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Motion av Yvonne Fernell - Ingelström (M) om satsning på
yrkesmentorsprogram för nyanlända
Stockholm är den snabbast växande staden i Europa. Befolkningsökningen är ofta
koncentrerad till våra storstäder och ställer därför ökade krav på att staden tillhandahåller, inte
bara bostäder, utan även jobb och försörjningsmöjligheter inom rimlig tid. Jobben är nyckeln
till en god integration och ett långsiktigt hållbart samhälle.
Till följd av högkonjunkturen har arbetslösheten i Stockholm minskat och fler kommer i
sysselsättning. Det är dock ingen anledning att slå sig till ro för samtidigt ser vi en delad stad.
I våra mest utsatta områden, som exempelvis Rinkeby-Kista är arbetslösheten fyra gånger
större än i innerstaden. Vi ser även att skillnaderna är stora mellan utrikes - och inrikes födda
där mer än hälften av det totala antalet arbetslösa är utrikesfödda. Den rödgrönrosa
majoriteten verkar dessvärre vara nöjda med resultatet. Moderaterna anser dock att mer
behöver göras för att klyftorna ska minska. Vi behöver en mer inkluderande arbetsmarknad
för alla och en tydlig integrering i det svenska samhället.
För att fler personer med utländsk bakgrund ska få möjlighet till egen försörjning bör staden
initiera ett yrkesmentorsprogram för nyanlända. Personer som har en yrkesbakgrund eller
utbildning från sitt hemland ska erbjudas en mentor inom närliggande yrke eller bransch.
Syftet är att erhålla information om yrket och hur det fungerar i Sverige. Mentorema kan
utifrån sin erfarenhet värdera den kunskap och kompetens som adepten besitter samtidigt som
fler nyanlända kan skapa ett kontaktnät inom respektive yrkesområde.
Många nyanlända har med sig erfarenheter eller utbildning i branscher från sitt hemland.
Detta måste komma till användning i största möjliga utsträckning i det nya landet. Det kan bli
en bra böljan för både svenskkunskaper och arbete. Alla insatser, som leder vidare till arbete
eller utbildning är lika värdefulla. Det måste därför finnas många olika möjligheter på kort
och på längre sikt som medför att fler lyckas i det nya landet och på arbetsmarknaden.
Den rödgrönrosa majoriteten talar gärna om klyftor i samhället - men berör aldrig den klyfta,
som är den allvarligaste, nämligen klyftan mellan arbetslösa och sysselsatta. Det är inte ett
fullgott alternativ att hitta lösningar för alla genom statliga beredskaps-anställningar eller
olika kommunala typer av anställningar. Alla som kommer till Stockholm och Sverige har
resurser och alla kan på olika sätt bidra till vårt gemensamma samhällsbygge.
Med hänvisning till det ovan anförda yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar följande:
att

Uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med näringslivet initiera till ett
yrkesmentorsprogam för nyanlända.

Stockholm den 14-fhars 2017
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