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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över fråga från dialogforum i Alby 2016-12-01
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2017-01-25, som yttrande över den fråga och synpunkt som återfinns i minnesanteckningarna från dialogforumet.
Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig
över en fråga och en synpunkt från ett dialogforum i Alby 2016-12-01. I minnesanteckningarna från mötet ställs följande fråga och synpunkt:
1. Finns det möjlighet att ha SFI för föräldralediga?
2. Det är viktigt att information om Jobbcenters verksamhet når ut till
målgrupperna.
Yttrande
Fråga om SFI och föräldralediga

Föräldralediga kan söka till Svenska för invandrare (SFI) precis som alla andra
medborgare i kommunen. När det gäller regler angående ersättning måste de
dock vända sig till Försäkringskassan.
Vuxenutbildningen har föräldragrupper inom SFI vilket innebär att föräldrar
kommer med sina barn och studerar under sin föräldraledighet. Barnen leker i
klassrummet och lärare och andra elever hjälps åt att se till barnen. Föräldragrupperna gör så att föräldrarna inte behöver sluta studera SFI under sin föräldraledighet.
Från och med den 17 januari 2017 kommer kommunen även att erbjuda SFI
utan registrering på Öppna förskolan i Fittja på tisdagar kl. 09.00-12.00.
Synpunkt angående kommunikationen kring Jobbcenters verksamhet
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Jobbcenter når ut till sina målgrupper genom flera olika kanaler, som riktar sig
direkt till medborgaren eller till de aktörer som Jobbcenter samarbetar med,
som till exempel Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Mellan dessa
två uppdragsgivare och Jobbcenter finns det sedan länge etablerade kommunikationskanaler.
Den information om Jobbcenters insatser som riktar sig direkt till medborgaren
når ut på följande sätt:









Botkyrka kommuns webbplats, www.botkyrka.se
Jobbcenters webbplats, www.botkyrka.se/jobbcenter
Sommarjobbsportal, http://utbildning.botkyrka.se/sommarjobb
Sociala medier
Direktmarknadsföring (särskilt inom det kommunala aktivitetsansvaret, mejl och brevutskick)
Marknadsföringsmaterial (informationsblad, affischer med mera)
Annonsering (främst i tidningarna Mitti och Södra sidan)
Direktkontakt med medborgarna genom olika mötesplatser

Under 2016 har Jobbcenter genomfört en rad aktiviteter på olika mötesplatser
för att nå ut till medborgarna om vilket stöd som finns att tillgå. Till exempel
har ungdomsambassadörer träffat ungdomar i Hallunda/Norsborg samt Alby
och Storvreten. Jobbcenter har även deltagit i rekryteringsmässor och arrangerat evenemang i Hallunda/Norsborg och i Storvreten.
För att ytterligare effektivisera arbetet med kommunikationen kommer Jobbcenter att ta fram en kommunikationsplan under 2017.
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