MOTION
Inrätta en Yalla Trappa för de som står längst från arbetsmarknaden
Bakgrund och motivering
Samhället står inför en stor utmaning framöver. Tusentals människor ska in i det svenska
samhället och förhoppningsvis gå från utanförskap och bidragsberoende till självkänsla och
självförsörjning. Människor, och inte bara nyanlända, som hamnat utanför samhället, kanske
p g a bristande kunskaper i svenska språket, bristande skolunderbyggnad eller patriarkala
levnadsmönster, har samhället ansvar för att integrera. Trelleborg är inget undantag i detta.
I kommunen lever många kvinnor, som av olika skäl hamnat långt från arbetsmarknaden. Att
få dessa kvinnor i arbete innebär inte bara en ekonomisk vinst för samhället, utan även en
mänsklig vinst, som är svår att mäta. Men de positiva effekterna blir som ringar på vattnet och
att mamman i familjen får arbete kan innebära att barnen får intresse för utbildning och inte
fostras till nya bidragstagare. Således uppstår en win-win situation för både kommunen och
den enskilda människan.
Det finns dessutom positiva krafter inom såväl näringslivet, föreningslivet som politiken i
Trelleborg, som vill hjälpas åt att genomföra detta.
Yalla Trappan finns i Malmö och är ett arbetsintegrerande, socialt företag och
kvinnokooperativ, som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla
Trappan 20 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i tre
verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice.
Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet
för utlandsfödda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora
kompetens som finns bland Yalla Trappans medarbetare och praktikanter har de gemensamt
skapat en livskraftig och stabil verksamhet präglad av solidaritetstänkande och
innovationsrikedom.
Yrkande
Vi vill att fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att införa ett socialt företag, enligt modellen för Yalla Trappan.
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