
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Näringslivs- och utvecklingsenheten Till Kommunstyrelsen 

Datum 2018-05-09 
Dnr: 2017/0264 

Svar på motion nr 18/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Kristina Embäck (S) om aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda 
kvinnors till ekonomisk självständighet 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) har en i en motion yrkat att Österåkers 
kommun tar initiativ till att låta studieförbunden kunna arbeta uppsökande för att låta utriksfödda 
kvinnor läsa SFI under föräldraledigheten samt att Österåkers kommun tar initiativ till att göra 
riktade insatser för utrikesföddas kvinnors företagande. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

1. Bifalla motion nr 18/2017 i den del som avser SFI under föräldraledighet med hänvisning till att 
Skolförvaltningen bedömer att språkstudier som anordnas i samverkan med studieförbund kan utgör 
ett komplement till ordinarie vuxenutbildning. 

2. Anse motion nr 18/2017 besvarad i den del som avser riktade insatser med hänvisning till det 
arbete som redan pågår inom Kommunstyrelsens kontor. 

Bakgrund 
Motionärerna anför att nästan 30 procent av utomeuropeiskt födda kvinnor i åldrarna 20-64 år står 
utanför arbetsmarknaden. Mer måste göras för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete. Österåkers 
kommun bör göra mer för att utrikes födda kvinnor snabbare ska kunna påbörja sin resa mot 
ekonomisk självständighet. 

Förvaltningens slutsatser 
Arbetslösheten för gruppen utrikesfödda är väsentligt högre i kommunen än för genomsnittet. I maj 
månad 2018 var totalt 114 personer inskrivna i etableringsuppdraget (tom dec 2017), varav 45 
kvinnor. Från och med januari 2018 skrivs man in i etableringsprogrammet och där är totalt 45 
inskrivna, varav 13 kvinnor. 
Näringslivs- och utvecklingsenheten har sedan årsskiftet, då integrationsuppdraget flyttade från 
Socialförvaltningen till Kommunstyrelsens kontor, tagit en rad initiativ för att stärka nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden. Vissa av åtgärderna är specifikt inriktade mot kvinnor medan andra 
riktar sig till hela målgruppen. 

Sedan december pågår ett aktivt arbete med att identifiera och tillsätta så kallade 
extratjänster. Extratjänsterna riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa med fokus på 
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sektorerna vård, skola, omsorg och kommunal förvaltning. Hittills har 24 nyanlända i 
Österåker tagit sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av satsningen. 
Nio av dessa är kvinnor. 
Kommunen har tagit initiativ till och startat upp ett särskilt kvinnonätverk för alla 
utrikesfödda kvinnor i kommunen. Nätverket heter numera "Damer Tillsammans" och 
syftet är att fånga målgruppen kvinnor, framför allt de som är hemma och föräldralediga, för 
att uppmuntra till social inkludering även under föräldraledigheten. 
Svenska med baby har haft verksamhet under våren. Flera familjer från Syrien besöker 
regelbundet träffarna. Utöver svenska familjer har de även haft besök från Bolivia, Thailand, 
Peru, Lettland och Ryssland. Det har varit mellan 5-18 familjer vid varje tillfäl le. 
Ett första möte har genomförts mellan kommunen och ABF eftersom de har fått extra 
medel för att starta nätverksgrupper för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden 
Diskussioner förs med Start-Up Stockholm om under vilka former som vi kan samarbeta. 
Start-Up Stockholm erbjuder nyföretagarrådgivning på alla större invan dr ar språk och har en 
stor vana att ge rådgivning till nyanlända. Vi undersöker möjligheten att bli en partner i 
satsningen "Entreprenör i Sverige". Fokus ligger på att utveckla deltagarens inträ- och 
entreprenöriella egenskaper, nytänkande och självkännedom och därigenom öka deras 
anställningsbarhet, studiemotivation och möjlighet till självförsörjning. 
Utvecklingen av lokala j obbspår i enlighet med DUA går vidare. En första jobbspår har 
redan startats upp för bristyrken inom vård och omsorg. Det finns två möjligheter för den 
nyanlände; antingen kombineras en anställning som extratjänst med studier på deltid eller 
heltidsstudier i 18 månader. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten följer löpande de utlysningar av projek tmedel som kommer på 
både regional och nationell nivå. Projektmedel söks ofta tillsammans med det lokala civilsamhället. I 
dagsläget väntar vi exempelvis på svar från Länsstyrelsen på tre ansökningar ("Svenska med baby", 
"Entreprenörshubb Österåker" och "Kontaktfamilj"). 

Ärendet behandlades på Skolnämnden den 8 maj. Skolnämnden biföll den del som handlar om att 
studieförbunden ska kunna erbjuda SFI under föräldraledigheten. Förvaltningen menar att 
språkstudier i samverkan med studieförbund kan utgöra ett komplement till ordinarie 
vuxenutbildning. 

Bilagor 
1. Motion nr 18/2017 
2. Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-05-08, § 4:6. 
3. Skolnämndens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-19. 

$4014(4 
Jan-Olof Friman Kristina Eineborg I 
Kommundirektör Näringslivs- och utvecklingsdirekiör 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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Åkersberga den 2017-09-01 
Motion till kommunfullmäktige 

Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor 
till ekonomisk självständighet 
Nästan 30 procent av utomeuropeiskt födda kvinnor I åldrarna 20-64 år står utanför 
arbetsmarknaden (Källa DN 1/9,2017 hänvisning regeringen. Det visar att mer måste göras för att få 
fler utrikes födda kvinnor i arbete. Vi ser också i Österåker att kommunen bör göra mer för att utrikes 
födda kvinnor snabbare skall kunna påbörja sin resa mot ekonomisk självständighet. 

Risken är större för utrikesfödda kvinnor att hamna i utanförskap, och isolering från samhället i 
övrigt, med sämre kunskaper I svenska språket, om hur samhället fungerar och därmed ståendes 
utanför arbetsmarknaden. 

Sverige har kommit en bit på väg mot ett jämställt samhälle, där kvinnor och mäns möjligheter att 
förverkliga sina liv utgör en grundbult i samhället. I det sammanhanget är det viktigt att samhället gar 
utrikesfödda kvinnor möjlighet att bli en del av samhället genom aktiva insatser. 

Nu läser vi till vår glädje att regeringen under nästa år kommer att lägga pengar för att kommunerna 
skall kunna göra insatser för att utrikesfödda kvinnor skall komma I arbete, bland annat skall 
Studieförbunden kunna bedriva uppsökande arbete för att fler ska motiveras att studera, bland 
annat lyfts möjligheterna att läsa SFI under föräldraledigheten, och satsningar på utrikesfödda 
kvinnors företagande. 

Därför föreslår vi: 

Alt Österåkers kommun tar initiativ till att låta studieförbunden kunna arbeta uppsökande 
för att låta utrikesfödda kvinnor läsa SFI under föräldraledigheten. 

Att Österåkers kommun tar initiativ till genom kommunens näringslivs-och 
utvecklingsavdelning göra riktade insatser för utrikesfödda kvinnors företagande 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 
Kristina Embäck 

jfojw/8 
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KOMMUNSTYRELSEN 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-05-08 

SKN § 4:6 Dnr SKOL 2017/0267 

Svar på motion nr 18/2017 - Av Ann-Christine Furustrand (S). 
Kristina Embäck (S) - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda 
kvinnor till ekonomisk självständighet 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 18/2017 KS 2017/0264 - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till 
ekonomisk självständighet (S) bifalles i den del som avser sfi studier under föräldraledigheten. 

Sammanfattning 
Motionen har remitterats till Skolnämnden och utvecklings- och näringslivsenheten. I den del 
som besvaras av Skolnämnden föreslås att kommunen tar initiativ till att låta studieförbunden 
kunna arbeta uppsökande för att låta utrikesfödda kvinnor läsa sfi under föräldraledigheten. 
Skolnämnden ser positivt på initiativ som bidrar till att utrikesfödda kvinnor snabbare blir 
delaktiga i samhället. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-19. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande att 
motion nr 18/2017 KS 2017/0264 — Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till 
ekonomisk självständighet (S) bifalles i den del som avser sfi studier under föräldraledigheten. 

Jörgen Palmberg (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande eller 
Jörgen Palmbergs (S) yrkande och finner att Skolnämnden följer Kenneth Netterströms (M) 
yrkande. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- U tvecklings- och näringslivsenheten 
- Akten 

Justerancfessignaturer Utdragsbestyrkande 
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Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2018-03-19 
Dnr SKOL15 2017/0267 

Svar på remiss - Mot ion nr 18/2017, insatser för utrikesfödda kvinnor 

Sammanfattning 
Motionen har remitterats till Skolnämnden och utvecklings - och näringslivsenheten. I den del som 
besvaras av Skolnämnden föreslås att kommunen tar initiativ till att låta studieförbunden kunna 
arbeta uppsökande för att låta utrikesfödda kvinnor läsa sfi under föräldraledigheten. Skolnämnden 
ser positivt på initiativ som bidrar till att utlandsfödda kvinnor snabbare blir delaktiga i samhället. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 18/-2017 KS 2017/0264 - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till 
ekonomisk självständighet (S) bifalles i den del som avser sfi studier under föräldraledigheten. 

Bakgrund 
Inom kommunen erbjuds i dag olika insatser för nyanlända i både ko mmunal regi och privat regi. Sfi 
erbjuds på flexibla tider för att kunna kombineras med andra åtaganden och individuella behov. 
Studiestartsstöd har införts för att motivera bl a nyanlända till studier. Pä Ö ppna förskolan anordnas 
"Svenska med baby" för föräldralediga med små barn. Svenska kyrkan anordnar "prata- svenska 
cafe" och föreningen "Tillsammans i Åke rsberga " anordnar bl a språk träning och läxhjälp. 

1 studieförbundens uppdrag ingår uppsökande och motiverande verksamhet samt att samverka med 
kommuner, föreningar och privata aktörer. ABF och Österåkers bibliotek har t ex anordnat 
föreläsningar pä biblioteket. Studieförbunden driver inte självständigt verksamhet, men kan bidra 
med stöd och planering om det finns intresse att starta och driva t ex en snidiecirkel.Studieförbundet 
ABF har kontakt med flera föreningar och privata intressenter i kommunen som är engagerade i 
insatser för nyanlända. 

Förvaltningens slutsatser 
Språkstudier som anordnas i samverkan med studieförbund kan u tgöra ett komplement till ordinarie 
vuxenutbildning som erbjuds i kom munal regi. 

Bilagor 
Motion nr 18/2017 

(—Stafiiam Er landsson 
skoldirektör 

nsen 
sakkunnig 
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