Skrivelse till Arbetsmarknadsnämnden om insatser för att nå kvinnor med svag
ställning på arbetsmarknaden
Jobb och vägen till egenförsörjning är avgörande i arbetet för att stärka den ekonomiska
jämställdheten i Stockholm. Att nå och möjliggöra att kvinnor som står långt ifrån
arbetsmarknaden kommer i arbete är också viktigt för att minska barnfattigdomen i
Stockholm, i synnerhet när det kommer till ensamstående mödrars försörjning.
Kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden är en heterogen grupp, och det finns flera
hinder i att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Psykisk eller fysisk ohälsa, bristande
svenskkunskaper eller utsatthet för diskriminering kan vara hinder i deltagandet på
arbetsmarknaden. Vilka insatser som krävs skiljer sig därför åt.
Under föregående mandatperiod initierades arbetet med Stadsdelsmammor, en satsning som
nuvarande styret tagit vidare och permanentat. Det är positivt. Enligt
Arbetsmarknadsrapporten 2021 har 26 Stadsdelsmammor varit anställda i staden under året.
Genom Jobbtorg Stockholms uppsökande arbete riktat mot kvinnor i Järva resulterat i att 62
kvinnor erhållit insatser. Ytterligare insatser har genomförts inom ramen för FINSAM och i
samverkan med sociala företag och civilsamhället. Även om arbetet pågår inom stadsdelarnas
och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden, samt civilsamhälle och näringsliv – så krävs
det uppenbarligen högre ambitioner för arbetsmarknadspolitiken i staden ska bli jämställd.
Under pandemin har situationen för personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet
cementeras ytterligare, och antalet som tillhör gruppen har ökat. Trots att
långtidsarbetslösheten bland kvinnor och män är relativt lika, så är det framförallt män som
nås av insatser. Under 2021 skrevs 417 individer in på stadsdelarnas arbetsmarknadsinsatser,
varav 174 av dessa var kvinnor (Arbetsmarknadsrapport 2021). Även här finns ett behov av
att förstärka det uppsökande arbetet.
Mot bakgrund av ovan vill vi fråga förvaltningen:
1. Enligt Arbetsmarknadsrapport 2021 har staden genom Jobbtorg Stockholm varit i
kontakt med 266 kvinnor i Järva, varav 62 har erhållit insatser, vilka anledningar finns
till att övriga 204 inte erhållit insats och/eller avböjt tillika?
2. Vilka vidare åtgärder ämnar staden och arbetsmarknadsnämnden ta för att nå kvinnor
i långtidsarbetslöshet och motverka ytterligare cementering av långtidsarbetslöshet
efter pandemin?
3. Vilka åtgärder behöver vidtas för att öka inskrivningsgraden bland kvinnor i
stadsdelarnas arbetsmarknadsinsatser?
4. Vilka uppsökande verksamheter finns i dag för att nå kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden?
5. Vilka arbetsförberedande insatser erbjuder staden till kvinnor i långvarig arbetslöshet?
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