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Sammanfattning
Från 1 januari 2018 har stadsdelsnämnderna i uppdrag att erbjuda
socialt stöd till nyanlända.
I syfte att skapa förutsättningar för ett funktionellt och effektivt
socialt stöd samordnas arbetet för nyanlända i åldern 18-64 år
boende inom Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms
stadsdelsområden. Stödet ska organiseras på Norrmalms
stadsdelsförvaltning.
Överenskommelsen har enligt delegation undertecknats av ansvarig
avdelningschef eller stadsdelsdirektör på respektive förvaltning och
träder i kraft 1 september 2018.
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Bakgrund
Från 1 januari 2018 har stadsdelsnämnderna i uppdrag att erbjuda
socialt stöd till nyanlända.
Fokus för det sociala stödet ska ligga på preventiva insatser genom
vägledning och ett tidigt socialt stöd. Målsättningen är att individer
och familjer blir självständiga och etablerar sig i samhället genom
arbete, utbildning och ett stadigvarande boende1.
Det sociala stödet ska anpassas till de olika målgruppernas behov
samt till lokala förutsättningar. Antalet nyanlända inom respektive
stadsdelsområde kommer att variera över tid eftersom tillgången till
genomgångsboenden förändras. Avtalen för lägenheter som idag är
tillgängliga kan avslutas och nya boenden kan bli aktuella.
Norrmalms stadsdelsnämnd har sedan våren 2017 ett pågående
arbete för nyanlända och en etablerad samverkan med
civilsamhället.
Ärendet
I syfte att skapa förutsättningar för ett funktionellt och effektivt
socialt stöd samordnas de tre stadsdelsnämndernas arbete för
nyanlända. Arbetet organiseras på Norrmalms stadsdelsförvaltning
och Norrmalm stadsdelsnämnd tar ansvar för att erbjuda socialt stöd
till nyanlända mellan 18 och 64 år till boende inom Kungsholmens,
Östermalms och Norrmalms stadsdelsområden.
Överenskommelsen har enligt delegation undertecknats av ansvarig
avdelningschef eller stadsdelsdirektör på respektive förvaltning och
gäller från 1 september 2018. I överenskommelsen framgår
organisation, ekonomiska förutsättningar samt möjligheten att
omförhandla överenskommelsen om förutsättningarna förändras.
Ärendets beredning
Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar
har gemensamt tagit fram överenskommelsen. Ärendet har beretts
på stadsdelsdirektörens stab på Norrmalms stadsdelsförvaltning.
Ärendet har samverkats i respektive stadsdelsförvaltning.
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Jämställdhetsanalys
Stödets som avses i samverkansöverenskommelsen ska gynna både
kvinnor och män. Syftet med överenskommelsen är att tillgodose
nyanlända kvinnor och mäns behov av socialt stöd
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