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§ 7
Inriktning för Stockholms stads Integrationspakt 
AMF 2021/314

Beslut 
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna bilagt 

förslag till uppdaterad inriktning för Stockholms stads 
integrationspakt.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att överlämna förslaget 
till kommunstyrelsen

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att 
arbetsmarknadsförvaltningen ska undersöka möjligheterna 
för att tillgängliggöra arbetstillfällen genom en kandidat- 
och platsbank

4. Därutöver anföra följande
 
Vi vill tacka förvaltningen för en mycket väl genomarbetad och 
framåtsyftande uppdatering av Integrationspaktens inriktning för 
framtida arbete. När den grönblå majoriteten tog över efter valet 
2018 hade vi identifierat ett stort behov av att möta näringslivets 
möjligheter och vilja att bidra till integrationen i Stockholm.
 
Sedan Integrationspakten lanserades i september 2019 under 
devisen ”Dra ditt strå till Stockholm” har den fått 285 medlemmar i 
form av privata och offentliga arbetsgivare samt 
civilsamhällesaktörer. Den förändrade situationen på 
arbetsmarknaden och en utvärdering av medlemmarnas upplevelse 
under det första året har nu lett fram till en uppdatering av 
Integrationspaktens inriktning. Sweco har bidragit med en extern 
utvärdering av pakten som medför att förvaltningen nu planerar för 
årliga aktivitetsplaner och att vi nu tar beslut om en modell för 
uppföljningsarbete och en målstruktur.
 
Utvärderingen av Sweco pekar också på en potential och önskemål 
från medlemmarna om att staden ska tillhandahålla en kandidat- 
och/eller platsbank. Vi tycker att detta är en intressant 
vidareutveckling av paktens potential och anser att idén bör utredas 
grundligt utifrån gränserna för den kommunala befogenheten men 
också utifrån potentiell effekt för att fler stockholmare ska få en 
kortare väg till egen försörjning, som ju är målet för 
Integrationspakten.

Sammanfattning av ärendet 
Ett centralt mål i Stockholms stads budget 2019 var att ”Alla 
stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva, kunna 
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förverkliga sina drömmar och inkluderas i samhället. Ungdomar, 
nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden ska 
särskilt prioriteras för att förebygga långvarigt utanförskap.”

Som ett led i att uppfylla målet tog kommunfullmäktige initiativ till 
en integrationspakt mellan olika aktörer i Stockholm. I budgeten 
gavs Arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med 
Stockholm Business Region och i samråd med kommunstyrelsen 
ansvara för arbetet.

Ett inriktningsbeslut för Stockholms stads Integrationspakt antogs i 
arbetsmarknadsnämnden i juni 2019. I beslutet angavs bakgrund till 
initiativet och dess mål, syfte, målgrupp samt innehåll definierades.

Integrationspakten lanserades i september 2019 och därefter följde 
ett intensivt arbete med att i detalj utarbeta innehåll, aktiviteter, 
kommunikationskanaler, flöden med mera.

Under 2020 har ett uppföljnings- och analysarbete genomförts 
utifrån erfarenheterna från den första tiden med Integrationspakten.

Som ett led i det arbetet uppdrogs Sweco Society att genomföra en 
utvärdering av medlemmarnas upplevelse av Integrationspaktens 
första år med fokus på hur nätverket möjliggör för medlemmarna att 
bidra till integration samt hur medlemmarna i sin tur bidrar till de 
för Integrationspakten uppsatta målen.

Den främsta rekommendationen från utvärderingen var att utarbeta 
en målstruktur för Integrationspakten, i syfte att förtydliga vision, 
syfte och mål med arbetet för både staden och stadens målgrupper 
samt medlemmarna i Integrationspakten.

Med utgångspunkt från ovanstående samt utifrån förändrade 
förutsättningar på arbetsmarknaden och inom näringslivet som ett 
resultat av pandemin, föreslår förvaltningen i detta ärende en 
fortsatt inriktning för arbetet med Stockholms stads 
Integrationspakt.
 
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 
den 8 april 2021.
 

Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. 
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten 
(MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt sitt förslag till 
beslut.
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Ledamoten Andrea Törnestam m.fl. (S) och ledamoten Rashid 
Mohammed m.fl. (V) framlade ett annat förslag till beslut och 
föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
 
Ledamoten Martin Westmont (SD) framlade ett annat förslag till 
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
 

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
 
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin 
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter 
Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till 
beslut.
 

Reservation
Ledamoten Andrea Törnestam m.fl. (S) och ledamoten Rashid 
Mohammed m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till 
förmån för sitt eget förslag enligt följande.
 
Förslag till beslut

 Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 Att därefter anföra följande

 
Vi från oppositionen välkomnar alltid mål och arbeten inom staden 
som syftar till att korta vägen till arbete, svenska språket och till 
egen försörjning. Alla Stockholmare ska få möjlighet att leva 
självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. Det är essensen 
av ett samhälle som ökar människors frihet. Ett samhälle som tar 
tillvara på alla människors inneboende kraft och fulla potential.

Vi ställer oss därför bakom integrationspaktens målsättning och 
ambitioner. Det är viktigt att möta arbetsgivares utmaningar med att 
hitta arbetstagare med rätt kompetens samtidigt som fler deltar i 
arbetslivet och har egen försörjning. Genom att stärka integrationen 
i Stockholm kan jämlikheten stärkas.
 
Arbetslösheten är idag till stor del tudelad och etnifierad. Om den 
borgerliga majoriteten verkligen nu bryr sig om att bryta 
segregationen i vår stad och att verka för en positiv utvecklig hade 
det varit bra om majoriteten inte hade försämrat jobbtorgens 
förutsättningar åren 2019-2020. Nu har den borgerliga majoriteten 
under 2021 äntligen förslagit en blygsam men än dock tilldelning 
till jobbtorgen för att förstärka närvaron i ytterstaden.
 
Det är vilseledande och en aning svårt att föreställa sig hur stadens 
styrdokument, som att Stockholm ska vara världsledande i arbetet 
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med social, ekonomisk och miljömässig utveckling i enlighet med 
Agenda 2030 skall uppnås. Desamma gäller även för Stockholms 
stads Vision 2040 som ska vara vägledning för stadens målsättning 
om att Stockholm ska ha en välfungerande arbetsmarknad som 
skapar hög sysselsättning bland befolkningen är bärande i visionen.
 
Vi har full förståelse att pandemin givetvis försvårat 
integrationspaktens arbete av naturliga anledningar. Vi vill dock 
förtydliga att detta har varit den blågröna majoritetens stora reform 
för denna mandatperiod. Oavsett läge och pandemi – borde den 
blågröna majoriteten skalat upp sitt arbete för att bekämpa 
arbetslösheten. I detta fall verkar man inte ha uppnått detta genom 
integrationspakten. Resultaten är alldeles för svaga för att vara den 
bärande reformen som ska vara stadens svar på hur vi ser till att fler 
stockholmare har egen försörjning.
 
Vi hade dessutom önskat en ordentlig utvärdering av effektiviteten 
av insatserna och resursanvändning som har lagt på detta projekt. 
Eftersom integrationspakten har tagit anspråk både personella 
resurser och medel från ordinarie verksamhet. Hur effektiv har 
projektet varit gällande att fler stockholmare ska vara i egen 
försörjning? Den frågeställningen borde ha varit den viktigaste 
frågan när inriktningen sätts för framtiden.
 
Den utvärdering av integrationspakten som gjordes under hösten 
2020 konstaterar att merparten av medlemmarna upplevde det som 
otydligt vilka resultat integrationspakten kan leda till för deras 
organisation. Vilket är stort underbetyg från medlemmarnas sida 
eftersom integrationspakten existerat mer än ett år. Vidare fanns det 
även en diskrepans i förväntansbild och behov av samsyn. 
Otydlighet i roll- och ansvarsfördelningar om vem som skulle driva 
projekt och aktiviteter framhölls även i utvärderingen. Samtidigt 
verkar inte alla medlemmar heller ha förstått vilket innehåll 
integrationspakten ska fyllas med. Alla dessa brister försökte vi i 
oppositionen att tidigt uppmärksamma.

Nu vill majoriteten ändra inriktning för integrationspakten. Vi ser 
stora risker och problem. Bland annat riskerar integrationspakten att 
tappa sitt syfte när fler och fler väsentligt olika prioriterade 
målgrupper som i grunden har olika utmaningar på 
arbetsmarknaden inkluderas inom integrationspaktens arbete. 
Arbetslösa ungdomar i Stockholm är till exempel en bred målgrupp 
som alla inte är arbetslösa utifrån att de är nyanlända.  Om 
integrationspakten ska arbeta med alla nämndens prioriterade 
målgrupper blir således frågan om på vilket sätt integrationspakten 
särskiljer sig från annan ordinarie verksamhet?
 
Det är bra att man nu uppdaterar inriktningen och säkerställer en 
tydligare aktivitetsplan.
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Men vi tror dock att förslag som både är beprövade och som vilar 
på evidens har större möjligheter i detta fall att lyckas med att få 
fler stockholmare i arbete.
Stockholm har inte råd att under en pandemi förslösa varken tid och 
resurser, under ett av våra historiskt sett mest utmanade tider. 
Stockholmarna förtjänar en politik som tar arbetslösheten på större 
allvar.
 

Reservation
Ledamoten Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens 
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
 
Förslag till beslut

 Att avslå arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
 Därutöver vill vi anföra följande:

 
Det som behövs är tydliga riktlinjer till stadens alla verksamheter 
om att alla medborgare ska behandlas lika och vissa grupper ej ska 
förfördelas när det kommer till bostäder, utbildning eller arbete. Att 
syssla med olika åtgärder där en grupp premieras över en annan är 
inte något som Stockholms stad ska beblanda sig med. Staden ska 
lyfta fram likabehandlingsprincipen.
 
Vi ser problem med företag som har varit en del av 
integrationspakten som ej har uppnått kraven på goda arbetsvillkor. 
Riskerna med den här sortens arbetsmarknadsåtgärder är att det 
öppnar upp för att människor utnyttjas och risken finns att vi får en 
snedvriden konkurrens på arbetsmarknaden. Företag kan sätta i 
system att ta in personal som innefattas av en skattesubventionerad 
arbetsmarknadsåtgärd istället för att nyanställa personal.
 

Ersättaryttrande
Ersättaren Ofelia Namazova Venneman (KD) lämnade följande 
ersättaryttrande.
 
Förslag till beslut

 Godkänna bilagt förslag till uppdaterad inriktning för 
Stockholms stads integrationspakt

 Överlämna förslaget till kommunstyrelsen
 Arbetsmarknadsförvaltningen ska undersöka möjligheterna 

för att tillgängliggöra arbetstillfällen genom en kandidat- 
och platsbank

 Därutöver anföra följande
 
Vi vill tacka förvaltningen för en mycket väl genomarbetad och 
framåtsyftande uppdatering av Integrationspaktens inriktning för 
framtida arbete. När den grönblå majoriteten tog över efter valet 
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2018 hade vi identifierat ett stort behov av att möta näringslivets 
möjligheter och vilja att bidra till integrationen i Stockholm.
 
Sedan Integrationspakten lanserades i september 2019 under 
devisen ”Dra ditt strå till Stockholm” har den fått 285 medlemmar i 
form av privata och offentliga arbetsgivare samt 
civilsamhällesaktörer. Den förändrade situationen på 
arbetsmarknaden och en utvärdering av medlemmarnas upplevelse 
under det första året har nu lett fram till en uppdatering av 
Integrationspaktens inriktning. Sweco har bidragit med en extern 
utvärdering av pakten som medför att förvaltningen nu planerar för 
årliga aktivitetsplaner och att vi nu tar beslut om en modell för 
uppföljningsarbete och en målstruktur.
 
Utvärderingen av Sweco pekar också på en potential och önskemål 
från medlemmarna om att staden ska tillhandahålla en kandidat- 
och/eller platsbank. Vi tycker att detta är en intressant 
vidareutveckling av paktens potential och anser att idén bör utredas 
grundligt utifrån gränserna för den kommunala befogenheten men 
också utifrån potentiell effekt för att fler stockholmare ska få en 
kortare väg till egen försörjning, som ju är målet för 
Integrationspakten.
 

Ersättaryttrande
Ersättaren Farida Al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
 
Förslag till beslut

 Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 Att därefter anföra följande

 
Vi från oppositionen välkomnar alltid mål och arbeten inom staden 
som syftar till att korta vägen till arbete, svenska språket och till 
egen försörjning. Alla Stockholmare ska få möjlighet att leva 
självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. Det är essensen 
av ett samhälle som ökar människors frihet. Ett samhälle som tar 
tillvara på alla människors inneboende kraft och fulla potential.

Vi ställer oss därför bakom integrationspaktens målsättning och 
ambitioner. Det är viktigt att möta arbetsgivares utmaningar med att 
hitta arbetstagare med rätt kompetens samtidigt som fler deltar i 
arbetslivet och har egen försörjning. Genom att stärka integrationen 
i Stockholm kan jämlikheten stärkas.
 
Arbetslösheten är idag till stor del tudelad och etnifierad. Om den 
borgerliga majoriteten verkligen nu bryr sig om att bryta 
segregationen i vår stad och att verka för en positiv utvecklig hade 
det varit bra om majoriteten inte hade försämrat jobbtorgens 
förutsättningar åren 2019-2020. Nu har den borgerliga majoriteten 
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under 2021 äntligen förslagit en blygsam men än dock tilldelning 
till jobbtorgen för att förstärka närvaron i ytterstaden.
 
 
Det är vilseledande och en aning svårt att föreställa sig hur stadens 
styrdokument, som att Stockholm ska vara världsledande i arbetet 
med social, ekonomisk och miljömässig utveckling i enlighet med 
Agenda 2030 skall uppnås. Desamma gäller även för Stockholms 
stads Vision 2040 som ska vara vägledning för stadens målsättning 
om att Stockholm ska ha en välfungerande arbetsmarknad som 
skapar hög sysselsättning bland befolkningen är bärande i visionen.
 
Vi har full förståelse att pandemin givetvis försvårat 
integrationspaktens arbete av naturliga anledningar. Vi vill dock 
förtydliga att detta har varit den blågröna majoritetens stora reform 
för denna mandatperiod. Oavsett läge och pandemi – borde den 
blågröna majoriteten skalat upp sitt arbete för att bekämpa 
arbetslösheten. I detta fall verkar man inte ha uppnått detta genom 
integrationspakten. Resultaten är alldeles för svaga för att vara den 
bärande reformen som ska vara stadens svar på hur vi ser till att fler 
stockholmare har egen försörjning.
 
Vi hade dessutom önskat en ordentlig utvärdering av effektiviteten 
av insatserna och resursanvändning som har lagt på detta projekt. 
Eftersom integrationspakten har tagit anspråk både personella 
resurser och medel från ordinarie verksamhet. Hur effektiv har 
projektet varit gällande att fler stockholmare ska vara i egen 
försörjning? Den frågeställningen borde ha varit den viktigaste 
frågan när inriktningen sätts för framtiden.
 
Den utvärdering av integrationspakten som gjordes under hösten 
2020 konstaterar att merparten av medlemmarna upplevde det som 
otydligt vilka resultat integrationspakten kan leda till för deras 
organisation. Vilket är stort underbetyg från medlemmarnas sida 
eftersom integrationspakten existerat mer än ett år. Vidare fanns det 
även en diskrepans i förväntansbild och behov av samsyn. 
Otydlighet i roll- och ansvarsfördelningar om vem som skulle driva 
projekt och aktiviteter framhölls även i utvärderingen. Samtidigt 
verkar inte alla medlemmar heller ha förstått vilket innehåll 
integrationspakten ska fyllas med. Alla dessa brister försökte vi i 
oppositionen att tidigt uppmärksamma.

Nu vill majoriteten ändra inriktning för integrationspakten. Vi ser 
stora risker och problem. Bland annat riskerar integrationspakten att 
tappa sitt syfte när fler och fler väsentligt olika prioriterade 
målgrupper som i grunden har olika utmaningar på 
arbetsmarknaden inkluderas inom integrationspaktens arbete. 
Arbetslösa ungdomar i Stockholm är till exempel en bred målgrupp 
som alla inte är arbetslösa utifrån att de är nyanlända.  Om 



Arbetsmarknadsnämnden Protokoll nr 3/2021

2021-04-20

integrationspakten ska arbeta med alla nämndens prioriterade 
målgrupper blir således frågan om på vilket sätt integrationspakten 
särskiljer sig från annan ordinarie verksamhet?
 
Det är bra att man nu uppdaterar inriktningen och säkerställer en 
tydligare aktivitetsplan.
Men vi tror dock att förslag som både är beprövade och som vilar 
på evidens har större möjligheter i detta fall att lyckas med att få 
fler stockholmare i arbete.
Stockholm har inte råd att under en pandemi förslösa varken tid och 
resurser, under ett av våra historiskt sett mest utmanade tider. 
Stockholmarna förtjänar en politik som tar arbetslösheten på större 
allvar.

Handlingar i ärendet
 448851 Förslag till uppdaterad Inriktning för Stockholms 

stads Integrationspakt
 454249 7_Bilaga Sammanslagen
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