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§ 10 Lika möjligheter för nyanlända
kvinnor
remiss från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2018, dnr 1.5.1.-245-2018.
Lika möjligheter för nyanlända kvinnor är centralt för en
fungerande etablering. Förvaltningen anser att Stockholms
stad redan idag arbetar med förslagen som en del av uppdraget
i budget 2018.
Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt ett förvaltningens förslag.
Lars Lundqvist m.fl. (L) och Christer H Sjöblom m.fl. (M)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från
Liberalerna och Moderaterna. Kristin Jacobsson (C) instämde
i förslaget i form av ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade
att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Lars Lundqvist m.fl. (L) och Christer H Sjöblom m.fl. (M)
reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
- Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
- Stadsdelsnämnden anför därutöver följande
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Förvaltningen skriver att de inte anser att det behövs
särskilda riktlinjer för bemötande av nyanlända kvinnor.
Rapporten från kommissionen Hållbart Stockholm, som
visar att det är stor skillnad i sysselsättning mellan
nyanlända män och kvinnor efter avslutad etablering,
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spekulerar dock i att bemötandet ser olika ut. Bland
annat att det finns högre förväntan på obetalt hemarbete
för nyanlända kvinnor, men också eventuellt sexistiskt
bemötande från handläggare som representerar
myndigheter och kommuner. Som liberaler kan vi aldrig
acceptera att färre kvinnor än män kommer i arbete
därför att det på något vis antas att hon skulle vilja ta
hand om hem och barn snarare än att arbeta. Vi kan
heller inte acceptera att man står handfallen och
fortsätter med insatser som alldeles uppenbart inte
fungerar, som tidsbegränsade och små projekt, och på så
vis dömer människor till långvarig arbetslöshet. Det här
är en utmaning som genom konkreta, resoluta och
flexibla åtgärder går att lösa. Motionen bör därför
tillstyrkas.
Ersättaryttrande
Kristin Jacobsson (C) instämde i reservationen i form av
ersättaryttrande.
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