
 

 

Motion av Rashid Mohammed (V) om att utreda i vilken utsträckning 

utrikesfödda kvinnor får ta del av stadens arbetsmarknads- och 

etableringsinsatser? 

 

En grupp som har särskilt svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är utrikesfödda 

kvinnor med bristfällig utbildning. Enligt arbetsförmedlingens pressmeddelande den 12 

september 2019 ökar arbetslösheten sakta uppåt, vilket hänger samman med en avmattning i 

ekonomin. Arbetslösa som har fått det än svårare att få fäste på arbetsmarknaden är också de 

som först drabbas av en konjunkturavmattning. Det gäller bland annat utrikes födda kvinnor 

med kort utbildning. Antalet kvinnor som varit utan arbete i mer än 12 månader ökar. 

 

Under ett år har arbetslösheten ökat med 1 500 personer och ligger nu sammanlagt  på 74 000. 

Ökningen återfinns nästan uteslutande bland utrikesfödda kvinnor med kort utbildning. I 

Sverige har regeringen som mål att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och 

ekonomiska självständighet. Samtidigt visar en granskning gjord av Riksrevisionen  att 

integrationspolitiken saknar ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 

 

Alla stockholmare, oavsett bakgrund, har rätt till ett arbete med schyssta arbetsvillkor. Men 

utrikesfödda kvinnor möter ständigt hinder i form av diskriminering. Vilket inte minst visar 

sig genom att de är underrepresenterade i hela etableringssystemet. De får mindre stöd än 

män, trots större behov.  Riksrevisionen har i sin granskning lyft fram brister i just 

individanpassningen av etableringsinsatserna, särskilt när gäller anpassningar till nyanlända 

kvinnors behov.  

 

Minskade ekonomiska klyftor är en förutsättning för en jämställd och jämlik stad. Utbildning 

är den viktigaste faktorn för att kunna träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden för att  på 

så vis bli självförsörjande. Vänsterpartiet instämmer därför i analysen att individanpassningen 

av etableringsinsatserna måste öka för utrikesfödda kvinnor. Vi vill därför att staden ska 

utreda i vilken utsträckning utrikesfödda kvinnor får ta del av stadens arbetsmarknads- och 

etableringsinsatsser i nuläget så att man kan presentera nya och bättre lösningar. 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag 

 

att  kommunfullmäktige beslutar att staden ska utreda i vilken utsträckning 

utrikesfödda kvinnor får ta del av stadens arbetsmarknads- och 

etableringsinsatser. 

 

Stockholm den 13 februari 2020 

 

 

Rashid Mohammed (V) 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


