Kristdemokraterna

Folkpartiet Liberalerna
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun.
Asyltiden
1 Gislaveds kommun finns det idag fyra asylboenden, varav ett för ensamkommande barn,
med sammanlagt plats för mer än 200 personer.
Ett stort ideellt arbete utförs av kyrkor, Rödakorset och andra föreningar i avsikt att hålla
dessa personers drömmar vid liv under den tid de är i Sverige samt att medverka till en
långtgående integration.
Hos de vuxna finns oro för framtiden, familjen och ekonomin. Där finns oro för hur studier och
yrkeskunskap förvärvad i hemlandet, ska kunna anpassas till svenska förhållanden.
Bristen på aktivitet ger rädsla för långvarig passivitet.
För många asylsökande kan den eventuellt dåliga ekonomin förbättras av möjlighet att handla
på Second Hand och få gåvor från enskilda individer och butiker.
1 samverkan med lokalt näringsliv arbetar de ideella krafterna med matchning av arbete och
praktikplatser. Detta är ett arbete som ger resultat.

Tiden efter uppehållstillstånd
Vi ser nu att många, framförallt familjer som får uppehållstillstånd, aktivt väljer att bosätta sig i
vår kommun. Ett återkommande argument som våra nyinflyttade säger är: “Det vore allt för
svårt att lämna de personer vi lärt känna”.
De mindre orterna med god tillgång på bostäder t.ex. Burseryd och Skeppshult, blir sällan
bostadsort eftersom resor till och från aktiviteter i “Etableringsreformen” är förlagda till
Gislaved. Tyvärr är kollektivtraflken inte är anpassad i tillräcklig omfattning och främst dagtid
är det svårt att ta sig till och från de mindre orterna.
De ideella krafterna har uppmärksammat detta problem och påbörjat en samverkan över
ortsgränser för att möjliggöra ett fortsatt stöd i integrationen.
1 detta skede överförs ansvaret för dessa personer till Arbetsförmedlingen (AF) för att komma
in i “Etableringsreformen”. Här kommer också kommunen in med att försöka finna en bostad
samt förskola, skola och SF1 och dessa är ett stort stöd för våra nyanlända. Kommunens
“Strategi för integration” och “Handlingspian för integrationsarbetet” börjar också att gälla för
dessa personer.

1 februari 2013 hade knappt var femte nyanländ i Arbetsförmedlingens
etableringsprogram en eftergymnasial utbildning. 1 februari i år hade nästan en
tredjedel av de nyanlända samma utbildningsnivå. (tidningen Arbetet 12/4 2015 nationell
statistik).
Som kommun får vi n: missa tillfället att ta hand om kompetenser som finns i denna grupp av
människor. Detta kan, rätt hanterat, leda till en ökad befolkning och ökade skatteintäkter samt
ökade kunskaper.
Vi uppmärksammar
• med oro den svårighet som Gislaveds kommun har att erbjuda lämpliga arbeten för
våra nya invånare. Arbetsförmedlingen saknar platser för att på ett bra sätt erbjuda
aktiviteter i “Etableringsreformen”.
•

att våra egna samordnare i kommunen upplever det svårt att hitta platser inom
kommunens verksamheter trots kompetenser hos de som söker. Detta trots att vårt
handlingsprogram pekar på en helt annan möjlighet.

•

att vi riskerar förlora de kompetenser som finns hos de i arbetsför ålder. Kompetenser
som med liten “investering” och anpassning till svenska förhållanden gör att fler
människor kan vara med och utveckla vår kommun.

Nu är det dags
Gislaveds kommun måste enligt vår uppfattning vara föregångare och därmed visa näringslivet
på goda exempel med mål att tillvarata den kompetens som redan nu finns i vår kommun. Vi
behöver en ökad flexibilitet i vår kommun för att hjälpa våra nyanlända.
Yrkande
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna i Gislaveds kommun yrkar därför till
kommunfullmäktige:
•

Att det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en tjänstgöringsgrad
som passar med denna aktivitet och anställa personer för att “skugga” arbeten som
liknar tidigare utbildning eller arbete. Detta på kort eller lång tid beroende på vad som
är möjligt.

•

Att utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller tidsanpassad kvälls- eller
helgförlagd SFI-undervisning.

•

Att utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna till och från
de mindre orter där det behövs, för att underlätta resandet för våra nyanlända i
“Etableringsreformen”.

•

Att kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna sysselsättninglarbetspiatser.
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