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Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 16 juni 

2016 att en utskottsdelegation skulle göra en resa till 

Kanada med syftet att studera arbetsmarknads- och 

integrationspolitiken i Kanada (prot. 2015/16:30). 

 

Veckans samlade möten med olika aktörer gav 

delegationen en bild av hur invandringen till 

Kanada är sammansatt av dels 

arbetskraftsinvandrare, dels flyktinginvandrare och 

hur man arbetar med att få till stånd en fungerande 

integration för dessa grupper. Hur man kan arbeta 

för en snabbare etablering på arbetsmarknaden och 

samhället i stort genomsyrade besöket. Andra frågor 

som diskuterades under veckan var jämställdhet, 

mångfald och ursprungsbefolkningens villkor.  

 

Utskottets sammanfattande bedömning är att 

erfarenheterna från resan är användbara för arbetet i 

Sverige och att besöket i Kanada uppfyllde det på 

förhand uttalade syftet med resan.  

 

Studiebesöket i Kanada omfattade städerna Toronto 

och Ottawa under tiden den 6–9 september 2016.  

 

I Toronto besökte delegationen två olika 

organisationer som arbetar med integration av 

nyanlända. Den ena av dessa var TRIEC som är en 

organisation som arbetar med bl.a. mentorsprogram 

för att hjälpa nyanlända att ta till vara den utbildning 

och yrkeslivserfarenhet som de bär med sig. Tanken 

är att den nyanlände dels ska lära sig hur den egna 

yrkesgruppen fungerar i Kanada, dels ska få tillgång 

till ett nätverk inom sin egen sektor. Den andra 

organisationen som delegationen besökte var 

COSTI som har ett tjugotal lokaler i Toronto med 

omnejd där de erbjuder utbildning i engelska som 
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Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 16 juni 2016 att en utskottsdelegation 

skulle göra en resa till Kanada med syftet att studera arbetsmarknads- och 

integrationspolitiken i Kanada (prot. 2015/16:30). 

Veckans samlade möten med olika aktörer gav delegationen en bild av hur 

invandringen till Kanada är sammansatt av dels arbetskraftsinvandrare, dels 

flyktinginvandrare och hur man arbetar med att få till stånd en fungerande 

integration för dessa grupper. Hur man kan arbeta för en snabbare etablering på 

arbetsmarknaden och samhället i stort genomsyrade besöket. Andra frågor som 

diskuterades under veckan var jämställdhet, mångfald och ursprungsbefolkningens 

villkor. 

Utskottets sammanfattande bedömning är att erfarenheterna från resan är 

användbara för arbetet i Sverige och att besöket i Kanada uppfyllde det på förhand 

uttalade syftet med resan.  

Studiebesöket i Kanada omfattade städerna Toronto och Ottawa under tiden den 

6–9 september 2016.  

I Toronto besökte delegationen två olika organisationer som arbetar med inte-

gration av nyanlända. Den ena av dessa var TRIEC som är en organisation som 

arbetar med bl.a. mentorsprogram för att hjälpa nyanlända att ta till vara den 

utbildning och yrkeserfarenhet som de bär med sig. Tanken är att den nyanlände 

dels ska lära sig hur den egna yrkesgruppen fungerar i Kanada, dels ska få tillgång 

till ett nätverk inom sin egen sektor. Den andra organisationen som delegationen 

besökte var COSTI som har ett tjugotal lokaler i Toronto med omnejd där de 

erbjuder utbildning i engelska som andraspråk på olika nivåer. COSTI arrangerar 

också ”fyllnadsutbildningar” för en rad yrkesgrupper och ger nyanlända hjälp med 

att söka jobb. Det aktuella mötet ägde rum i ett s.k. Welcome Centre i en förstad i 

norra delarna av Toronto. Delegationen fick därigenom möjlighet att se ett 

exempel på hur COSTI samlat sin service till nyanlända i en och samma byggnad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare träffade delegationen under Torontodelen av resan representanter från tre 

olika provinsministerier: Ministry of Citizenship and Immigration, Ministry of 

Labour och Ministry of Advanced Education and Skills Development. Under mötet 

med ministerierna gavs ett antal presentationer, och det fanns utrymme för frågor 

och erfarenhetsutbyte. Frågor som togs upp var bl.a. den förändrade 

arbetsmarknaden, jämställdhet och hur de olika sponsringsprogrammen för 

flyktingar är uppbyggda.  

Delegationen hade också ett möte med Office of Diversity, Equity and Inclusion 

vid Ryerson University i Toronto. Delegationen informerades där om det proaktiva 

arbete som enheten bedriver för att göra universitetet tillgängligt för alla. Vid detta 

möte togs bl.a. upp det arbete som bedrivs för att förbättra villkoren för 

ursprungsbefolkningen.  

Frågan om medborgarskapets roll för integrationen var temat för ett möte med 

företrädare för Institute for Canadian Citizenship. Värd för mötet var John Ralston 

Saul, en av institutets grundare. 

I Toronto träffade delegationen också Ontario Federation of Labour, en paraply-

organisation för ett femtiotal fackförbund. Vid mötet var några olika fackförbund 

representerade. Diskussionen uppehöll sig bl.a. vid anslutningsgraden, 

minimilöner och villkoren för de som kommer till Kanada för säsongsbetonade 

arbeten eller andra tillfälliga arbeten. Senare samma dag var representanter för bl.a. 

två svenska dotterbolag inbjudna till en middag, och det gavs då tillfälle till 

diskussioner om den kanadensiska arbetsmarknaden ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Den svenska honorärkonsuln i Toronto, Lars Henriksson, som deltog vid samtliga 

av delegationens möten i Toronto lämnade löpande information till delegationen 

om det politiska och ekonomiska läget i Kanada. 

Ottawadelen av resan inleddes med att ambassadrådet Jessica Hedin hälsade 

delegationen välkommen till det svenska residenset och berättade om 

beskickningens arbete och uppdrag. Bland annat tog hon upp att det finns ett stort 

bilateralt intresse mellan Kanada och Sverige. Därefter följde ett möte med 

representanter från de två aktörerna Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada och Conference Board of Canada, vilka höll kortare 

presentationer om sin verksamhet och aktuella frågor. Därefter höll professor Lori 

Wilkinson, som var inbjuden från University of Manitoba, en dragning om sin 

forskning på temat den kanadensiska arbetsmarknaden och integration av 

nyanlända. Mötet övergick i en gemensam middag vid vilken diskussionerna 

fortsatte. Vid middagen på residenset deltog även en delegation från provins-

regeringen i Ontario. 

Som nästa punkt på agendan stod en halvdag med möten med representanter från 

tre olika federala ministerier: Employment and Social Development Canada 

(ESDC), Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) samt Canadian 



 

 

 

 

 

 

 

 

Heritage (PCH). Vid dessa möten gavs ett antal presentationer, och det fanns 

utrymme för frågor och erfarenhetsutbyte. Bland annat redogjordes för hur man i 

Kanada arbetar med validering av utbildning (foreign credential recognition) och 

olika program för att få ut nyanlända på arbetsmarknaden. Även frågan om 

civilsamhällets roll behandlades. Vid mötena togs också kompetensfördelningen 

mellan federal nivå och provinserna/territorierna upp samt den rådande politiken 

på immigrationsområdet.  

Efter ett lunchmöte med representanter från Sveriges ambassad fick delegationen 

en guidad tur av det kanadensiska parlamentet. Veckans program avslutades sedan 

med ett besök på Canadian Museum of History där en guide visade runt och 

berättade om Kanadas befolkning och historia.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

Annika Qarlsson (C), delegationsledare 

Patrik Björck (S) 

Helén Pettersson (S) 

Fredrik Malm (L) 

Paula Bieler (SD) 

Magnus Manhammar (S) 

 

Utöver dessa deltog en tjänsteman från arbetsmarknadsutskottets kansli. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2  

 

Toronto den 6–7 september 

Tisdagen den 6 september 

Möte med TRIEC 

Möten med Ministry of Citizenship and Immigration, Ministry of Labour och 

Ministry of Advanced Education and Skills Development 

Möte med Institute for Canadian Citizenship 

 

Onsdagen den 7 september 

Möte med COSTI 

Möte med Office of Diversity, Equity and Inclusion vid Ryerson University 

Möte med Ontario Federation of Labour 

Middag med representanter för några svenska dotterbolag 

 

Ottawa den 8–9 september 

Torsdagen den 8 september 

Briefing av ambassadråd Jessica Hedin 

Möten med dels representanter för Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada och Conference Board of Canada, dels professor Lori 

Wilkinson från University of Manitoba 

Middag med inbjudna gäster från dagens möten och en delegation från 

provinsregeringen i Ontario 

 

Fredagen den 9 september 

Möten med tre olika federala ministerier: Employment and Social Development 

Canada (ESDC), Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) samt 

Canadian Heritage (PCH) 

Visning av det kanadensiska parlamentet 

Visning av Canadian Museum of History 


