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Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om utrikes födda
kvinnors inträde på arbetsmarknaden
Regeringens beslut

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att
stärka möjligheterna för utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.
Myndigheten ska utifrån befintlig kunskap föreslå insatser med fokus på
samverkan mellan myndigheter och andra centrala aktörer, särskilt för att nå
de utrikes födda kvinnor som i dag inte deltar i etableringsåtgärder. Jämställdhetsmyndigheten får använda högst 1 500 000 kronor för uppdragets
genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och
nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition
ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars
2022. Senast samma datum ska Jämställdhetsmyndigheten lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till
regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast 31 mars 2022.
Bakgrund

För såväl hög- som lågutbildade utrikes födda kvinnor tar det längre tid än
för utrikes födda män att träda in och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det får konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och
kvinnors ekonomiska makt och möjlighet till deltagande i samhällslivet. Jämställdhetsmyndigheten lyfter i rapporten Jämställdhetsintegrering i utveckling
(2019:10) fram utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden som ett
prioriterat område där myndigheter och andra aktörer genom samverkan och
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erfarenhetsutbyte bedöms kunna ge bättre förutsättningar att uppnå resultat
och samhällseffekt i relation till de jämställdhetspolitiska målen.
Arbetsförmedlingens projekt Jämställd etablering är ett exempel på en pågående satsning för att underlätta för utrikes födda kvinnor att komma i sysselsättning som har visat sig framgångsrik. Det finns dock en stor grupp kvinnor som står utanför arbetsmarknaden och som i dag inte nås av de etableringsstödjande aktörerna och insatserna och som exempelvis inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller deltar i sfi. Det bör finnas möjligheter
till utvidgad samverkan där goda exempel från bl.a. Arbetsförmedlingens
satsning tillvaratas, samtidigt som samverkan med aktörer som möter kvinnor utanför arbetsmarknaden stärks. Det kan t.ex. handla om civilsamhälle,
öppen förskola, skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Regeringen bedömer att det för att underlätta för utrikes födda kvinnor på
arbetsmarknaden är viktigt att undersöka hur samverkan fungerar och kan
förbättras hos de myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt med
målgruppen.
Närmare om uppdraget

Uppdraget syftar till att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda
kvinnors möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndigheten ska identifiera och lyfta goda exempel från insatser på området samt
föreslå ytterligare åtgärder med fokus på samverkan. Fokus ska särskilt vara
på att nå de utrikes födda kvinnor som i dag inte deltar i etableringsåtgärder
och hur samverkan kan stärkas i hela kedjan av aktörer som möter utrikes
födda kvinnor på vägen till arbetsmarknaden.
Uppdraget ska också undersöka arbetsgivares incitament att anställa, eller att
inte anställa, utrikes födda kvinnor som har kort utbildningsbakgrund och
som helt eller delvis saknar arbetslivserfarenhet i Sverige. Att motverka diskriminering på arbetsmarknaden på grund av bl.a. sexism och rasism bör beaktas i uppdraget, liksom att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Lärdomar från det pågående myndighetsgemensamma uppdraget om ökad upptäckt av våld m.m. (A2019/01517) bör tas tillvara, liksom insatserna inom
ramen för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) (A2020/02041) och
uppdraget till Länsstyrelsen i Värmlands län att sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som står
långt från arbetsmarknaden (Fi2021/02403 (delvis), Fi2021/02502 (delvis)).
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I uppdraget ingår att föra dialog med Kommissionen för jämställda livsinkomster (A 2020:01), Delegationen för unga och nyanlända till arbete
(A 2014:06), Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Förslagen på
insatser bör primärt inriktas mot samt vara genomförbara inom ramen för
pågående uppdrag och befintliga verksamhetsstrukturer, för att på så sätt
möjliggöra hållbarhet och långsiktighet.
På regeringens vägnar

Märta Stenevi

Ulrika Helldén
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Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsdepartementet A, IAS, JÄM
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