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Dag och tid

Torsdag 1 december kl. 18.00 -20.00

Plats

Albys hjärta

Närvarande

Politiker:
Medborgare: 22 varav 2 män och
Shakhlo Altieva (MP),
pojkar och 20 kvinnor och flickor
Ordförande
Diana Hildingsson (S)
Urban Koistinen (S)
Stefan Eriksson (S)
Sikander Butt (S)
Marit Strand Pettersen (V)
Milojka Vratonjic (S)
Mehmet Kulbay (M)
Tjänstepersoner:
Dennis Latifi,
Områdesutvecklare
Tove Eriksson, arbetsmarknadssamordnare
Greta Lund Jonsson, verksamhetschef, socialförvaltningen,
Charlotte Rydberg,
kommunikatör
David Abid (M)
Kjell Sjöberg (TuP)
Per Ahlin (SD)

Ej närvarande

Sammanfattning
Temat för mötet var möjligheter och hinder för kvinnor i Alby att komma in i
och utvecklas inom arbetslivet. Tove Eriksson, arbetsmarknadssamordnare vid
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Jobbcenter i Botkyrka och Greta Lund Jonsson, verksamhetschef för enheten
för ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen var särskilt inbjudna. Mötet
arrangerades i samarbete med Botkyrka kvinnoverksamhet och Föräldraföreningen för barn och ungdom i Botkyrka.
Bristande utbildning och språkkunskaper, ohälsa, svårigheter att navigera mellan olika system lyftes fram som vanliga hinder för kvinnor på arbetsmarknaden. Ett antal förslag som kan bidra till att möta dessa utmaningar diskuterades, som till exempel SFI för föräldralediga, en lotsfunktion för enkla ärenden
och att Jobbcenter ska finnas på plats någon dag i veckan i Alby.
Fråga till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:
- Finns det möjlighet att ha SFI för föräldralediga?
Fråga till socialnämnden:
- Kan man inrätta en lotsfunktion för personer som behöver hjälp med
enkla ärenden?
Synpunkt till kultur- och fritidsnämnden:
- Med mer resurser skulle Albys hjärta kunna vara öppet hela dagen och
användas mer.
Synpunkt till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:
- Det är viktigt att information om Jobbcenters verksamhet når ut till
målgrupperna.
Möte om Albys kvinnor på arbetsmarknaden (Frågor i kursivt)
Dialogforums ordförande Shakhlo Altieva (MP) inledde med att berätta om
vad dialogforum är. Därefter återkopplade hon från mötet i maj om ungas
hälsa. Socialnämnden har svarat på hur de arbetar för att stödja unga vuxna
med psykiska problem.
Greta Lund Jonsson från Socialförvaltningen i Botkyrka gav generella exempel
på vad som kan utgöra hinder för kvinnors tillträde på arbetsmarknaden. Vanliga hinder är bristande utbildning, bristande kunskaper i svenska eller psykisk
ohälsa.
En del kvinnor börjar SFI men sedan blir det ingen fortsättning när barnen
kommer.
Shakhlo Altieva (MP): I Stockholm stad finns SFI för föräldralediga.
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Kan man ta med sig barn till SFI i Botkyrka?
Greta Lund Jonsson: Inte mig veterligen.
En kvinna lyfte fram hur viktigt det är att träffa rätt personer för att få arbete.
Hon gav rådet att inte alltid välja den enklaste vägen till arbete. Hon berättade
hur hon genom studier på Komvux sedan kunde gå vidare och studera till undersköterska.
Tove Eriksson, arbetsmarknadssamordnare vid Jobbcenter i Botkyrka, informerade om hur de arbetar för att människor ska komma i arbete. De erbjuder:
- specialprogram för utländska akademiker (Academic power)
- yrkessvenska (exempelvis inom vaktmästeri och restaurang)
- allmänna förberedande insatser – cv, intervjuträningar, träffar med arbetsgivare
- anställningsstöd
- praktik och arbetsträning
- traineejobb om man är nyanländ eller under 29 år. Då kan man kombinera jobb och studier.
- för ungdomar upp till 24 år som varken jobbar eller studerar finns
BASUN.
Jobbcenter finns i Tumba.
Vad är skillnaden mellan Arbetsförmedlingen och Jobbcenter?
Greta Lund Jonsson: Arbetsförmedlingen är statlig, Jobbcenter är kommunal.
Tove Eriksson: Arbetsförmedlingen är mer styrda, vi kan vara mer flexibla.
En kvinna som inte kan svenska får inte hjälp av Arbetsförmedlingen. Hon får
inte heller hjälp av socialförvaltningen eftersom mannen arbetar. Vad kan man
göra för henne?
Tove Eriksson: Man behöver inte kunna svenska för att vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Hon kan komma till Jobbcenter.
Blir man inskriven på Jobbcenter?
Tove Eriksson: Ja man blir inskriven. Vi tar emot ungdomar från 16 år. Det
kan dröja några dagar tills man får en kontaktperson. Vi har 290 vuxna inskrivna, varav 140 kvinnor. Vi har också 60 ungdomar, varav 40 unga kvinnor.
När man har bokat tid, får man tolk, eller ska man ha med någon som tolkar?
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Tove Eriksson: Man bör säga till att man behöver tolk och på vilket språk, så
kan vi ordna det. Vi har upphandlade tolkar.
Jobbar socialförvaltningen aktivt för att få in fler på arbetsmarknaden?
Greta Lund Jonsson: Vi samverkar med Jobbcenter och SFI.
Finns det olika takter att gå SFI? Om man inte har ork att gå på heltid.
Greta Lund Jonsson: SFI har en stor bredd på sin utbildning. Sedan är inte SFI
enda möjligheten att lära sig svenska, det finns även frivilliggrupper, studieförbund osv som lär ut svenska. Det finns också möjlighet till språkträning på
Jobbcenter med utbildade SFI-lärare.
Tove Eriksson: På Jobbcenter får man verktyg för att komma närmare arbetsmarknaden. Man får inte bidrag för aktiviteter hos oss.
Det är viktigt med språket, det öppnar dörrar.
Man kan tala bra svenska, men ändå inte hitta ett jobb som passar. Vi behöver
mer diskussion om olika yrken. Vilka yrken passar för kvinnorna här? Det kan
behövas utbildning så att man passar för yrket.
Shakhlo Altieva: Hos Arbetsförmedlingen kan man se inom vilket yrke det
behövs mest folk. Ett tips är att titta på efterfrågan och tänka tre år framåt. Det
är bra att satsa på språk och utbildning. Sedan är det viktigt att skaffa sig nätverk, gå på möten osv.
Det är problem med bostäder. Man bor trångt.
Greta Lund Jonsson: Det är en politisk fråga att det inte byggs tillräckligt. Om
boendet gör att man inte kommer vidare så bör man titta om bostadsmöjligheterna är större någon annanstans. Socialförvaltningen har inte resurser för att
hjälpa till mot trångboddhet.
Diana Hildingsson (S): Många skulle behöva en lots. Man kanske inte kan
svenska. Man vet inte vad som finns, hur man ska välja väg för att bli exempelvis förskollärare. Eller hur man skaffar ett id-kort. Små saker kan bli stora
hinder och sambanden mellan olika steg behöver synliggöras. Det är viktigt
med uppsökande verksamhet. I Stockholm stad finns en lotsfunktion som riktar
sig mot bland annat f.d. kriminella, men man skulle behöva en sådan funktion
även för andra.
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Tove Eriksson: För ungdomar i Botkyrka finns uppsökande ambassadörer som
är anställda av Jobbcenter. På Jobbcenter pratar vi inte bara om jobb, vi svarar
på andra frågor också. Vi har bra samarbete med vuxenutbildningen och deras
vägledare som svarar på frågor om utbildning. Om vi ska ha lotsar, så krävs ett
politiskt beslut.
Dennis Latifi, områdesutvecklare: Man kan ofta få hjälp på olika språk på
medborgarkontoren. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan kommunen
och föreningar i Botkyrka och att information om kommunens insatser finns
hos föreningar.
Det är viktigt att få den där ”pushen” [som gör att man kommer vidare]. Det
behövs också information. Man behöver hitta nya sätt att nå människor med
information.
Tove Eriksson: De flesta kommer till oss från Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen. Vi behöver göra mer reklam för oss själva och bli mer synliga.
Dennis Latifi: Jobbcenter behöver komma ut i området, kanske en dag i veckan. Just nu används t ex inte Albys hjärta fullt ut, huset skulle kunna ha öppet
mer.
Man måste tänka utanför boxen för att nå kvinnor där de befinner sig. Man
kan besöka öppna förskolan eller vanliga förskolan till exempel. Viktigt att
veta vilken samhällsservice som finns.
Greta Lund Jonsson poängterade att det i första hand är Arbetsförmedlingen
som ska hjälpa till att förmedla jobb.
Hur kan man få jobb om man inte kan svenska, läsa eller skriva?
Tove Eriksson: Det är svårt. Arbetsförmedlingen kan stötta med insatser. Man
behöver titta på vilka bitar som fattas.
Det är inte bra för människor att sitta hemma.
Shakhlo Altieva instämde och betonade också vikten av eget ansvar.
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