Svar på interpellation (2017:28) av Johan Nilsson
(M) om utanförskapet i Stockholm
Johan Nilsson (M) ställer följande frågor till mig:
1. Vilken är borgarrådets plan för att minska jobbklyftorna mellan
inrikes och utrikesfödda som råder i stadsdelsområdena?
2. Hur kommer borgarrådet arbeta för att minska jobbklyftorna som
råder mellan stadsdelsområdena?
3. Hur tänker borgarrådet stärka jobbtorgen?
4. Vilken är enligt borgarrådet orsaken till att den genomsnittliga tid
som ett hushåll får ekonomiskt bistånd ökade i flera stadsdelar
förra året?
5. Vilka åtgärder kommer borgarrådet att vidta för att minska
andelen hushåll med långvarigt biståndsbehov?
6. Vilken är enligt borgarrådet orsaken till att arbetslösheten ökat
mellan augusti 2016 och augusti 2017 i 12 av 14
stadsdelsområden?
7. Vilken är enligt borgarrådet orsaken till att arbetslösheten ökat
mest i Skärholmen?
Den styrande majoriteten har under mandatperioden bedrivit en aktiv
jobbpolitik för att minska klyftor i samhället, klyftor som ökade under
föregående mandatperioder. I den beslutade budgeten för 2018 tar vi
krafttag för att förbättra integration och etablering för nyanlända. Bland
annat får Arbetsmarknadsnämnden ett förtydligat ansvar för samordning
av stadens gemensamma mottagande av nyanlända och uppgiften att vara
pådrivande i arbetet för att förbättra nyanländas etablering och inkludering
i samhället. En viktig del är att stötta stadsdelarna i deras arbete och sprida
goda exempel.
Vi satsar i årets budget särskilt på att korta etableringstiden och att skapa
snabbare vägar till jobb. En sådan satsning som vi ser funkar är att
kombinera yrkesutbildning med språkkurser enligt YFI-modellen.
Vi bygger vidare på de satsningar som vi ser funkar i verkligheten.
Stadens arbete med YFI-program och pilotprojektet ”Järvapiloten” har
visat goda resultat när det handlar om att nå de som stått utanför
arbetsmarknaden under en längre tid eller som är relativt nyanlända. Här
gör vi en särskild satsning i årets budget för att utöka och fortsätta
utveckla detta arbetssätt och skapa snabbare vägar till jobb och etablering.
Vi erbjuder också skräddarsydd SFI för yrkesutbildade: Sfx, där
utrikesfödda personer med en akademisk yrkesutbildning från hemlandet
får en skräddarsydd väg genom systemet för att så snart som möjligt
kunna arbeta inom sitt yrkesområde.

Vidare bedriver vi ett idéburet offentligt partnerskap med Individuell
Människohjälp under namnet Duo Stockholm som matchar nyanlända
med Stockholmare för att skapa möten, mentorskap och kontaktvägar in i
etablering.
Kortutbildade är en nyckelmålgrupp för att minska arbetslösheten och öka
den sociala hållbarheten. Studie- och yrkesvägledningen förstärks också
med 4 mnkr.
Vi ser att nyanlända kvinnor löper högre risk att hamna utanför och därför
gör vi en särskild satsning på uppsökande arbetet mot nyanlända kvinnor
och fortsätter utveckla insatserna för att målgruppen ska få fler vägar till
etablering och jobb. Jämte uppsökande verksamhet arbetar staden särskilt
med att erbjuda gruppen stockholmsjobb, SFI studier under
föräldraledighet och en satsning har gjorts på Stadsdelsmammor. På tre
öppna förskolor i staden erbjuds svenskundervisning bl.a. på introduktions
förskolan i Rinkeby. Genom samverkan inom IOP - idéburet offentligt
partnerskap - jobbar staden exempelvis med Svenska med baby.
När det gäller jobbtorgen satsar vi särskilt på insatser riktade mot unga
arbetslösa med ett särskilt fokus på ytterstaden. För att stärka arbetet med
att ingen ung ska lämnas utanför i staden och att förverkliga
stadsdelsnämndernas SDN:s lokala utvecklingsplaner utökas det
uppsökande arbetet mot målgruppen 20-29. Insatserna för att få unga i
arbete ska utvecklas med ett särskilt fokus på ytterstaden och i samspel
med verksamheten i dessa stadsdelar. Arbetet sker genom de särskilda
jobbtorg för unga som byggts upp i Skärholmen, Rinkeby-Kista och vid
Globen.
Dessa satsningar innebär också att jobbtorgen får förstärka resurser att
främja integration och fler vägar till jobb- i synnerhet i de stadsdelar där
klyftorna är större.
En viktig åtgärd för att fler ska komma i jobb är satsningen på
Stockholmsjobb, stadens särskilda satsning på kommunala
visstidsanställningar. Detta har visat sig vara en effektiv åtgärd för att
personer ska gå från försörjningsstöd till jobb eller studier. I och med
budgetsatsningen höjs målet till 1000 Stockholmsjobb 2018.
Vi satsar mest där behoven av insatser är som störst. Klyftorna ska
minska, både mellan inrikes och utrikes födda och beroende i vilken del
av staden man bor.
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När det gäller antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd så kan man ju
alltid belysa förändringar på olika sätt, såsom årliga förändringar eller
större trender över tid. Det vi kan konstatera – och som faktiskt utgör det
stora trendbrotten i den här frågan- är att antalet personer som fick
ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet minskade med 21,6 procent
från augusti 2014 till augusti 2017. Från 5115 personer i augusti 2014 till
4010 personer i augusti 2017.

Vidare ska vi inte glömma att det ju är Arbetsförmedlingen som ansvarar
för Arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända inom etableringsprogrammet.
Här bedriver vi nu en nära samverkan för att skapa snabba vägar till jobb
och etablering och att minska andelen nyanlända som tvingas söka
försörjningsstöd efter avslutad etablering. Staden gör särskilda satsningar
för att förbättra mottagande, samhällsorientering, studie- och
yrkesvägledning samt jobbskapande åtgärder. Vuxenutbildningen spelar
här en allt viktigare roll och det är ju därför vi satsar för att utveckla nya
smarta lösningar som exempelvis YFI- som vi ser funkar i verkligheten.
När det gäller förändringar i arbetslöshetsstatistiken så kan vi konstatera
att det antalet arbetslösa förändras över åren. Det går såklart att jämföra
mellan år och peka på enskilda upp och nedgångar mellan åren, men det vi
bör fokusera på är hur trenden ser ut. Här kan vi konstatera att andelen

arbetslösa i Stockholm i procent av arbetskraften under
mandatperioden sjunkit såväl när det gäller unga som gruppen 1664 år: från 6,6 procent av arbetskraften år 2014 till 6,1 procent i
augusti 2017.
När det gäller ungdomsarbetslösheten så har den minskat ännu mer
mellan augusti 2014 och augusti 2017, med 30 procent. Det är
särskilt glädjande att se att minskningen av ungdomsarbetslösheten
är som störst i stadsdelar som Skärholmen, med en minskning på 40
procent, eller Enskede- Årsta- Vantör, men en minskning på 39
procent i jämförelse med 2014. Det är en viktig signal om att
satsningarna på uppsökande arbete och insatser riktade mot unga
faktiskt ger resultat.
Stockholm den 24 januari 2018
Mirja Räihä (S), arbetsmarknads-, idrotts- och kulturborgarråd
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