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Sammanfattning
Liberalerna ger i en skrivelse förslag på olika insatser och
aktiviteter som verksamheter inom Kungsholmens
stadsdelsförvaltning skulle kunna bidra med för att underlätta
asylmottagning och integration av nyanlända. Som svar på
skrivelsen redogör förvaltningen för pågående insatser på detta
område samt för det arbete som pågår inom andra förvaltningars
och myndigheters ansvarsområden.

Bakgrund
Maria Johansson, Lars Lundqvist och Linda Folke (L) frågar i en
skrivelse om vilka insatser och aktiviteter Kungsholmens
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stadsdelsförvaltning skulle kunna bidra med för att underlätta
Sveriges asylmottagning och integrationen av de nyanlända. I
skrivelsen ger de flera konkreta förslag på aktiviteter och insatser.
Huvudregeln är att det är staten som har etableringsansvaret för en
nyanländ vuxen person, medan kommunerna har huvudansvaret för
mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.
Stadsdelsförvaltningarnas bidrag till integration består i huvudsak
av de uppdrag och uppgifter som ligger inom stadsdelsnämndernas
ansvarsområden medan viktiga delar av arbetet med integration i
Stockholm stad ligger på olika facknämnder och fackförvaltningar.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för social omsorg.

Ärendet
I Liberalernas skrivelse ges en rad konkreta förslag på insatser och
aktiviteter som Kungsholmens stadsdelsförvaltning skulle kunna
bidra med för att underlätta asylmottagning och integration av
nyanlända. Liberalerna föreslår specifikt att Öppna förskolan aktivt
bjuder in etablerade föräldrar att möta nyanlända föräldrar, att
stadsdelsnämndens föreningsbidrag ska destineras till verksamhet
som bidrar till integration, att förvaltningens verksamheter anordnar
praktikplatser och arbetsplatsbesök för nyanlända samt att det
ordnas träffar mellan lokala företag och nyanlända för att matcha
kompetens, att säkerställa att personal som möter nyanlända har
kunskap om post traumatiskt stressyndrom PTSD samt att
stadsdelsförvaltningen tar tillvara på de ca 250 personer som anmält
intresse för att arbeta frivilligt med nyanlända. Liberalerna betonar
vikten av att de s.k. modulhusen och andra typer av boenden för
mottagande av nyanländ lokaliseras i innerstaden och inte alltför
långt utanför innerstaden.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Kungsholmens stadsdelsförvaltning är i grunden positiv till de
förslag som lämnas men ser svårigheter att genomföra förslag som
faller utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Liberalernas förslag;
1. Att modulhusen och andra typer av boenden för
mottagande av nyanländ lokaliseras i innerstaden och
inte alltför långt utanför innerstaden.
Ansvaret för lokaliserandet av s.k. modulhus ligger på
bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Ansvaret för
markanvisningar ligger på exploateringskontoret. Byggprocesserna
har visat sig ta längre tid än beräknat varför staden nu tittar på flera
samtidiga lösningar, bland annat på att använda tidigare
äldreboenden och lokaler som skulle kunna byggas om.
Socialnämnden har nyligen även initierat en större upphandling av
hotell- och vandrarhemsplatser. Staden har tillsatt en samordnare,
Anna Mölgård, för denna fråga. Förhoppningen är att staden genom
en bättre synkronisering och samordning kan få till snabbare
processer.
2. Att säkerställa att personal som möter nyanlända har
kunskap om post traumatiskt stressyndrom PTSD
Enheten för ensamkommande flyktingbarn (EKB) bedömer att de,
utifrån sitt ansvarsområde, har erforderlig grundläggande
kompetens att möta klienter med PTSD. En fördjupad kompetens
och kunskap om PTSD bör i första hand finnas hos de personer som
ansvarar för den dagliga omsorgen och utförandet av de sociala
stödinsatserna. Inom ramen för socialsekreterarnas uppdrag ligger
att regelbundet inhämta information från de verksamheter som
ansvarar för den dagliga omsorgen av ungdomarna. I detta
informationsinhämtande framkommer det ibland uppgifter som
föranleder kontakt med psykiatriska och somatiska vårdinrättningar
för att länka någon person till vård.
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Fältassistenter i innerstaden har nyligen träffats tillsammans med
verksamhetsledare från EKB i norra innerstaden, för att diskutera
vad som skulle kunna göras för de nyanlända ungdomarna.
Fältassistenterna har sett ett behov av att delta i mottagandet av
nyanlända i skolorna samt att stödja ungdomarna i att hitta en
meningsfull fritid. Förhoppningen är att fältassistenterna skall
kunna användas i större utsträckning i syfte att underlätta
integrationen för de nyanlända. Fältassistenterna i innerstaden
arrangerade därför nyligen en mässa där de nyanlända ungdomarna
fick samhällsinformation, information om skolväsendet och om
fritidsaktiviteter. Till mässan kom 51 stycken ungdomar från skolor
i Norra innerstaden. Fältassistenterna och fritidsgårdarna beskrev
sina uppdrag för ungdomarna. Två idrottsföreningar och
Kulturskolan var på plats och visade upp sina aktiviteter. Aktiviteter
som ungdomarna gavs tillfälle att prova på under dagen.
Preventionsenheten har tillsammans med Norrmalms- och
Östermalms stadsdelsförvaltningar sökt och beviljats medel från
Länsstyrelsen för att finansiera en social lots för ensamkommande
barn och ungdomar. Den sociala lotsen kommer att ha i uppdrag att
försöka reda ut problemsituationer och att stötta befintligt nätverk.
Ungdomen och familjehemmet där ungdomen är placerad, ska
därigenom ges ett extrastöd för att underlätta etableringen i
samhället.
3. Att stadsdelsförvaltningen tar tillvara på de ca 250
personer som anmält intresse för att arbeta frivilligt
med nyanlända
Ett antal personer anmälde sitt intresse för frivilligarbete till
Stockholms stad under hösten 2015.
Enligt Anna Mattsson, projektchef på Stadsledningskontorets
Avdelning för välfärdsutveckling, finns det inte någon förteckning
över de personer som anmälde intresse förra hösten och inte heller
någon information om att det tidigare har fördelats ut namn på
volontärer till stadsdelsförvaltningar.
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Volontärbyrån som är en ideell organisation som förmedlar
kontakter mellan volontärer och frivilligorganisationer har enligt
verksamhetsledare Maria Alsander, listor över uppdrag som
behöver frivilliga men har inga register eller förteckningar över de
personer som anmälde sitt intresse under hösten 2015.
4. Att Öppna förskolan aktivt bjuder in etablerade
föräldrar att möta nyanlända föräldrar
I vårt samarbete inom LUP (det lokala utvecklingsprogrammet)
med stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista, kommer vi att diskutera
möjligheten till ett aktivt utbyte mellan de öppna förskolorna inom
våra respektive stadsdelsområden.
Förskolorna Eden och Myntet på Kungsholmen har de senaste två
åren tagit emot åtta praktikanter från Enheten för språkstödjande
insatser. Enheten för språkstödjande insatser är en del av
Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad. Den enhet som
arbetar med de allra senast anlända ungdomarna. Personer
remitteras till enheten från Jobbtorg. Enheten har s.k.
”jobbmatchare” med uppdrag att försöka få ut ungdomar i åldern
18-29 år till praktik. Jobbmatcharna har arabisk-, somalisk- och
tigrinja språklig kompetens. Ungdomarnas praktikperioder är
tidsbegränsade och pågår under sex veckor och kan sedan övergå
till s.k. ungdomsanställningar, som är en form av visstids
anställning.
Praktikanterna som varit placerade på förskolorna på Kungsholmen,
har läst svenska en dag i veckan med stöd av SFI lärare. Lärarna har
fokuserat på att lära ut det språkbruk och de termer som används
inom området vård och omsorg. Efter en
ungdomsanställningsperiod på sex månader, har fyra av
praktikanterna övergått till anställningar som timvikarier på
Kungsholmens förskolor.
5. Att stadsdelsnämndens föreningsbidrag ska
destineras till verksamhet som bidrar till integration
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Avdelningen för social omsorg
Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 22 Stockholm
Växel 08 508 08 000
Fax 08 508 08 099
kungsholmen@stockholm.se
www.stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.1.-316-2016
Sida 6 (7)

Lokala föreningar och frivilligorganisationer som vänder sig till
boende på Kungsholmen och Essingeöarna kan ansöka om
projektbidrag för verksamhet riktad till äldre, barn och ungdom
samt personer med funktionsnedsättning. Ansökningar om bidrag
till föreningar och frivilliga organisationer behandlas i två ärenden
till stadsdelsnämnden. Ärendena föreläggas normalt nämnden i
mars och i september. På dessa sammanträden beslutas om vilka
ansökningar om föreningsbidrag som ska beviljas. Kungsholmens
sdn fastställde reglerna för föreningsbidrag på nämndsammanträdet
2015-12-17, se bilaga 1
6. Att det ordnas träffar mellan lokala företag och
nyanlända för att matcha kompetens
I enlighet med det statliga ansvaret för nyanlända vuxna personer
arbetar de ansvariga myndigheterna Arbetsförmedlingen och
Länsstyrelserna på olika sätt med etableringsinsatser som
exempelvis matchningsprojekt.
Länsstyrelsen i Stockholms län ingår i det Regionala samrådet för
etablerings- och flyktingfrågor. Rådets arbete syftar till att ta tillvara
och utveckla allas kunskaper, erfarenheter samt resurser och därmed
påskynda etableringen för nyanlända. I samverkan med
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har Länsstyrelsen i
Stockholm ett regionalt samarbete kring specialutbildningar i
yrkessvenska, så kallade Sfx-utbildningar. Inom ramen för arbetet
med tillväxt och egenförsörjning arrangerar Länsstyrelsen i
samverkan med flera aktörer årligen Bazaren, där arbetssökande
och arbetsgivare möts med fokus på språk, arbetsmarknad och
företagande.
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Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag syftar till att den som är ny
i Sverige så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma
närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två
års tid kan den nyanlände ta del av olika insatser, som utbildning
eller praktik. Arbetsförmedlingen Stockholm Etablering är den
enhet inom Arbetsförmedlingen som har ett speciellt uppdrag att
arbeta med de personer som omfattas av lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända (Lag 2010:19) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare).
Kungsholmens stadsdelsförvaltning planerar i nuläget inte några
träffar mellan företagare på Kungsholmen och nyanlända personer.
Under 2017 fokuserar förvaltningen på att utveckla samarbetet med
Rinkeby-Kista sdn inom ramen för det Lokala
utvecklingsprogrammet. Vi kommer bl.a. att arbeta för ett ökat
utbyte av sommarjobbare mellan våra respektive
stadsdelsförvaltningar.

Bilagor
1. Regler för bidrag till lokala föreningar m.fl. Dnr 1.2.1516-2015
2. Lokalt utvecklingsprogram för ett hållbart och jämlikt
Stockholm 2016-2017 Dnr 1.2.1-159-2016
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