hållbart
Stockholm.

Delmål:


En ändamålsenlig organisation, process och resursfördelning
för flyktingmottagandet säkerställs.



Frågor gällande flyktingmottagandet i behov av utveckling
och/eller utredning definieras och organiseras i delprojekt.



System för uppföljning och utvärdering av mottagandet och
etablering av nyanlända flyktingar tas fram.



Samverkan med andra berörda myndigheter utvecklas och
tydliggörs

2 Projektmål/Beskrivning av projektet
Bakgrund
Det ökande antalet flyktingar till staden, både vuxna, familjer och
ensamkommande flyktingbarn är en utmaning för staden. Projektet
kommer i enlighet med de två uppdragen i budget 2016 att dels
genomföra en översyn för att säkerställa en ändamålsenlig
organisation, process och resursfördelning samt uppföljning av
flyktingmottagandet. Dels utreda hur samordningen av stadens
arbete med integrations- och flyktingfrågor kan utvecklas och
organiseras för att på bästa sätt skapa förutsättningar för ett bra
mottagande och för etablering i arbetsliv och samhälle.
Prognosen för mottagandet av flyktingar 2016 har varit osäker.
Riksdagen beslutade den 27 januari 2016 om en ny lag för
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mottagande av nyanlända vuxna och familjer. Enligt den nya
förordningen kommer Stockholms att anvisas 2810 vuxna och
familjer som beviljats uppehållstillstånd.
Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny
modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn och
unga. I den nya modellen ska ensamkommande barn och unga
anvisas till alla kommuner utifrån en fastställd andel av det totala
antalet som väntas söka asyl i Sverige. Den nya modellen ska
tillämpas från och med den 1 april 2016. Migrationsverket har
därför i samråd med Länsstyrelserna, beslutat att ta paus i
framtagandet av nya överenskommelser eftersom det inte är känt
vilka ändringar detta kommer att innebära i fördelningen samt
anvisandet av ensamkommande barn. Nuvarande
överenskommelser löper tills vidare. Staden har för närvarande en
överenskommelse att ta emot 1600 asylsökande ensamkommande
barn 2016.
Översynen ska ha en bred ansats och gälla stadens samlade
insatser/stöd/service till de barn, vuxna och familjer som kommer
nya till Stockholm. Stadens förvaltningar som är ansvariga för
välfärd och samhällsservice kommer beröras av översynen. Arbetet
kommer därför att genomföras i nära samråd med dessa
förvaltningar. Utgångspunkten är uppdragen i budget 2016.
Projektet löper från den 1 februari 2016 till 1 februari 2017 med
eventuell förlängning till och med 1 februari 2018.
Projektet kan vid behov föreslå justeringar i uppdrag, organisation
och resursfördelning genom förslag till kommunstyrelsen.
Genomgripande och permanenta förändringar i organisation och
resursfördelning föreslås i ordinarie budgetarbete. Regelbundna
avstämningar görs med den politiska ledningen.
Projektet har sin organisatoriska hemvist inom
Välfärdsutvecklingsavdelningen och rapporterar till en strategisk
styrgrupp. Den strategiska styrgruppen har möten varannan månad
och därutöver vid behov.
Projektchefen leder arbetet tillsammans med en operativ styrgrupp.
Under tiden för översynen kommer delprojekt att startas och
tillfälliga arbets- och/eller referensgrupper utifrån de olika frågornas
karaktär knytas till arbetet.
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3 Avgränsningar
Ett antal olika boenden ska tas fram för de nyanlända flyktingarna.
Stadsutvecklingsavdelningen och Stockholms stadshus AB är
ansvariga för det arbetet. Projektet ska arbeta i nära samverkan med
den samordnaren som tillsatts för det arbetet. Den strategiska
styrgruppen kommer också att fungera som styrgupp för arbetet
med boendeplanering. Projektet ska också söka samarbete med, och
säkerställa att det som görs inom översyn och delprojekt inte redan
görs inom ramen för det arbete som görs med social hållbarhet,
demokrati och lokalutveckling samt eventuella projekt finansierade
med den sociala investerings fonden.

4 Målgrupp för projektets resultat
Kommunstyrelsen.

5 Förutsättningar för att nå effektmålen
Projektet använder relevanta personer inom stadens förvaltningar
och bolag för att få inspel och synpunkter samt påbörjar
förankringsarbetet av eventuella förslag till förändringar redan i
översynsprocessen.

6 Överlämning av projektresultat
Projektresultatet överlämnas till biträdande stadsdirektör Anders
Carstorp

7 Tidsplan
Projektet ska löpa under perioden från 2016-02-10 – 2017-02-10
med möjlig förlängning 2017-02-10 – 2018-02-10 beroende på
resultatet av översynen.

8 Budget
Återkommer med budgetförslag.
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9 Projektets bemanning

Projektdirektiv

Roll

Namn

Beställare

Kommunfullmäktige

Styrgrupp

Anders Carstorp, biträdande
stadsdirektör
Gillis Hammar, direktör
socialförvaltningen
Arjun Bakshi, direktör
arbetsmarknadsförvaltningen
Toni Mufic, direktör
utbildningsförvaltningen
Patrik Derk, stadsdelsdirektör
Rinkeby- Kista
Margareta Östrand,
stadsdelsdirektör Södermalm
Fredrik Jurdell, VD SHIS
Eva Nygren, VD AB
Stockholmshem
Carl Smittenberg,
kommunikationsstrateg,
Avdelningen för kommunikation
SLK

Projektledare

Anna Mattsson, projektchef
Välfärdsutvecklingsavdelningen

Operativ
styrgrupp

Johanna Barane, controller,
Stadsledningskontoret
Alexandra Göransson,
avdelningschef
Socialförvaltningen
Veronica Wolgast Karlberg,
avdelningschef
Socialförvaltningen
Karin Eriksson- Bech,
utvecklingschef,
Arbetsmarknadsförvaltningen
Agneta Berner, enhetschef,
Arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltning/Avdelning
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Anna Nordin Larsson, enhetschef
Överförmyndarförvaltningen
Inga-Lill Hägglund, enhetschef
Utbildningsförvaltningen
Hans-Kristian Widberg,
områdeschef
Utbildningsförvaltningen
Gunilla Ekstrand, avdelningschef,
Enskede-Årsta-Vantör SDF
Susanne Tengberg,
avdelningschef, Rinkeby-Kista
SDF
Carl Smittenberg,
kommunikationsstrateg,
Avdelningen för kommunikation
SLK

10 Datum för leverans av projektplan
2016- 03-22 – presenterad för strategisk styrgupp
2016- 05-20 – reviderad version presenteras för strategisk styrgrupp
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