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Svar på interpellation kopplad till 
kommunrevisionens granskning av 
kommunens arbete med etablering och 
integration. 
Stefan Hanna (-) har ställt ett antal frågor angående kommunens arbete med en ny 
handlingsplan för etablering och integration; vem som ska äga handlingsplanen, på 
vilket sätt har vi använt av oss erfarenheter från tidigare projekt, hur vi avser att ”mäta” 
integrationen osv.  

Jag delar Stefan Hannas uppfattning om att det övergripande ansvaret för 
kommunens integrationsarbete bör ligga på kommunstyrelsen. Även om 
arbetsmarknadsnämnden spelar en viktig roll är min bedömning att hela kommunen 
måste ta ansvar och bidra för att nyanlända i Uppsala snabbare ska etablera sig på 
arbetsmarknaden och integreras i samhället.  

Det är min ambition att vi inom kort ska kunna presentera en integrationsrapport i 
vilken det kommer att framgå vilka utmaningar Uppsala kommun huvudsakligen står 
inför avseende integrationen samt hur vi avser att mäta resultatet av vårt arbete. I 
rapporten finns även jämförelser mellan Uppsala och andra kommuner samt svar på 
Stefan Hannas övriga frågor.  

Angående frågan om bakgrund på de asylsökande som har bott i Uppsala är vi väl 
medvetna om att en hög andel av dessa bodde i s.k. EBO. Vårt fokus är nu 
huvudsakligen på gruppen nyanlända dvs. de som har fått uppehållstillstånd och som 
har, eller ska påbörja sina nya liv här. Jag anser att vi har en bra uppfattning av hur den 
gruppen ser ut. Jag är också väl medveten om de utmaningar vi har framför oss 
avseende integrationen. Jag är rädd att dessa utmaningar blir än större på grund av 
den stigande arbetslöshet vi nu – med största sannolikhet – har framför oss. Att 
misslyckas med integrationen är inte ett alternativ för mig.  
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