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Motion av Johanna Sjö (M) om att stä ka integrations pakt och
obligatorisk samhällsinformation
Asylmottagandet i Sverige har under de senaste åren varit på rekordhöga nivåer på grund av
krig och konflikter i omvärlden. Många av människor som sökt sin tillflyktsort i Sverige har
hamnat här i Stockholm. En fråga som därför har växt i omfång är nyanländas möjligheter att
bedriva studier, ta lämpligt arbete och hitta bostad i staden. Det ställer stora krav på
Stockholm och förutsätter en tydlig planering och konkreta åtgärder för att nyanlända snabbt
ska komma i arbete och kunna etablera sig i det svenska samhället. För att stärka
integrationen och öka möjligheter för nyanlända att få ett första jobb krävs en rad olika
insatser
Utrikesfödda har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, det tar orimligt lång tid
innan man far ett första jobb. Anledningen till detta är flera. En misslyckad integrationspolitik
och språkliga barriärer har exempelvis lett till att denna grupp står utanför arbetsmarknad.
Idag rekryteras inte sällan heller personer till jobb via kontaktnät, vilket utrikesfödda ofta
saknar när de kommer till Sverige. Moderaterna vill därför stärka samverkan med
näringslivet och möjliggöra för utrikesfödda att få ett kontaktnät inom sitt branschområde
genom att initiera till en integrationspakt mellan näringslivet och staden. Fokus ska ligga på
insatser såsom mentorskap, förebilder, integration och ökade anställningar av människor med
utländsk bakgrund.
Samhällsorienteringen som ingår i etableringsstödet för nyanlända måste även stärkas för en
bättre integration. Kursen ska vara obligatorisk för såväl nyanlända som asylsökande och
avslutas med ett kunskapsprov. Till följd av flyktingvågen de senaste åren har
migrationsverkets handläggningstider för asylsökande ökat markant. Det är därför rimligt att
förklara det svenska samhällets regler och strukturer inte bara för att nyanlända som fått
uppehållstillstånd utan även för asylsökande. Att vistas här under ett år utan uppehållstillstånd
är ingen orsak att låta någon vistas utan kompass eller instruktion.
Människor måste få rätt förutsättningar att skaffa sitt fösta jobb, för ett jobb handlar inte bara
om försörjning utan om samhörighet, trygghet, vänner och möjlighet till utveckling och
välstånd. Det vill vi att alla stockholmare ska få möjlighet till.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar följande:
Att

Uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att initiera till en integrationspakt mellan
näringslivet och staden.

Att

Uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att verka för att samhällsorienteringen görs
obligatorisk för såväl nyanlända som asylsökande och avslutas med ett
kunskapsprov.

