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Etableringscentrum samlokaliseras med Intro
Stockholm

Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att förvaltningen genom Intro
Stockholm blir en aktiv samarbetspart i utvecklingen av
Etableringscentrum.
2. Socialnämnden beslutar att godkänna att Etableringscentrum
samlokaliseras med Intro Stockholm.
3. Socialnämnden beslutar att Intro Stockholms uppdrag att ge
initial samhällsvägledning utökas till att även omfatta
nyanlända som är egenbosatta.

Lena Lundström Stoltz
förvaltningschef

Jenny Swärd
avdelningschef

Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden har, efter särskilt uppdrag och utredning,
fattat beslut om att inrätta ett Etableringscentrum som syftar till att
öka nyanländas möjligheter till snabb förankring i arbets- och
samhällslivet. Etableringscentrum ska utgöra en gemensam ingång
för nyanlända där stadens samlade kompetens inom etableringsområdet tillhandahålls. Socialförvaltningen har samverkat med
arbetsmarknadsförvaltningen kring de förslag som utredningen
kommit fram till.
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Inom ramen för ett Etableringscentrum samt att staden ska erbjuda
nyanlända ett sammanhållet stöd föreslår förvaltningen att
socialnämnden beslutar att Intro Stockholm blir en aktiv
samarbetspart i utvecklingen av Etableringscentrum, att en
samlokalisering i Intro Stockholms lokaler genomförs samt att Intro
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Stockholms uppdrag utökas till att även omfatta nyanlända som är
egenbosatta.
Bakgrund
Arbetsmarknadsnämnden har haft ett uppdrag att utreda
förutsättningarna för inrättande av ett Etableringscentrum. Syftet
med ett Etableringscentrum är att öka nyanländas möjligheter till
snabb förankring i arbets- och samhällslivet. Etableringscentrum
ska utgöra en gemensam ingång för nyanlända där stadens samlade
kompetens inom etableringsområdet tillhandahålls. Beslut togs i
Arbetsmarknadsnämnden 2020-04-21 om att godkänna
utredningsrapporten samt godkänna det stegvisa inrättandet av
Etableringscentrum.
Ärendet
Socialförvaltningens verksamhet, Intro Stockholm har i uppdrag att
möjliggöra bosättning för nyanlända som anvisats till Stockholm.
De nyanlända får genom Intro Stockholm socialt stöd och praktisk
hjälp i samband med bosättning samt erbjuds samhällsinformation
och introduktion. Utöver detta prövar Intro Stockholm rätten till
initialt ekonomiskt bistånd i avvaktan etableringsersättning.
Utgångspunkten för Etableringscentrum är att det bygger på
samordning av stadens egna resurser, där Intro Stockholm är en
part. Socialförvaltningen har samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen kring de förslag som utredningen kommit fram till.
Utredningen föreslår att staden stegvis sammanför sina resurser och
verksamheter som är riktade till nyanlända och samlar dessa i ett
Etableringscentrum. Staden kan då med Etableringscentrum som
plattform utveckla samverkansformer med statliga aktörer, det
civila samhället och Region Stockholm.
Såväl nyanlända som staden gynnas av att stadens insatser
sammanförs och stärks under etableringstiden i syfte att skapa
effektiva arbetsprocesser. Etableringscentrum kan erbjuda ett tidigt,
förebyggande, sammanhållet stöd och på så sätt främja nyanländas
etablering på arbetsmarknaden och i samhället.
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Ett steg i införandet är att Etableringscentrum samlokaliseras med
Intro Stockholm under våren 2020. Detta för att kunna ta emot även
egenbosatta och anhöriga till nyanlända samt för att kunna erbjuda
ett sammanhållet stöd. En samlokalisering underlättar också att
Intro Stockholm kan utgöra en aktiv samarbetspart i utvecklingen
av Etableringscentrum.
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Inom ramen för Etableringscentrum och att ett sammanhållet stöd
ska erbjudas till nyanlända bör uppdraget för Intro Stockholm
utökas till att även omfatta nyanlända som är egenbosatta. Det
innebär att Intro Stockholm tar emot anvisningar från Migrationsverket även för egenbosatta samt erbjuder samhällsinformation till
samtliga nyanlända inkluderat nyanlända som är egenbosatta.
Genom att erbjuda samtliga nyanlända initial samhällsinformation,
inte bara de som kommunanvisas via Migrationsverket, ökar
likställigheten i stadens mottagande av nyanlända.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen.
Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 20 maj.
Jämställdhetsanalys
Etableringscentrum ska utgöra en gemensam ingång för samtliga
nyanlända, både kvinnor och män, där samlad kompetens inom
etableringsområdet tillhandahålls. Bedömningen är att
Etableringscentrum borde gynna nyanlända kvinnor då dessa står
längre från arbetsmarknaden än männen och har större utmaningar i
etableringsprocessen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser det angeläget att öka nyanländas möjligheter
till en snabb förankring i arbets- och samhällslivet samt att
nyanlända erbjuds ett likställigt mottagande i staden. Inrättandet av
ett Etableringscentrum, där stadens samlade kompetens inom
etableringsområdet tillhandahålls, möjliggör detta. Förvaltningen
har samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen kring de förslag
som framkommit i utredningen kring ett Etableringscentrum och
bedömer det som viktigt att Intro Stockholm blir en aktiv
samarbetspart i utvecklingen av Etableringscentrum.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att Intro
Stockholm blir en aktiv samarbetspart i utvecklingen av
Etableringscentrum och att en samlokalisering i Intro Stockholms
lokaler genomförs samt att Intro Stockholms uppdrag utökas till att
även omfatta nyanlända som är egenbosatta.
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Bilagor
1. Utredning om Etableringscentrum i Stockholm 2019
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