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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande
Beslut
Föredragningslistan godkändes.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Karin Ernlund (C) öppnade sammanträdet.
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§2
Val av protokolljusterare och tid för justering
Beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C) och vice ordföranden Salar Rashid
(S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska
justeras fredagen den 26 mars 2021.
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§3
Beslut om närvarorätt för personalföreträdare
Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ge personalföreträdaren
Carl Korch, SACO-rådet, rätt att närvara vid nämndens
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att ge personalföreträdaren Carl Korch, SACOrådet, rätt att närvara vid nämndens sammanträde.

Arbetsmarknadsnämnden

Protokoll nr 2/2021
Sida 6 (35)
2021-03-23

Remissärenden

§4
Yttrande över remiss av ”Krav på kunskaper i svenska
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap” (SOU
2021:2)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/66
AMF 2021/116

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU
2021:2) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
En särskild utredare fick i oktober 2019 i uppdrag att lämna förslag
som innebär att ett godkänt prov i svenska och grundläggande
samhällskunskap ska krävas för förvärvandet av svenskt
medborgarskap. Syftet med kravet på kunskaper i svenska och
samhällskunskap är enligt utredningen att stärka medborgarskapets
status och främja ett inkluderande samhälle.
Utredningen föreslår att ett medborgarskapsprov ska införas och att
provet ska bestå av två delprov, i svenska respektive
samhällskunskap. Utredningen föreslår även att kunskaper i svenska
och samhällskunskap ska kunna visas på andra sätt än genom
medborgarskapsprovet och att personer som inte bedöms ha
förmåga att klara av provet ska ges dispens. Universitets- och
högskolerådet (UHR) föreslås få det övergripande och samordnande
ansvaret för medborgarskapsprovet. För medborgarskapsprovet ska
en avgift på 2000 kronor för delprovet i svenska och 500 kronor för
delprovet i samhällskunskap utgå.
Arbetsmarknadsförvaltningen avgränsar sitt yttrande till de förslag
som kan komma att påverka den kommunala verksamheten.
Förvaltningen ser positivt på att kunskaper i svenska och
samhällskunskap även ska kunna visas på andra sätt än genom
medborgarskapsprovet och bedömer att detta skulle kunna bidra till
att fler avslutar sfi kurs D. Däremot bör förslaget om att betyg i
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samtliga delkurser i grundläggande svenska som andra språk ska
likställas med medborgarskapsprovet omformuleras, så att det
framgår att det är det sammanfattande betyget i alla kurser
alternativt betyg i delkurs fyra som bedöms motsvara
kunskapsnivån i medborgarskapsprovet.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser även att betyg i svenska och
samhällsorienterande ämnen från kommunal vuxenutbildning som
särskild utbildning också ska kunna utgöra grund för
medborgarskap.
Utredningen bedömer att riktade stödinsatser bör införas för de
målgrupper som kan ha svårt att klara av medborgarskapsprovet och
som annars riskerar att missgynnas av de nya kraven.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att ett förtydligande behövs
gällande hur ett sådant stöd ska organiseras och vem som ansvarar
för genomförandet. I annat fall finns risk för att dessa uppgifter
indirekt kommer att belasta kommunen.
Arbetsmarknadsförvaltningen vill även lyfta vikten av att
medborgarskapsprovet placeras i ett sammanhang i syfte att skapa
en kedja som ger individen goda förutsättningar att förstå vilka
kunskaper som efterfrågas i olika skeden av etableringsprocessen.
Förvaltningen anser därför att både den kurs i samhällsorientering
som kommunen erbjuder vissa nyanlända invandrare och
medborgarskapsprovet i samhällskunskap i grunden bör utgå från
samma material.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2020.
Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten
(MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) framlade ett annat förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter
Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till
beslut.
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Reservation
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden avslår utredningens förslag och anför
följande.
Vi delar uppfattningen att det är önskvärt att människor som avser
att permanent bosätta sig i Sverige erhåller svenska språkkunskaper
som även underlättar en vidare integration i samhället. Kunskaper i
svenska språket och grundläggande samhällskunskap har stor
betydelse för möjligheten att få arbete och i övrigt integreras i det
svenska samhället. Men detta förslag är ett paradigmskifte i hur vi
historiskt sett på rättigheter i Sverige. Den linje som tidigare rått har
sett rättigheter som en nyckel till integration som ska öppna upp
dörrar, medan detta förslag innebär ett skifte mot att betrakta
rättigheter i samhället som belöningar vissa kan få om de mot alla
odds lyckas ta sig igenom dessa stängda dörrar. Ett sådant skifte i
synen på rättigheter får inte bara konsekvenser för de som omfattas
av det, utan för alla i samhället. Vi motsätter oss en sådan
utveckling.
Det finns ingen tvekan om att språk och kunskap om samhället är en
viktig del av allas våra möjligheter att vara en del av samhället.
Dock finns det ingen forskning som visar att språkkrav ger positiva
effekter för utveckling av språkkunskap. Istället är det andra
faktorer som påverkar möjligheten till effektiv språkinlärning som
till exempel trygghet och aspekter rörande språkundervisningens
kvalitet. Om man vill ge bättre förutsättningar för inlärning av
svenska språket bör samhället alltså istället ge möjlighet till SFI
från dag ett, trygga permanenta uppehållstillstånd och satsa på
kvalitetshöjning av SFI.
Forskningen visar att ett språkkrav som ett villkor för att få svenskt
medborgarskap riskerar leda till lägre, fördröjd samt en mer selektiv
naturalisering. Den forskning som gjorts om konsekvenserna av
införandet av integrationskrav i Nederländerna och i Danmark visar
att det finns en stor sannolikhet att denna åtgärd kommer innebära
en försämrad inkludering i samhället. Om utvecklingen i Sverige
skulle följa samma mönster skulle de förändrade reglerna riskera att
innebära att mindre än hälften av de som har för avsikt att bosätta
sig permanent i Sverige skulle få svenskt medborgarskap och
därmed rösträtt vid riksdagsval. Framför allt skulle de lågutbildade
drabbas hårdast. Den grupp kvinnor som saknar en utbildning från
sitt hemland och som idag är långt från arbetsmarknaden är redan i
dag en utsatt grupp och risken är att detta kommer påverka deras
situation i högre grad.
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Kostnaden för att genomföra proven skulle innebära ett stort hinder
för låginkomsttagare att ansöka om medborgarskap. Särskilt hårt
skulle det slå mot de som av olika skäl kommer behöva flera försök
för att klara testen. Möjligheten att bli svensk medborgare ska inte
vara avhängt vilken inkomst man har. Även de som har
försörjningsstöd ska kunna bli svenska medborgare.
Det kommer även oönskade effekter ur ett demokratiskt perspektiv
eftersom det kan medföra att utlandsfödda som är permanent
bosatta i Sverige sedan många år kommer att sakna rösträtt i
riksdagsvalen. Att erhålla medborgarskap är dessutom en
katalysator för en bättre ställning på arbetsmarknaden och för
individens politiska och sociala engagemang, något som såväl
nationell som internationell forskning visar. Med tanke på att ett
medborgarskap och en inkludering spelar en positiv roll i
integrationsprocessen är ett införande av språkkrav djupt
problematiskt.
Det är inte integrationspolitiken som har misslyckats, det är
jämlikhetspolitiken som har misslyckats. Andelen utlandsfödda i
Sverige som arbetar är högre än den genomsnittliga andelen inrikes
födda med arbete i OECD. Men utlandsfödda – och deras barn – har
i genomsnitt lägre löner, tyngre arbeten och är oftare formellt
överkvalificerade i sina yrken. Däri ligger problemet. Och i den
bostadspolitik som lett till en skriande bostadsbrist,
bostadssegregation och rika kommuner som stänger vanligt folk ute.
Vi vill skapa ett inkluderande samhälle genom att minska klyftorna.
Särskilt uttalande
Ledamoten Martin Westmont (SD) lämnade följande särskilda
uttalande.
I kraven på svenska och samhällskunskap för svenskt
medborgarskap så vi vill betona vikten av att
samhällsunskapsundervisningen är bred och omfattar vitalt viktiga
områden som svenska värderingar, kulturella skillnader mellan
Sverige och många andra länder kring kvinnors och homosexuellas
rättigheter.
Förvaltningens bedömning om att riktade stödinsatser måste
genomföras från stadens sida till vissa målgrupper för att risken
annars är överhängade för diskriminering, eller att de skulle
missgynnas av de nya kunskapskraven är något vi motsätter oss.
Kunskapskraven ska vara lika för alla som vill få ett svenskt
medborgarskap. Likabehandlingsprincipen är inte diskriminerade
utan något vi alltid ska eftersträva i stadens verksamheter.
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§5
Remiss av delbetänkandet ”Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området” (SOU 2020:79)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/152
AMF 2021/180

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade
området (SOU 2020:79) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Ärendet är ett delbetänkande av Utredningen om vissa frågor i
diskrimineringslagen.
Utredningens uppdrag består av två delar som tillsammans ska bidra
till en mera effektiv efterlevnad av diskrimineringslagen (DL).
Utredningen ska dels överväga om nuvarande bestämmelser i
diskrimineringslagen (2008:567) om tillsyn gällande aktiva åtgärder
är ändamålsenliga för att säkerställa en effektiv efterlevnad av
bestämmelserna i lagstiftningen. Vid behov ska utredningen även
komma med förslag på ändringar som kan leda till ökad efterlevnad.
Utredningen ska även analysera hur tillsynen över bestämmelserna i
DL när det gäller det skollagsreglerade området kan flyttas till
Skolinspektionen och lägga fram förslag för att detta ska ske. En
viktig förutsättning för att förslagen ska kunna genomföras är att
utredningen hittar en välfungerande lösning för ansvarsfördelningen
mellan DO och Skolinspektionen och en samordning av
lagstiftningen.
Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på utredningens förslag
och delar bedömningen att dessa skulle bidra till effektivare tillsyn
och ökad tydlighet i arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2021.
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Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Vi vill tillstyrka arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande som
har fångat upp alla delar som är av intresse. Utredningens uppdrag
är att bidra till en mera effektiv efterlevnad av diskrimineringslagen
(DL). Vi ställer oss positiva till utredningens olika förslag och
instämmer att dessa förslag skulle kunna bidra till en ökad tydlighet
och bättre efterlevnad av regelverken mot diskriminering och
kränkande behandling.
Behovet av tydliga krav på aktiva åtgärder för arbetsgivare och
utbildningsanordnare inom högre utbildning är stort. Vi delar i stort
synen på att frivillighetsprincipen ska tonas ner. Men för att
förslagen ska kunna genomföras behövs ansvarsfördelningen mellan
DO och Skolinspektionen klargöras och en samordning av
lagstiftningen göras.
Det finns en risk som inte har berörts i tillräckligt stor
utsträckning. Det är riskerna med kompetenstapp, som kan komma
att uppstå vid sammanslagningar eller förflyttningar av uppdrag från
en myndighet till en annan. Därför är det viktigt för nästkommande
arbete att dessa problemformuleringar finns med, när utredningens
förslag ska bli verklighet.
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§6
Yttrande över remiss av Motion om att utreda
kostnaderna för stadens tolkar
Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2020/1121
2020/01014

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till detta
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Motion om att utreda
kostnader för stadens tolkar från Peter Wallmark och Martin
Westmont båda (SD), till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
I motionen beskrivs att tolkanvändningen inom den offentliga
sektorn är betydande och en stor kostnad för stockholmarna. Hur
omfattande kostnaderna är enligt motionärerna svårt att få grepp om
då de fördelas på olika kostnadsområden. Vidare anförs att till följd
av rådande situation med ett ökat mottagande av nyanlända kommer
kostnaderna sannolikt att fortsätta öka. Därför anser motionärerna
att det finns ett behov av att utreda frågan. Underlaget från
utredningen kan användas för att effektivisera stadens
tolkverksamhet. Som exempel på åtgärder nämns att anlita tolk via
länk eller anställa egna tolkar. Att anställa egna tolkar kan
möjliggöra besparingar men också innebära bättre tillgänglighet och
en högre och jämnare kvalité på tolktjänsterna. Motionärerna
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad utreder
stadens totala kostnad för tolkar.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att all tolkverksamhet ska vara
kostnadseffektiv och utföras med kvalité men gör bedömningen att
tillgång på kvalitetssäkrade tolkar bäst tillgodoses genom
upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling där
kravställning på kvalitet och uppföljning av kvalitet ingår.
Att utreda Stockholms stads kostnader för tolkar kan enligt
arbetsmarknadsförvaltningen riskera att ge en mycket osäker eller
missvisande bild av förväntade kostnader framåt då
tolkanvändningen varierar över tid och kostnaderna är beroende av
hur många som behöver tolk.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att hänvisa till detta
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2020.
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Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten
(MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Ledamoten Martin Westmont (SD) framlade ett annat förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter
Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till
beslut.
Reservation
Ledamoten Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
Att motionen tillstyrks
Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraternas motion om att utreda stadens kostnader för
tolkar har inkommit som remiss till arbetsmarknadsnämnden. I takt
med att migrationen till Sverige ökat har även behovet och därmed
kostnaden för tolkverksamhet ökat avsevärt. Samtidigt som detta
med lätthet kan konstateras råder det fortfarande oklarhet kring hur
stora dessa kostnader egentligen är. Vi anser att detta bör
offentliggöras för att göra det mögligt för stockholmarna att föra en
faktabaserad debatt om invandringens kostnader för samhället i stort
och för att kunna kostnadseffektivisera stadens utgifter för tolkar.
Arbetsmarknadsförvaltningen delar motionärernas syn om att
stadens tolkverksamhet ska vara kostnadseffektiv och hålla en hög
kvalité. Ett led att kunna säkerhetsställa det är att kostndadsberäkna
stadens tolkar för att kunna hitta verkningsfulla åtgärder som ger
resultat. Resultat som både kan ge lägre utgifter för skattebetalarna
och som gör att kommunen garanterar en tjänst av hög kvalité.
Sverigedemokraterna motsätter sig att siffror rörande stadens
verksamheter inte tas fram. Insyn i hur Stockholms stad bedriver
sina verksamheter bör vara tillgängligt oavsett om det specifika
området betraktas som politiskt känsligt eller inte.
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Beslutsärenden

§7
Behovsanalys arbetsmarknaden i Stockholms stad
2020/00793

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
redovisningen av rapporten ”Arbetsmarknadsanalys för
Stockholms stad”.
Sammanfattning av ärendet
Sweco Society AB har på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden i
samverkan med Stockholm Business Region, stadsledningskontoret
och utbildningsförvaltningen, tagit fram en arbetsmarknadsanalys
för Stockholms stad.
Rapporten omfattar en fördjupad analys av nuläge och framtida
kompetensförsörjningsbehov inom fem tillväxtbranscher i
Stockholm; Handeln, Besöksnäringen, IT/tech, Bygg och
Vård/omsorg.
Analysen identifierar fem områden där insatser från Stockholms
stad behövs för att stärka förutsättningarna för
kompetensförsörjning i Stockholm.
Rapporten ska ligga till grund för en fortsatt analys över hur
Stockholms stads utbildningsutbud och strukturer för att
tillgängliggöra potentiella medarbetare med rätt kompetens kan
anpassas utifrån identifierade behov inom de aktuella branscherna
på kort och lång sikt.
Analysen ger bra förutsättningar för arbetsmarknadsförvaltningen,
Invest Stockholm och utbildningsförvaltningen att arbeta vidare
med respektive uppdrag kring kompetensförsörjning
Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningen som föreslår att
arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
rapporten Arbetsmarknadsanalys för Stockholms stad.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2020.
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Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordförande Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M),
ledamoten Peter Öberg (L) och ledamoten Magnus Runsten
(MP) lämnade följande särskilda uttalande.
Stockholm ska vara en attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv
som skapar en hög och hållbar tillväxt. Stockholm är också en del
av en stark tillväxtregion med många växande branscher, varav flera
har tonvikt på humankapital med både bredd och spets. Det betyder
att möjligheten att rekrytera rätt kompetens är avgörande för den
fortsatta tillväxten.
I vår budget för innevarande år konstaterar vi också att ett tätt
samarbete mellan arbetsmarknadsnämnden och näringslivet är en
förutsättning för att fler som står utanför arbetsmarknaden ska
komma in eller återinträda i ett arbete. Därför läser vi den rapport
som nämnden har beställt av förvaltningen och Sweco med stort
intresse. Exempelvis blir det tydligt att den digitala kompetensen är
grundläggande i allt fler branscher och ställer krav på såväl digital
utbildning för fler yrkeskategorier som fler korta utbildningar i ren
utveckling och programmering.
Vi anser att stadens verksamheter där det är relevant och möjligt bör
ta vara med och ta ansvar för att fler unga ska söka utbildningar
som leder till jobb och där växande branscher saknar rätt
kompetens. Vi anser också att stadens arbetsmarknadsinsatser och
vuxenutbildning bör ta näringslivets kompetensbehov i beaktande
när dessa utvecklas.
Arbetsmarknadsförvaltningen kommer nu ta om hand de
rekommendationer som lyfts i rapporten för fortsatt analys och
arbete. Vi ser fram emot att se hur dessa kan implementeras i
befintlig verksamhet och ligga till grund för verksamhetsplanering
framåt.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) lämnade följande särskilda
uttalande.
Vi ser det goda arbetet som en nyckel till ett gott liv. Det betyder att
det inte är tillräckligt med vilket jobb som helst, det är minst lika
viktigt att arbetet är värdefullt, har stabila förutsättningar och ger en
stabil inkomst. Denna mycket intressanta rapport visar att det finns
goda förutsättningar för staden att göra mer för att bidra till att
människor kan skapa ett gott liv, samtidigt som staden bidrar till
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ekonomisk utveckling och att staden kan fortsätta växa och bli
stark.
Det framgår tydligt av rapporten att det finns en betydande
efterfrågan på yrkeskunniga personer med gymnasial
yrkesutbildning eller yrkesutbildning vid yrkeshögskola. Det
framgår också tydligt att det finns en efterfrågan från
branschorganisationer och företag att ha en aktiv samverkan med
staden och det offentliga, för att stärka förutsättningarna både för
kompetensförsörjning och för fortsatt kompetensutveckling under
ett aktivt yrkesliv.
Vi vill se en arbetsmarknadspolitik som ger människor grund för ett
gott liv samtidigt som det möjliggör för staden att fortsätta växa och
utvecklas. Det kräver en politik där staden tar en aktiv roll i dialog
med branschorganisationer och företag. Det är ett ansvar staden inte
kan lämna över till marknaden att hantera på egen hand.
Särskilt uttalande
Ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) lämnade följande särskilda
uttalande.
Minskade ekonomiska klyftor är en förutsättning för en jämlik,
jämställd och klimatsmart stad. Vi vill ha ett jämlikt Stockholm där
alla röster är lika mycket värda, oavsett var du kommer ifrån, var du
bor eller vad du tjänar. Jobb skapas när innovationer och
nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att
konkurrera med lägre löner och sämre villkor. Vi vill skapa
långsiktighet och goda förutsättningar till tillväxt för små och
medelstora företag, men också trygghet för den enskilda företagaren
och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna
företagare är lika bra försäkrade som anställda. Insatserna för att
fler ska få ett arbete med bra arbetsvillkor bör stärkas. En trygg
anställning med goda arbetsvillkor ger människor frihet att forma
sina egna liv och ett arbete är avgörande för den enskildes
möjligheter i livet och etablering i samhället. Stockholms stad ska
vara en bra arbetsgivare med schyssta villkor. Det råder
kompetensbrist inom många sektorer och insatser bör genomsyras
av ett kompetensförsörjningsperspektiv. För att ingen ung ska
behöva starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och utanförskap bör både
förebyggande och uppsökande insatser för unga som varken arbetar
eller studerar fortsatt prioriteras högt, precis som insatser som
underlättar unga ensamkommandes och nyanländas etablering i
samhället.
Vi behöver investera i infrastruktur, energieffektivisering och ny
teknik för att ställa om ekonomin i en mer klimatvänlig riktning.
Utbyggd kollektivtrafik, fler cykelbanor och en storsatsning på nya
klimatsmarta hyresrätter och energibesparingar i gamla, ska göra
Stockholm till ett klimatföredöme Denna utveckling kommer att
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leda till att behoven av kompetenser inom vissa branscher
förändras.
Vänsterpartiet vill vara med och skapa förutsättningar för att skapa
nya gröna jobb i form av anläggning och drift av förnybar energi,
klimatrenoveringar och ny kollektivtrafik. Vi vill se större
investeringar i förnyelsebar energi. Dessa investeringar håller uppe
efterfrågan samtidigt som de stärker Stockholms långsiktiga
tillväxtförutsättningar. Ett inkluderande Stockholm för alla, inte
bara för några få.
Ersättaryttrande
Ersättaren Ofelia Namazova Venneman (KD) lämnade följande
ersättaryttrande.
Stockholm ska vara en attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv
som skapar en hög och hållbar tillväxt. Stockholm är också en del
av en stark tillväxtregion med många växande branscher, varav flera
har tonvikt på humankapital med både bredd och spets. Det betyder
att möjligheten att rekrytera rätt kompetens är avgörande för den
fortsatta tillväxten.
I vår budget för innevarande år konstaterar vi också att ett tätt
samarbete mellan arbetsmarknadsnämnden och näringslivet är en
förutsättning för att fler som står utanför arbetsmarknaden ska
komma in eller återinträda i ett arbete. Därför läser vi den rapport
som nämnden har beställt av förvaltningen och Sweco med stort
intresse. Exempelvis blir det tydligt att den digitala kompetensen är
grundläggande i allt fler branscher och ställer krav på såväl digital
utbildning för fler yrkeskategorier som fler korta utbildningar i ren
utveckling och programmering.
Vi anser att stadens verksamheter där det är relevant och möjligt bör
ta vara med och ta ansvar för att fler unga ska söka utbildningar
som leder till jobb och där växande branscher saknar rätt
kompetens. Vi anser också att stadens arbetsmarknadsinsatser och
vuxenutbildning bör ta näringslivets kompetensbehov i beaktande
när dessa utvecklas.
Arbetsmarknadsförvaltningen kommer nu ta om hand de
rekommendationer som lyfts i rapporten för fortsatt analys och
arbete. Vi ser fram emot att se hur dessa kan implementeras i
befintlig verksamhet och ligga till grund för verksamhetsplanering
framåt.
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§8
Svar på skrivelse om trygga arbetsvillkor för aspiranter
AMF 2020/1180

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden daterad den 8 december
2020 efterfrågar Salar Rashid m.fl. (S) att arbetsvillkoren tryggas
för aspiranter inom jobbtorg.
I svaret beskrivs att arbetsmarknadsförvaltningen gör omfattande
kontroller vid samverkan med arbetsgivare i jobbpartnerskap eller
jobbspår. Inga avsteg från krav på att kollektivavtalslikande villkor
har gjorts. I samband med den långsiktiga utvärderingen och
utvecklingen av Integrationspakten pågår även ett arbete med att
utarbeta en ny målstruktur för Integrationspakten och till detta ingår
processen kring kontroll av potentiella medlemmar och
jobbpartners.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2020.
Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten
(MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) framlade ett annat förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter
Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till
beslut.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
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Förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen uppdras att uppdatera villkoren för
medlemskap i Integrationspakten
Därutöver anförs följande
Vi vill inleda med att tacka förvaltningen för svaret på skrivelsen.
Förvaltningen svarar att staden är noga med säkerställa att
aspiranters arbetsvillkor är trygga. För företag som ingår i
jobbpartnerskap med staden görs kontroller i linje med Stockholms
stads styrdokument Program för inköp 2020-2023. Kontrollerna
syftar till att säkerställa att staden samarbetar med seriösa företag
och att goda arbetsvillkor gäller för anställda. Det är bra och vi ser
många skäl till varför det är viktigt att staden tillämpar kontrollerna
och aldrig gör avsteg. Utöver de skäl som anges i vår skrivelse vill
vi lyfta förtroendet mellan aspiranter och staden som ett viktigt skäl
till att staden tar sitt ansvar. Nämligen att aspiranter litar på att
staden anvisar eller tillhandahåller utbildningar, insatser och/eller
praktikplatser som är kontrollerade.
I detta fall har staden inte förvaltat förtroendet i den utsträckning
som aspiranter förväntar sig eller som vi önskar. Arbetssökande
som befinner i en utsatta situation och vill snabbt komma ut i arbete
har blivit ”tipsade” om utbildningar hos företaget samt informerats
om att möjligheterna att få ett arbete är god efter avslutad utbildning
hos företaget. I detta fall är det aspiranter som jobbtorgen mött och
som har rätt till ersättning från Arbetsförmedlingen för bland annat
studier. Det framgår att staden har indirekt hänvisat aspiranter till
ett företag som då inte hade godkänts om fullständiga kontroller
hade gjorts. Det är tydligt att staden har brustit i fallet med Foodora.
För oss socialdemokrater är det en självklarhet att staden ska
säkerställa att företag och organisationer har trygga anställningar
och kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor innan man
tipsar eller hänvisar aspiranter dit. Vi förutsätter att förvaltningen
skärper upp sina rutiner och säkerställer att fullständiga kontroller
görs. Utöver det bör förvaltningen komplettera villkoren för
medlemskap i Integrationspakten. Arbetsgivare som ansöker om
medlemskap ska stå upp för att anställda ska ha goda arbetsvillkor.
På så sätt säkerställer vi att det är endast seriösa företag som staden
samarbetar med.
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§9
Svar på skrivelse om att ta tillvara på de sociala
företagen
AMF 2020/1179

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Salar Rashid m.fl. (S) föreslås
arbetsmarknadsnämnden att få i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för hur arbetsintegrerade sociala företag kan främjas.
Arbetsmarknadsnämnden har i budget 2021 fått ett sådant uppdrag.
Arbetsmarknadsförvaltningen tog under hösten 2020 fram en PM
som identifierar möjligheter att stärka sociala företag, som kommer
att utgöra ett underlag för framtagandet av handlingsplan i enlighet
med budgetuppdraget.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2020.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) lämnade följande särskilda
uttalande.
Vi vill börja med att tacka arbetsmarknadsförvaltningen för svar.
Stockholm har inte råd att gå miste om den drivkraft som många
sociala företag i Stockholm besitter. Därför vill vi att arbetet med att
inkludera, knyta an och använda den idéburna sektorn inom staden
intensifieras. I svaret lyfts att en uppdatering av inventering har
gjorts av vilka möjligheter till samverkan med sociala företag som
finns. Det är bra och vi önskar att nämnden får ta del av den
uppdaterade inventeringen.
Många sociala företag upplever på gott och ont en byråkratisk
tröghet inom stad – som de annars inte stöter på - i kontakten med
andra kommuner i Sverige. Den idéburna sektorn pekar även på att
det finns en befintlig omfattande lagstiftning, SOU-utredningar,
prejudicerande domar från EU-domstolen, handböcker och underlag
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för att kunna öka samarbetet med den idéburna sektorn och specifikt
sociala företag. Vi tycker att det är sorgligt att det är lättare för
vinstdrivande företag att kunna teckna olika typer avtal med staden
än vad det är för icke-vinstdrivande aktörer.
Som vi tidigare även nämnde i vår skrivelse har Lagen om offentlig
upphandling (LOU) har genom åren genomgått förändringar. Idag
finns det fler paragrafer som möjliggör för staden att på ett lättare
sätt att upphandla varor och tjänster från till exempel sociala
företag. Det finns även idag möjligheter att lägga in olika krav på
leverantören som ger en extra social dimension. Möjligheterna finns
med andra ord från stadens sida att använda sig av LOU för att
skapa mer samhällsnytta med våra gemensamma resurser.
Vi vill fortsätta framhålla vårt föreslag om att handlingsplanen som
ska tas fram ska innehålla mätbara mål och aktiviteter för att utöka
stadens kapacitet och samarbete som beställare av tjänster och varor
från sociala företag. I arbetet med handlingsplanen bör titta på våra
grannländer Norge och Danmark som har kommit mycket längre i
arbetet med att samarbeta och främja den idéburna sektorn.
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§ 10
Årsrapport över arbetsmarknadsförvaltningens arbete
med skydd av personuppgifter 2020
AMF 2021/17

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna rapporten
från dataskyddsombudet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt dataskyddsförordningen är varje nämnd och bolagsstyrelse
inom Stockholms stad ansvarig för att verksamheten följer
dataskyddslagstiftningen vid hantering av personuppgifter. Det
innebär att nämnd och bolagsstyrelse behöver informera sig, styra
och följa upp sin verksamhet avseende behandlingen av
personuppgifter. Årsrapporten från dataskyddsombudet är ett medel
för arbetsmarknadsnämnden att få information om eller ta emot de
råd och rekommendationer som DSO är skyldig att ge till ansvarig
enligt dataskyddsförordningen, samt för att få insyn i vad DSO:s
granskande arbete av verksamhetens status avseende integritet och
dataskydd visar. Dataskyddsförordningen bygger på grundläggande
principer och en av dessa principer är ansvarsskyldigheten. Den
innebär att nämnd eller bolagsstyrelse ska kunna visa att
verksamheten efterlever dataskyddsförordningen. Årsrapporten är
en mycket viktig del av denna dokumenteringsskyldighet.
Årsrapporten är även ett medel för nämnds/bolagsstyrelsens
uppföljning och styrning av verksamhetens systematiska integritetsoch dataskyddsarbete.
Årsrapporten redogör för ett antal områden som är obligatoriska
områden att belysa, samt dataskyddsombudets bedömning och
förslag till fortsatt arbete inom området. Rapporten tar även upp det
arbete som förvaltningen planerat att, utifrån dataskyddsombudets
rekommendationer, genomföra under 2021.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2020.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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§ 11
Redovisning av utvärdering av samverkan mellan
förvaltningar rörande NGL-ungdomar
2019/00177

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har i samverkan med andra
förvaltningar genomfört en studie som redovisar en inventering av
insatser som erbjudit NGL-ungdomar. Studien omfattar dels
inventeringen av insatser, dels en utvärdering av hur förvaltningarna
har samverkat inom uppdraget. Studien finansierades av
Länsstyrelsen. Studien visar att många insatser gjorts av flera olika
aktörer och att samverkan fungerat väl.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2020.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Martin Westmont (SD) lämnade följande särskilda
uttalande.
AMF har i samverkan med andra förvaltningar genomfört en studie
som redovisar en inventering av de insatser som erbjudits NGLungdomar i staden. Syftet med studien är att ge en bild av
målgruppens situation samt att identifiera styrkor och svagheter i
stadens arbetssätt kopplat till NGL intentioner och stadens
målsättningar.
Det är nedslående att läsa rapporten, som redovisar insatser baserat
på specifika ämnesområden, men lyckas inte konkret svara på om
Stockholms stads arbete har resulterat i att ungdomarna har kunnat
etablera sig och fått försörjning genom arbete. De resultat som
någotsånär kan redovisas är studieresultaten, till viss del, men med
torftigt understöd.
Avsikten med gymnasielagen är att ungdomarna ska avsluta
studierna med godkänt resultat, men gymnasielagen är en
ogenomtänkt och paketerat i osannolika utbildningsvisioner.
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Gymnasielagen innebär också en ekonomisk belastning för stadens
skattebetalare. Ensamkommande som redan i dag hoppat av
gymnasiet kräver försörjning och tak över huvudet. En
finansieringsväg för de som omfattas av NGL är studielån. CSN har
betalat ut 395 miljoner kronor i studielån till de gymnasieelever
från, i första hand Afghanistan, som fått tillfälliga uppehållstillstånd
genom gymnasielagen.
Idag råder avsaknad vad gäller kunskap om kulturella koder och
samhällsstrukturer hos många av de ensamkommande som nu
omfattas av NGL. En introduktion om det svenska samhället och
vår kultur borde därför vara en självklar obligatorisk del i
gymnasiekursen för de personer som omfattas av lagen.
Sverigedemokraterna kräver uppföljning av skolresultaten för att
säkerställa att utbildningen blir ändamålsenlig och på sikt de facto
leder till riktiga arbeten. Det är att ta ansvar. Det är också av yttersta
vikt att staden kan hjälpa till med ett tryggt och hållbart
återvändande, när dessa unga män får avslag i sin asylprocess.
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Anmälningsärenden

§ 12
Anmälan avseende beslut om återgång till
grundläggande prioriteringsordning för beviljande av
studiestartsstöd
AMF 2021/222

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
förvaltningens anmälan om beslut om återgång till
grundläggande prioriteringsordning för beviljande av
studiestartsstöd.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2017 att Stockholms stad ska
använda sig av studiestartsstöd i sitt rekryterande arbete till
vuxenutbildning. Stödet används inom ramen för kommunens
ansvar enligt skollagen att rekrytera personer till studier och syftar
till att underlätta till studier för personer i åldrarna 25-56 år som har
kort utbildningsbakgrund och ett stort behov av utbildning för att
stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
Med anledning av ökad arbetslöshet och omställningsbehov i
pandemins spår ökar antalet som söker studiestartsstöd. Detta
medför att de statliga medel som tillfaller nämnden inte kommer att
räcka till för alla som vill studera med studiestartsstöd.
Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer därför att det från och med 1
mars 2021 finns skäl att återgå till grundläggande
prioriteringsordning i syfte att garantera att medlen prioriteras till
grupper med störst utmaningar att hävda sig på arbetsmarknaden.
Ett undantag från huvudregeln gäller för inskrivna vid Jobbtorg
Stockholm då de bedöms ha en särskilt utsatt ställning på
arbetsmarknaden – och att detta accentuerats med anledning av
pandemin. För denna grupp tillämpas även fortsättningsvis
nämndens reviderade riktlinjer.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna förvaltningens anmälan
om beslut om återgång till grundläggande prioriteringsordning för
beviljande av studiestartsstöd.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 mars 2020.
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Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten
(MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Ledamoten Martin Westmont (SD) framlade ett annat förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter
Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till
beslut.
Reservation
Ledamoten Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
Att avslå förvaltningens förslag till beslut
Därutöver vill vi anföra följande:
Förvaltningen föreslår att vi ska återgå till den tidigare
prioriteringsordningen kring studiestartsstöd. Sverigedemokraterna
föreslår att vi värnar likabehandlingsprincipen och att ha en
nämnden beslutar om en arbetsordning där alla stockholmare
bedöms lika.
Vi vill att Arbetsförmedlingen har ett helhetsansvar kring
arbetssökande och att fler får riktiga arbeten. Vi föreslår även att
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska närma sig varandra
för att effektivisera verksamheterna. Jobbtorg Stockholm är en
kostnadskrävande åtgärd där vi förespråkar att Arbetsförmedlingen
får hela ansvaret av att upprätta en handlingsplan till arbetssökande
i Stockholms stad. Jobbtorg Stockholm är en verksamhet som på
många sätt gör det som är Arbetsförmedlingens uppgift och därför
ska Jobbtorgens verksamhet avslutas.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Vi hade önskat att ärendet hade behandlats och beslutats av
nämnden. Förvaltningen har visserligen rätt att fatta beslut om
återgång till den tidigare prioriteringsordningen. Men eftersom
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arbetsmarknadsläget är ansträngt hade det varit mer lämpligt att låta
nämnden besluta om en återgång ska ske eller inte.
I synnerlighet eftersom bakgrunden till begränsningen är att
regeringen har öppnat upp för att fler ska kunna vara aktuella för att
få ta del av studiestartsstödet. När regeringen försöker underlätta för
arbetslösa och stärka deras förutsättningar för att ta sig in eller
komma tillbaka till arbetsmarknaden kan inte staden gör det svårare.
Vi förstår att förvaltningen vill säkerställa att huvudmålgruppen ska
kunna få ta del av studiestartsstödet och därför försöker
förvaltningen agera proaktivt. Men risken är att arbetslösa som
behöver studiestartstöd för att skola om sig begränsas. Andelen
högutbildade är mycket högre i Stockholm än i andra kommuner.
Därför beslutades under förra mandatperioden att utöka målgruppen
för studiestartsstödet så att det inte är bara för studier på
grundskole- eller gymnasienivå som stöd kan ges.
Nu är beslutet taget och vi önskar att förvaltningen kontinuerligt
följer upp frågan och när det är möjligt fatta beslut om att återigen
öppna upp studiestartsstödet till fler än huvudgruppen.
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§ 13
Månadsrapport februari 2021
2020/01159

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden godkände månadsrapporten och
beslutade att lägga den till handlingarna
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§ 14
Anmälan av protokoll från arbetsmarknadsnämndens
sammanträde
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärende till handlingarna:
Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 9 februari 2021,
justerat den 12 februari 2021.
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§ 15
Anmälan av protokoll från möte med råd för
funktionshinderfrågor
AMF 2021/104

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärende till handlingarna:
Protokoll från möte med rådet för funktionshinderfrågor den 17
mars 2021, justeras den 14 april 2021.
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§ 16
Anmälan av beslut fattade på delegation, samt inkomna
och upprättade ärenden
AMF 2021/134

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
2. Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till
handlingarna:
Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området
ekonomi/upphandling med dnr, AMF 2021/127, AMF 2021/128,
AMF 2021/172, AMF 2021/173, AMF 2021/174, AMF 2021/11,
AMF 2021/12, AMF 2021/192, AMF 2021/185, AMF 2021/196,
AMF 2021/184, AMF 2021/197, AMF 2021/195, AMF 2021/198,
AMF 2021/147, AMF 2021/238, inom allmänna ärenden med dnr
AMF 2021/234, AMN 2019/00476, inom området personal med dnr
AMF 2021/226, AMF 2021/227, AMF 2021/193 samt inom
området vuxenutbildning med dnr AMF 2021/18.
Inkomna och upprättade ärenden samt handlingar till och med
den 11 mars 2021.
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§ 17
Anmälan av protokoll från Förvaltningsgruppens möte
AMF 2021/25

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärende till handlingarna:
Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 18 mars 2021,
justerat den 19 mars 2021.
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§ 18
Nämndens frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor från nämnden anmäldes.
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§ 19
Förvaltningsinformation
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef informerade nämnden om att från och med
nämndens sammanträde i april så presenteras nämndens verksamhet
i en serie föreläsningar. Föreläsningarna börjar i direkt anslutning
till nämndmötet, ges på Skype och pågår ca 30 minuter.
Förvaltningschefen informerade vidare om att en ny HR-chef
rekryterats till förvaltningen. Personen är för nuvarande HR-chef i
Skärholmens stadsdelsförvaltning.
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Protokollsanteckning från Farida Al-Abani (Fi) till
arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 23
mars 2021
Jag kunde inte delta på större delen av sammanträdet på grund av
tekniska problem med Skype. Om jag hade kunnat delta på
sammanträdet hade jag lagt instämmande ersättaryttrande till
Socialdemokraternas förslag på ärenden:
§4 Yttrande över Remiss av Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap SOU 2021 2
AMF 2021/116
§7 Behovsanalys arbetsmarknaden i Stockholms stad
AMF 2020/00793
§8 Svar på skrivelse om Trygga arbets-villkor för aspiranter
AMF 2020/1180
§9 Svar på Skrivelse om att ta tillvara på de sociala företagen
AMF 2020/1179
§12 Anmälan avseende beslut om åter-gång till grundläggande
prioriteringsordning för beviljande av studiestartsstöd
AMF 2021/222

