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REMISS MOTION 2001:12 OM MÅNGFALDS-/INTEGRATIONSPLAN FÖR
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
(2 bilagor)
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturnämnden föreslås besluta
att som svar på landstingsstyrelsens remiss över motion av
Birgitta Sevefjord (v) och Gerardo Berrios (v) om
mångfalds/integrationsplan för Stockholms läns landsting ,
avge yttrande enligt förslagsskrivelse.
BAKGRUND
Landstingsstyrelsen har genom remiss anmodat kulturnämnden att yttra sig över
motion av Birgitta Sevefjord (v) och Gerardo Berrios (v) om mångfalds/integrationsplan för Stockholms läns landsting.
Remissen skall besvaras senast den 1 oktober 2001.
REMISSEN I SAMMANFATTNING
Motionärerna föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt
landstingsstyrelsen att snarast ta fram ett förslag till mångfaldsplan
(integrationsplan), som skall omfatta samtliga verksamheter inom landstinget.
I planen skall ingå planering för ett aktivt arbete med syfte att inom samtliga
verksamheter och på alla befattningsnivåer ha anställda med utländskt ursprung i
ett antal som motsvarar deras andel i befolkningen i Stockholms län.
Motionärerna framhåller vikten av att bekämpa segregation, etnisk diskriminering
och rasism. De anser att politiska organisationer måste föregå med gott exempel
och därigenom bidra till att förbättra attityden till invånarna med utländskt
ursprung i samhället. Vidare anför motionärerna att ett integrerat samhälle kräver
en attitydförändring hos alla. Ett gott samhälle förutsätter att alla människor känner
sig delaktiga och kan påverka samhällsutvecklingen. Motionärerna pekar på att det
är annorlunda i Stockholms län. Stora grupper av människor, framförallt de med
utländskt ursprung, står utanför arbete och utan möjligheter att påverka sin egen
tillvaro. Segregationen är ett djupgående samhällsproblem och den politik som
krävs för att möta den måste vara långsiktig. Tre faktorer nämns som nyckelfrågor
för en lösning:

Bilagor
1. Förslagsskrivelse
2. Remiss 2001:12
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- Kunskaper i svenska språket
-Utbildning/kompetensutveckling
-Arbete
Vidare anförs i motionen att arbetet med segregationen måste utgå från kvinnors
och mäns behov och möjligheter. En nödvändig förutsättning för ett lyckat
integrationsarbete är att alla kunskaper som invånare med utländskt ursprung bär
med sig, när de kommer till Sverige och Stockholms län, ses som en resurs för
samhället. Inom sjukvården och äldreomsorgen, där behoven av utbildad personal
idag är stora, är t ex flerspråkighet en oerhört viktig resurs enligt motionärerna.
FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att använda sig av den potential som
kvinnor och män med utländskt ursprung i Sverige och inom Stockholms läns
landsting utgör. Vidare är det angeläget att den kompetens och utbildning samt
flerspråkighet som invandrade män och kvinnor besitter tas tillvara.
I stället för separata planer ser förvaltningen att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen i det årligen återkommande planeringsarbetet ställer upp mål
för integrationsarbetet, som förvaltningarna har att beakta vid rekrytering av
personal samt i utbildnings-och utvecklingsarbetet inom personalområdet. Läget
följs årligen upp i delårs- och årsredovisningar i likhet med andra frågor som
jämställdhet, miljö och personal .
Genom att också fortsättningsvis finansiera olika kurser /reaktiveringsutbildningar,
tillhandahålla praktikplatser o dyl kan landstinget möjliggöra för invånare med
utländskt ursprung och utländsk utbildning att dels komma ut i arbetslivet dels att
resurser som flerspråkighet, utländsk utbildning etc tas tillvara.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden
avstyrker vänsterpartiets motion 2001:12 om mångfalds-/integrationsplaan för
Stockholms läns landsting med syfte att kvotera antalet anställda med utländskt
ursprung inom samtliga verksamheter och alla befattningsnivåer.

Hans Ullström
Ulla Flacke
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