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INTERPELLATION 

Jobb för nyanlända ger lägre kostnader 

för staden 
Lidingö har historiskt varit duktiga på integration. Mycket tack vare stort 

engagemang i civilsamhället. Det är oerhört viktigt att staden fortsätter och 

utvecklar stödet till civilsamhället och volontärinsatser för det är i mötet mellan 

etablerade Lidingöbor och nyanlända som integration sker på riktigt. 

Staden står nu inför en utmaning i integrationsarbetet när antalet nyanlända som 

kommer till ön har ökat. Tidigare har staden haft ansvaret för etableringen men 

nu ligger huvudansvaret på arbetsförmedlingen. Detta samtidigt som det är 

staden som får stå för kostnaderna om etableringen inte lyckas på de två år som 

är avsatta. Centerpartiets slutsats är att staden måste ta en aktiv och stor roll i 

etableringsarbetet och för att matcha nyanlända med jobb och praktikplatser 

även om det är arbetsförmedlingens huvudansvar.  

I revisionsrapport om flyktingmottagande (KPMG 31/1 2017) står ”Arbete är en 

mycket viktig grund för en lyckad introduktion till det svenska samhällssystemet. 

Vår uppfattning är att Lidingö Stad inte fokuserar i tillräcklig uppfattning på 

dessa frågor”. De lyfter bland annat behovet att förbättra stadens arbete med 

praktikplatser i syfte att skapa bättre och snabbare integration. 

Centerpartiet vill att staden fokuserar mer på frågan och lär av andra kommuner 

som aktivt arbetar med matchning och jobb. Exempelvis Solnamodellen där 

kartläggning på kompetenser sker och matchning mot arbeten i kommunen 

genomförs. Detta sker i nära samarbete med det lokala näringslivet. 

Staden bör också anpassa SFI och vuxenutbildningen så den ökar möjligheterna 

för nyanlända att gå från utbildning till arbete, exempelvis genom praktikplatser i 

kombination med SFI eller genom vuxenutbildning som leder till kompetens inom 

bristyrken i länet.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande: 

1. Hur arbetar staden för att SFI och vuxenutbildningen ska kunna användas 

för att få nyanlända i arbete? 

2. Kan staden tänka sig att utveckla en modell liknande den så kallade 

Solnamodellen? 

3. Hur arbetar staden för att öka tillgången till praktikplatser i kommunen? 
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