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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Sammanfattning
Betänkandet Mångfald som möjlighet, SOU 2008:56, handlar om integration på
landsbygden och om hur andelen utrikes födda kan öka inom de gröna näringarna.
Stockholms stad och dess socialtjänst berörs således inte i någon större utsträckning av huvudinnehållet i betänkandet. Socialtjänstförvaltningen anser dock att
flera av förslagen till integrerande åtgärder är bra, t.ex. validering av utbildning
från annat land samt yrkesanpassad SFI.

www.stockholm.se/socialtjänstförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.6-0604/2008
SID 2 (4)

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat remiss från
jordbruksdepartementet av betänkandet ”Mångfald som möjlighet. Åtgärder för
integration på landsbygden” SOU 2008:56. Sammanfattning och ekonomiska beräkningar för förslag i betänkandet biläggs. Betänkandet finns i sin helhet på regeringens webbplats www.regeringen.se.
Remisstiden går ut den 12 december 2008. Ärendet har även remitterats till Stockholm Business Region och stadsledningskontoret.

Remissen i sammanfattning
Betänkandet Mångfald som möjlighet, SOU 2008:56, handlar om integration på
landsbygden och om hur andelen utrikes födda kan öka inom de gröna näringarna.
Med de gröna näringarna avses jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk och nära relaterade verksamheter.
Två skeden under integrationsprocessen anses vara nyckeltillfällen för att rekrytera utrikes födda till de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv. En
stor del av de utrikes födda hamnar efter ankomsten till Sverige i kommuner på
landsbygden. Här finns möjlighet för så kallade lotsar (se nedan) att etablera kontakt mellan de utrikes födda och lokala arbetsgivare i de gröna näringarna eller
landsbygdens övriga näringsliv. I ett senare skede kan rekryteringen inriktas på
utrikes födda i tätorterna till tätortsnära gröna näringar, som trädgård, hästnäring,
golfbanor och djurskötsel. Detta gör det möjligt att bo kvar i sin tätortskommun
och pendla till sitt arbete på den tätortsnära landsbygden.
I betänkandet föreslås en rad konkreta åtgärder:
Grön lots. En från myndigheter fristående aktör som ska matcha arbetskraftsbehov med den kompetens som finns hos nyanlända utrikes födda.
Grön validering. Utveckla en valideringsmodell för yrken inom de gröna näringarna för att kunna ”översätta” kompetens som förvärvats genom utbildningar eller yrkeserfarenheter utomlands.
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Grönt kort. Ett diplomeringsinstrumentet utvecklas för målgruppen personer
med utbildning eller erfarenhet inom naturbruksområdet som förvärvats utomlands.
Grön SFI. I regioner med ett stort antal arbetsgivare i de gröna näringarna skapas en Grön SFI eller SFG, det vill säga Svenska för de gröna näringarna.
Vidare föreslås att man ska ta vara på den mångfald och kompetens som finns hos
utrikes födda inom exportföretagen. Personer med utomnordiskt ursprung föreslås
få utbildning inom export och försäljning samt i att representera sin kommun och
dess exportföretag.
Ett annat område är turism. Invandrares kompetens om andra länder och kulturer
kan användas i en marknadsföringsoffensiv av Sverige som turistland, med särskilt
fokus på den svenska landsbygden, och där utrikesfödda svenskar utbildas till att
bli "officiella representanter för Sverige och x kommun."
För att undanröja specifika hinder för utrikes födda att etablera sig på landsbygden
föreslås flera åtgärder, bl.a. körkortsutbildning på andra språk än svenska, information om räntefria lån och mikrofinansiering och utveckling av arbetspraktik/
lärlingssystem för snabb kontakt med landsbygdens arbetsliv för personer med
lämplig utbildning/erfarenhet från ursprungslandet.
I betänkandet föreslås vidare att regeringen ska ta initiativ till utarbetande av en
svensk motsvarighet till Kanadas ”Tool Box”, en verktygslåda för presumtiva
mångfaldskommuner. Regeringen föreslås även utarbeta en integrationslag i syfte
att motverka dagens brister och klargöra individers, kommuners och andra aktörers ansvar, och därmed öka rättssäkerheten.
Den totala beräknade kostnaden för de förslag som lämnats är totalt cirka 101
mnkr - 38 mnkr för 2009, 33 mnkr för 2010 och 30 mnkr för 2011.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stockholms stad och dess socialtjänst berörs inte i någon större utsträckning av
huvudinnehållet i betänkandet, som främst avser landsbygden. Socialtjänstförvaltningen anser dock att det är positivt med mångfald inom de flesta verksamhetsområden och att snabb etablering på arbetsmarknaden är en av de viktigaste vägarna
till integration i samhället. Flera av förslagen till åtgärder är bra, t.ex. validering/
kartläggning av kompetens från annat land samt yrkesanpassad SFI.
I Storstockholmsregionen, inklusive Uppsala, Enköping och andra orter som ligger
inom pendlingsavstånd från Stockholm, finns inte många lediga gröna jobb. Jobb-
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portalen www.gronajobb är Sveriges enda webbplats för lediga jobb i de gröna
näringarna: djur, natur, jordbruk, skog, trädgård, golf, livsmedel, mark osv. I mitten av november fanns bland de 50 senaste inkomna jobben endast tre lediga jobb
i Storstockholmsområdet (inklusive Enköping och Uppsala). I Arbetsförmedlingens Platsbank fanns inom kategorin Naturbruk – som är de rubrik som motsvarar
arbeten inom de gröna näringarna – totalt i Sverige 84 lediga platser, varav tio i
Stockholms län, Inom kategorin Miljövård, hälsoskydd och renhållning fanns totalt 56 jobb i länet, varav det absoluta flertalet var inom städbranschen. Inget jobb
motsvarar definitionen gröna jobb.
Stockholms stad har ett stort intresse av att utveckla besöksnäringen. Under perioden januari – augusti 2008 kom flertalet turister (enligt statistik från Stockholm
Visitors Board) från Europa. De utomeuropeiska besökarna kom främst från USA,
Japan och Kina. De nyanlända utrikes födda kom år 2007 framför allt från Irak
och Somalia. Hur många besökare som kom från arabländerna framgår ej av statistiken. En möjlig väg att öka antalet kan, enligt betänkandets förslag, vara att utbilda irakiska invandrare till officiella representanter för staden så att de kan medverka i marknadsföringen av Stockholm i de arabiska länderna (arabiska är officiellt språk i 25 länder).
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