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Interpellation av Rashid
Mohammed (V) om unga
ensamkommandes
etablering på
arbetsmarknaden

Stockholm stad har tagit ett stort ansvar i mottagandet av unga ensamkommande.
Staden har visat handlingskraft genom att öppna boenden och arbeta fram
samverkansstrukturer med frivilligsektorn. Idag bedriver Stadsmissionen och Ny
gemenskap olika projekt för målgruppen på uppdrag av staden och en mängd
andra frivilligorganisationer möter också målgruppen i olika forum såsom
idrottsföreningar och liknande.
En gedigen introduktion och samhällsorientering har stor betydelse för unga
ensamkommandes framtida liv. Idag upplever många att det är svårt att hitta rätt i
samhället och förstå vilken aktör som ansvarar för respektive fråga. Den så
kallade gymnasielagen trädde i kraft 1 juli 2018 och möjliggjorde att unga
ensamkommande kunde ansöka om uppehållstillstånd för att studera på
gymnasiet. Efter avslutade gymnasiestudier har man sex månader på sig att få en
fast anställning för att kunna söka permanent uppehållstillstånd. Att på så kort tid
ordna en anställning bedöms vara svårt och ställer ytterligare krav på en
välfungerande samordning mellan institutioner och verksamheter.
Det finns en del oklarheter kring ansvar för boende, skola,
arbetsmarknadsinsatser och vägar till föreningslivet. För att denna målgrupp ska
få rätt stöd framöver krävs det att staden samordnar de verksamheter som möter
målgruppen. Nyanlända kommer vanligtvis till INTRO Stockholm och ett lokalt
medborgarkontor där stadens samhällsvägledare ger initialt stöd, men unga
ensamkommande hänvisas inte dit då de ofta befunnit sig i staden i flera år. Trots
det har de ofta stora behov av vägledning framåt i livet.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till arbetsmarknadsoch integrationsborgarrådet Fredrik Lindstål:
1. Målgruppen unga ensamkommande behöver stöd gällande skolgång,
boende och arbete. Idag är ansvaret för detta delat mellan

stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltningen och andra aktörer såsom
jobbtorgen. Målgruppen efterfrågar ett sammanhållet stöd i sin
etablering, kommer det tas fram övergripande riktlinjer eller strategi för
staden mot bakgrund av detta?
2. Hur bedömer du att staden idag klarar av att bemöta den här gruppens
behov av snabb etablering på arbetsmarknaden för att kunna få
uppehållstillstånd? Planeras det några särskilda insatser för att gruppen
snabbt ska etablera sig på arbetsmarknaden?

Stockholm den 5 juni 2019
Rashid Mohammed (V)

