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Sammanfattning
En skrivelse från Karin Rågsjö (V), Daniel Söderberg Talebi (V) och Karin
Gustafsson m.fl. (S) har inkommit till arbetsmarknadsnämnden. Skrivelsen tar upp
betydelsen av specifika insatser för att möta kvinnors behov på jobbtorgen.
Skrivelsen tar upp att den statistik som levereras från Jobbtorg Stockholm inte är
könsuppdelad och att det därför svårt att avgöra om det finns eventuella skillnader
i resultat mellan kvinnor och män.
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Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar i sitt svar att det är möjligt att ta fram
könsuppdelad statistik från Jobbtorgens uppföljningssystem FLAI men att man i
den löpande resultatrapporteringen prioriterat att redovisa statistik efter den
målgruppsindelning som Jobbtorg Stockholm i huvudsak arbetar efter.
De insatser som erbjuds aspiranterna på jobbtorgen idag är baserade på aspirantens
individuella behov. I stort sett kan alla insatser erbjudas både män och kvinnor. De
insatser som jobbtorgen erbjuder som har särskilt fokus på kvinnor med låg
utbildningsnivå är KRAMI och FAMU-projektet.
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Bakgrund
På arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2012-03-27 lämnades en skrivelse från
Karin Rågsjö (V), Daniel Söderberg Talebi (V) och Karin Gustafsson m.fl. (S).
Skrivelsen tar upp kvinnors behov av specifika insatser på Jobbtorgen. Skrivelsen
tar även upp att statistiken som levereras från jobbtorgen inte är könsuppdelad och
att det därmed är omöjligt att avläsa eventuella skillnader i insatser och resultat
mellan kvinnor och män. Vidare anser skrivelsen att det behövs specifika insatser
för kvinnor som gör det lättare för dem att få jobb – detta med särskilt fokus på de
kvinnor som invandrat till Sverige från andra länder.
Med anledning av detta vill författarna ge förvaltningen i uppdrag att:
1. Arbeta fram statistik uppdelat på kön.
2. Presentera vilka insatser som idag ges till de kvinnor som har låg
utbildningsnivå och är i behov av mer omfattande insatser för att komma ut
på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsförvaltningens svar
Jobbtorgen använder idag uppföljningssystemet FLAI för att rapportera enskilda
deltagares aktiviteter och resultat. Denna information används sedan för att
sammanställa statistik för jobbtorgen. Idag väljer förvaltningen att i den löpande
statistikredovisningen redovisa statistik uppdelat efter målgrupp (unga, nyanlända,
Jobbtorg resurs och övriga) men det är även möjligt att i programmet ta fram
könsuppdelad statistik. I samband med årsrapporter redovisas statstik även
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uppdelad på kön. Det är även möjligt att ta fram mer specifik statistik uppdelad på
kön som t ex antalet kvinnor och män i olika typer av aktivitet. Detta kan också
kombineras med uppgifter om ålder, utbildningsbakgrund etc
Som enkla exempel redovisas i tabellen nedan antalet inskrivna på jobbtorgen
under perioden december 2011 till februari 2012 samt aktuell månad, vilket här
avser april 2012. I urvalet ingår även deltagare som är inskrivna på Jobbtorg
Resurs. Enligt tabell 1 var det nästan lika många kvinnor som män inskrivna på
jobbtorgen under april 2012. (Däremot skiljer sig könsfördelningen åt i olika
åldersgrupper där män är mer representerade i gruppen unga upp till 25 år medan
det är något fler kvinnor än män inskrivna i åldern över 25år).

Alla

Aktuell månad Dec 2011 Jan 2012
Feb 2012
(april 2012)
Kvinna
1 833
1 974
1 963
1 903
Man
1 820
1 748
1 809
1 830
Totalt
3 653
3 722
3 772
3 733
Tabell 1: Antalet inskrivna på Jobbtorg Stockholm

Tabell 2 visar antalet avslutade exklusive återremitterade på Jobbtorg Stockholm. I
urvalet ingår även deltagare som är inskrivna på Jobbtorg Resurs. Skillnaderna
mellan män och kvinnor är relativt liten. Antalet avslutade kvinnor i april 2012
motsvarar 6,7 % av de inskrivna kvinnorna den månaden. Motsvarande andel var
8,2 % avslutade av antalet inskrivna män under samma period.

Aktuell månad Dec 2011
Jan 2012
Feb 2012
(april 2012)
Kvinna
124
128
160
151
Man
149
128
174
152
Totalt
273
256
334
303
Tabell 2: Antalet avslutade exklusive återremitterade Jobbtorg Stockholm.
De insatser som erbjuds aspiranterna på jobbtorgen idag är baserade på aspirantens
individuella behov. I stort sätt kan alla insatser erbjudas både män och kvinnor.
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Exempel på aktiviteter som erbjuds till kvinnor med låg utbildningsnivå är
KRAMI och FAMU.
KRAMI är en verksamhet som i första hand vänder sig till personer inom
kriminalvården men även till kvinnor som har någon form av socialmedicinsk
problematik. KRAMIs verksamhet erbjuds även till män men inom verksamheten
finns det separata aktiviteter för kvinnor. Under ett år genomförs sex kurser inom
KRAMI med fem kvinnliga deltagare per kurs.
Målet med KRAMIs verksamhet är att deltagarna ska finna, få och behålla ett
arbete, leva ett laglydigt liv, bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala
sammanhang i syfte att förebygga återfall i kriminalitet, missbruk och motverka
utanförskap.
FAMU är ett arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden
och riktar sig till långtidsarbetslösa som bor i nordvästra Stockholm (Järva).
FAMU står för För Arbete Mot Utanförskap. Syftet med projektet är att bryta den
rundgång flera långtidsarbetslösa upplever då de slussas mellan olika instanser och
aktiviteter. Ambitionen är att förkorta arbetslöshets- och bidragstiden genom att
skapa en sammanhållen kedja av insatser och hållbar planering för den enskilde
individen. Deltagarna erbjuds de aktiviteter som redan finns på jobbtorgen men
med extra fokus på hälsa och svenska språket. Ett av projektets prioriterade delmål
är att stärka kvinnors väg till arbete. Sedan start i september 2010 har det varit fler
kvinnor än män som deltagit i projektet. I maj 2012 var det totalt 307 deltagare
inskrivna i FAMU varav 222 kvinnor och 85 män. Projektet pågår till 31 augusti
2013.
___________________________________
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