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Angående förslag till remissvar gällande motionen
”Ett jämställt mottagande i Järfälla”
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1
Kompetensnämnden godkänner kompetensförvaltningens förslag till remissvar
och överlämnar det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet i korthet

Emma Feldman och Dan Engstrand (M) har inkommit till kommunfullmäktige
med motionen ”Ett jämställt mottagande i Järfälla”, och i beredningen av ärendet har
kommunstyrelseförvaltningen låtit motionen gå på remiss till kompetensnämnden.
I motionen föreslås tre åtgärder för att uppnå en antalsmässigt jämn fördelning såväl
som lika förutsättningar för nyanlända män och kvinnor, nämligen att:
1
Kompetensnämnden ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för att säkerställa att
män och kvinnor ges lika möjligheter till arbetsmarknadsinsatser.
2
Kompetensnamnden får i uppdrag att säkerställa att fler nyanlända kvinnor
deltar i arbetsförberedande insatser.
3
Kompetensnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att säkerställa att
män och kvinnor ges lika förutsättningar inom SFI.
Av dessa förslag bedömer kompetensförvaltningen att endast det gällande SFI ligger
inom kompetensnämndens ansvarsområde. Dock stämmer inte det resonemang som
förs i motionen, då förhållanden som i motionen framförs som fakta är felaktiga. Det
är – i motsats till motionens resonemang – fler kvinnor (57 %) än män (43 %) som
deltar i SFI i Järfälla, och det är även fler kvinnor (60 %) än män (40 %) som slutför
SFI med godkänt resultat.
Eftersom två av förslagen till åtgärder bedöms vara riktade till fel myndighet och det
tredje bygger på ett resonemang som inte stämmer, så menar förvaltningen att
motionen i sin helhet bör avslås.
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Kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-28
Förslag till remissvar: Gällande motionen ”Ett jämställt mottagande i
Järfälla”, 2017-03-28
Remiss: Ett jämställt mottagande i Järfälla – överlämnande av motion från
Emma Feldman (M) och Dan Engstrand (M), 2016-12-28

Redogörelser och analyser

I motionen ”Ett jämställt mottagande i Järfälla” presenterar Moderaterna tre förslag
till åtgärder med utgångspunkt i två ställningstaganden, (1) att män och kvinnor ska
ha lika förutsättningar samt (2) att män och kvinnor till antalet ska vara lika många
inom de nämnda insatserna. Moderaternas resonemang är att Järfälla kommun borde
vara bättre på detta än vad som nu är fallet, då Sverige rankats som framstående i
sammanhang av jämställdhet1. De brister som författarna uppfattar, vill de adressera
genom följande tre förslag till åtgärder.

Kompetensnämnden ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för att säkerställa att män
och kvinnor ges lika möjligheter till arbetsmarknadsinsatser.
De arbetsförberedande insatser som kompetensnämnden ansvarar för inom ramen för
arbetsmarknadsenhetens verksamhet bygger på beslut från Socialnämnden i Järfälla
kommun eller från Arbetsförmedlingen. Det är alltså dessa myndigheter som i första
hand kan påverka könsfördelningen inom arbetsmarknadsinsatser, och därmed
bedömer kompetensförvaltningen att förslaget inte ligger inom kompetensnämndens
ansvarsområde. Då förslagets uppdrag trots detta är riktat till kompetensnämnden, så
menar kompetensförvaltningen att det bör avslås.

Kompetensnamnden får i uppdrag att säkerställa att fler nyanlända kvinnor deltar i
arbetsförberedande insatser.
De arbetsförberedande insatser som kompetensnämnden ansvarar för inom ramen för
arbetsmarknadsenhetens verksamhet riktar sig inte till nyanlända, eftersom dessa
insatser (med anledning av etableringsreformen SFS 2010:197) hanteras av
Arbetsförmedlingen. Det har förekommit att individer som kan betraktas som
nyanlända (d.v.s. har vistats i Sverige i mindre än tre år) deltar i insatser inom
arbetsmarknadsenheten, men i så fall utifrån andra kriterier (t.ex. funktionshinder).
Därmed bedömer kompetensförvaltningen att detta förslag inte ligger inom
kompetensnämndens – eller för den delen Järfälla kommuns – ansvarsområde. Då
1

I motionen framhävs Sverige som världens mest jämställda land, vilket enligt kompetterande uppgift
från Moderaterna bygger på World Economic Forums rapport ”Gender gap” där Sverige f.n. ligger på
en fjärdeplats i världen.
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förslagets uppdrag trots detta är riktat till kompetensnämnden, så menar
kompetensförvaltningen att det bör avslås.
Kompetensnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att säkerställa att män
och kvinnor ges lika förutsättningar inom SFI.
Svenskaundervisning för invandrare (SFI) ligger inom kompetensnämndens
ansvarsområde. Fördelningen mellan män och kvinnor inom SFI är mycket riktigt
ojämn, men inte på det sätt som framställs i motionen. För närvarande är 57 % av
eleverna i SFI kvinnor och 43 % är män2. Hela 60 % av de som slutför SFI med
godkänt resultat är kvinnor3. Det är alltså tydligt att det resonemang som förs i
motionen inte stämmer i Järfälla kommun, och därför menar kompetensförvaltningen
att förslaget bör avslås.

Barnkonsekvensanalys

Jämställdhet är en viktig fråga för barn och ungdomar, eftersom förekommande
genusproblematik fördjupas av den ytterligare utsatthet som ålder och utländsk
härkomst kan innebära. Äldre ungdomar ligger dessutom i ett åldersspann som direkt
berörs av förslagen i motionen, och därför framhäver kompetensförvaltningen vikten
av att ungdomar ges möjlighet till inflytande vid ett eventuellt genomförande av
motionens förslag.

Slutsatser

Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att endast förslaget gällande SFI
ligger inom kompetensnämndens ansvarsområde. Dock stämmer inte det resonemang
som förs i motionen, då förhållanden som i motionen framförs som fakta är felaktiga.
Det är – i motsats till motionens resonemang – fler kvinnor (57 %) än män (43 %)
som deltar i SFI i Järfälla, och det är även fler kvinnor (60 %) än män (40 %) som
slutför SFI med godkänt resultat.
Eftersom två av förslagen till åtgärder bedöms vara riktade till fel myndighet och det
tredje bygger på ett resonemang som inte stämmer, så menar förvaltningen att
motionen i sin helhet bör avslås.

…………………………
Annika Ramsell,
utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

2

…………………………
Patrik Thorson,
utredare

Uppgift om könsfördelningen inom SFI utgår ifrån elever på Järfälla Lärcentrum i skrivande stund
(2017-03-21). Antalet elever från Järfälla som deltar i SFI hos annan aktör är så litet att det inte
används som statistiskt underlag.
3
Uppgift om könsfördelningen bland de som slutfört SFI med godkänt resultat utgår ifrån manuell
genomgång av betyg för kurserna A, B, C och D vid Järfälla Lärcentrum hösten 2016. Antalet elever
från Järfälla som deltar i SFI hos annan aktör är så litet att det inte används som statistiskt underlag.
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