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fört vid Arbetsmarknadsnämndens sammanträde tisdagen
den 18 maj 2021 kl. 16:10-16:20, Stora kollegiesalen, plan 1,
Stadshuset
Ledamöter

Karin Ernlund (C) Ordförande
Salar Rashid (S) Vice ordförande
Andrea Hedin (M)
Jennyfer Redin (M) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Tom Hedrup (M) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Peter Öberg (L)
Magnus Runsten (MP)
Andrea Törnestam (S) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Erik Persson (S) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Rashid Mohammed (V)
Anna Lundgren (V) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Martin Westmont (SD)
Börje Häggman (M) (Skype) §§1-4, §§6-15 ersätter Johan
Paccamonti (M)
Ofelia Namazova (KD) §5
Farida Al-Abani (FI) §5

Ersättare

Arslan Bicen (M) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Adam Danieli (M) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Johan Hjelm (L) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Anna Wallgren (MP) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Mathias Mellgren Helge (C) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Ofelia Namazova (KD) §§1-4, §§6-15
Alma Carlsson (S) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Anders Eriksson (S) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Marie Jokio (S) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Marlene Karlén (V) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Lena-Karin Lifvenhjelm (SD) §§1-4, §§6-15 (Skype)
Farida Al-Abani (FI) §§1-4, §§6-15

Övriga närvarande

Amanda Broman Avdelningschef §§1-4, §§6-15
Niklas Malmström Nämndsekreterare
Karina Uddén Förvaltningschef §§1-4, §§6-15 (Skype)
Gabriel Bergin Borgarrådssekreterare §§1-4, §§6-15 (Skype)
Malin Appelqvist Facklig §§6-15 Kommunal (Skype)
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Karin Ernlund (C), Salar Rashid (S)
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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Karin Ernlund (C) öppnade sammanträdet.
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§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av
protokollet
Beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C) och vice ordförande Salar Rashid
(S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska
justeras måndagen den 24 maj 2021.
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§3
Beslut om närvarorätt för personalföreträdare
Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ge
personalföreträdarna Malin Appelqvist, Kommunal, rätt att
närvara vid nämndens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att ge personalföreträdarna Malin Appelqvist,
Kommunal, rätt att närvara vid nämndens sammanträde.
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Sekretessärenden

§4
Nelson Mandela priset 2021
AMF 2021/258

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att Hammarby boxning
IF tilldelas 2021 års Nelson Mandela-pris.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Nelson Mandela-priset instiftades av Stockholms stad 1998 och
syftar till att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för
en mer öppen och integrerad stad genom att skapa mötesplatser
mellan nya och etablerade stockholmare.
Arbetsmarknadsnämndens ordförande föreslår att
arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela 2021 års Nelson
Mandela-pris till Hammarby boxning IF.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 18 maj 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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§5
Borttagen på grund av sekretess
- Upphandling av Arbetsförberedande yrkesinriktade insatser
samt yrkessvenska för Jobbtorg Stockholm
AMF 2021/434

Handlingar i ärendet
 AMF 2021/434-1 Möjligheternas Jobbtorg Stockholm Upphandling av Arbetsförberedande yrkesinriktade insatser
samt yrkessvenska för Jobbtorg Stockholm
 AMF 2021/434-2 MBL-version Upphandlingsdokument
Arbetsförberedande yrkesinriktade insatser samt
yrkessvenska 2021-05-10
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Remissärenden

§6
Yttrande över remiss av promemorian
Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på
högskoleförberedande program
Remiss från Kommunstyrelsen, KS 2021/448
AMF 2021/319

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program (U2021-01877)
till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Samtidigt som många ungdomar har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden råder det brist på arbetskraft inom flera sektorer.
Som ett led i arbetet med att motverka denna
matchningsproblematik fick Skolverket år 2018 i uppdrag att föreslå
en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet inom
ekonomiprogrammet på gymnasieskolan. Mot bakgrund av detta
uppdrag föreslås i promemorian att en försöksverksamhet ska
inledas, där huvudmän frivilligt får delta. För att möjliggöra en
sådan försöksverksamhet behövs ett bemyndigande från riksdagen
som tillåter avvikelser från skollagens bestämmelser. Promemorian
föreslår att dessa ändringar ska träda i kraft den 1 juli 2022 och
tillämpas första gången för utbildningar som påbörjas läsåret
2023/2024.
Arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar att förslagen i
promemorian i detta läge inte kommer att påverka den egna
verksamheten då försöksverksamheten som föreslås avser
utbildning inom gymnasieskolan. Förvaltningen ser dock positivt på
denna typ av försöksverksamhet då det är angeläget att hitta
utbildningsformer som ökar ungas motivation att söka sig till
yrkesutbildningar inom områden där det finns ett kompetensbehov.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 6 maj 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
Ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) lämnade följande särskilda
uttalande.
Vi anser att alla yrkesprogram och studieförberedande program ska
ge minst grundläggande behörighet till högskolestudier. Den
förändring som infördes av Björklund har av erfarenhet visat sig
vara helt fel ute. De senaste tio årens tapp av sökande till de
yrkesförberedande gymnasieprogrammen visar med all önskvärd
tydlighet att ungdomar vill ha möjligheten att läsa vidare på
högskolan efter genomgången gymnasieskola. Att välja ett
yrkesprogram vid sexton års ålder bör alltså ge förutsättningar att
antingen gå direkt in i arbete efter studierna eller att studera vidare
inom yrkesområdet eller inom helt andra områden. Det skapar även
större möjligheter att kunna anpassa sig efter en föränderlig
arbetsmarknad. Vänsterpartiet anser att detta försök med fördel
skulle kunna omfatta fler yrkesprogram.
Handlingar i ärendet
 453381 Yttrande över remiss av Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
 AMF 2021/319-1.2 Remiss av Promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på
högskoleförberedande program
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§7
Årsrapport 2020 för arbetsmarknadsnämnden - Rapport
från Stadsrevisionen Nr 2, 2021
Remiss från stadsrevisionen
AMF 2021/429

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
årsrapporten.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har avslutat revisionen av arbetsmarknadsnämnden och
överlämnat Årsrapport 2020 för yttrande.
Sammantaget bedöms att arbetsmarknadsnämnden från en
ekonomisk synpunkt ha bedrivit verksamheten på ett
tillfredsställande sätt. Nämnden bedöms däremot inte ha bedrivit
verksamheten på ett helt ändamålsenligt sätt, då det
verksamhetsmässiga resultatet inte är helt förenligt med
kommunfullmäktiges mål.
Nämnden har vidtagit åtgärder utifrån revisorernas
rekommendationer i föregående års granskningar.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 6 maj 2021.
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.
Revisionernas årsrapport visar att arbetsmarknadsnämnden inte
nådde fullt de mål som kommunfullmäktige fastslagit. Vi vet att
förvaltningen och nämndens verksamheter har gjort sitt bästa för att
möta krisen. Vi har vid flera nämnder påtalat att det finns stora
risker för att målen inte kommer att uppnås om staden inte agerar på
ett annat sätt. Vi har lämnat skrivelser och förslag för att intensifiera
stadens insatser för att stödja fler till arbete.
Årsrapportens slutsatser är allvarliga och kräver åtgärder. Men mest
av allt är det dags för de styrande partierna att sluta vara passiva.
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Låt 2020 vara en lärdom och se till att staden stärker sitt arbete för
att möta arbetslösheten och den dubblerade ungdomsarbetslösheten.
Stockholm har inte råd med ytterligare ett bortkastat år. Stockholm
behöver en återstart med fokus på att sysselsättningen ska öka och
behoven av ekonomiskt bistånd minska.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida Al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Revisionernas årsrapport visar att arbetsmarknadsnämnden inte
nådde fullt de mål som kommunfullmäktige fastslagit. Vi vet att
förvaltningen och nämndens verksamheter har gjort sitt bästa för att
möta krisen. Vi har vid flera nämnder påtalat att det finns stora
risker för att målen inte kommer att uppnås om staden inte agerar på
ett annat sätt. Vi har lämnat skrivelser och förslag för att intensifiera
stadens insatser för att stödja fler till arbete.
Årsrapportens slutsatser är allvarliga och kräver åtgärder. Men mest
av allt är det dags för de styrande partierna att sluta vara passiva.
Låt 2020 vara en lärdom och se till att staden stärker sitt arbete för
att möta arbetslösheten och den dubblerade ungdomsarbetslösheten.
Stockholm har inte råd med ytterligare ett bortkastat år. Stockholm
behöver en återstart med fokus på att sysselsättningen ska öka och
behoven av ekonomiskt bistånd minska.
Handlingar i ärendet
 462446 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och
revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden
 AMF 2021/429-2 Årsrapport 2020 för
arbetsmarknadsnämnden - Rapport från Stadsrevisionen Nr
2, 2021
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Beslutsärenden

§8
Tertialrapport 1 2021
2020/01159

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
Tertialrapport 1, 2021 med prognos för 2021 och överlämna
den till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna justering
av driftbudgeten för ökade kostnader och intäkter med
214,2 mnkr för redovisade omslutsförändringar.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att begära
budgetjustering för en ökning av intäktskravet avseende
statsbidrag från Skolverket om 64,9 mnkr.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att fastställa
"Handlingsplan mot våldsbejakande extremism" i enlighet
med bilaga 2.
5. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att fastställa "Lokal
handlingsplan för att minska risken för att barn ungdomar
och unga vuxna dras in i kriminalitet" i enlighet med bilaga
3.
6. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ansöka om Delmosmedel i enlighet med bilaga 5, ” Etableringscentrum –
ansökan om medel för att motveka segregation”
7. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ansöka om Delmosmedel i enlighet med bilaga 6 ”Ansökan Delmos – Unga når
unga”
8. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ansöka om Delmosmedel i enlighet med bilaga 7 ”Ansökan Delmos – Utökat
stöd inom Vux”
9. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedömer arbetsmarknadsnämnden i Tertialrapport 1
att måluppfyllelsen är god. Bedömningen grundar sig på att
majoriteten av indikatorerna och de förväntade resultaten
prognostiseras att uppnås och att arbetet med aktiviteterna pågår
enligt plan.
Restriktionerna, takten för återöppnande och den pågående
pandemins påverkan på ekonomi och arbetsmarknad innebär dock
fortsatt risk gällande måluppfyllelsen. Pandemin har medfört att
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takten i strukturomvandlingen har ökat. Högre och nya krav på
kompetens samtidigt som det är brist på arbetstillfällen och enkla
jobb innebär att det blir svårare att hitta jobb för nämndens
målgrupper. Reformeringen av Arbetsförmedlingen och dess
framtida uppdrag bedöms under resterande del av året påverka
nämndens verksamheter och uppdrag. Hur samverkan kring
gemensamma målgrupper och individer kan utformas och hur
samverkansformerna fortsättningsvis kan se ut är dock i dagsläget
oklart. Ökande statliga satsningar som Jobb för Unga, fler feriejobb
och satsningar på statliga arbetsmarknadsåtgärder som Extratjänster
innebär ökande förväntningar på staden att tillhandahålla
arbetsplatser. Konkurrensen om arbetsplatser förväntas öka
markant, vilket kan resultera i att olika gruppers behov ställs mot
varandra. Undervisning, gruppaktiviteter och uppsökande uppdrag
fortsätter att påverkas av restriktioner och krav på social
distansering, med risk för att färre nås och att stödet inte kan
tillhandahållas efter behov.
Hittills under året ses dock många positiva resultat i nämndens
verksamheter. Fler elever studerar inom gymnasial vuxenutbildning
och yrkeshögskola och fler får godkända betyg. En högre andel
aspiranter påbörjar studier och fler studerar inom
kombinationsutbildningar. Intensivsvenska för högpresterande
akademiker och Sfi med tydlig koppling till arbetsmarknaden har
införts. Nyanlända på stadens boenden får intensifierat stöd till
arbete och Etableringscentrum startar vid halvårsskiftet.
Utvecklingen av distansutbildningar för personer som studerar
komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial
nivå fortsätter. Samverkan och dialog med arbetsgivare med
rekryteringsbehov fortsätter att utvecklas för utbildningar, både
inom yrkeshögskoleutbildningar, komvux och de kortare
yrkeskurser som kombineras med Stockholmsjobb.
Integrationspakten har följts upp, en uppdaterad och förtydligad
inriktning har tagits fram i dialog med plattformens medlemmar.
Arbetet med en modell för kompetensförsörjning i staden är initierat
och en plan för genomförande har tagits fram. I samarbete med
miljönämnden pågår ett arbete med att ta fram utbildningsmaterial i
miljöfrågor för studerande inom sfi samt kartlägga
utbildningsbehov kopplat till stadens mål om att Stockholm ska
vara en fossilbränslefri stad 2040 och en fossilbränslefri
organisation 2030. Parallellt tas utbildningar och insatspaket fram
under benämningen utbildningar för grön omställning. Nämnden
arbetar med metoder som lägger grunden för ett stöd som är
universellt och som kan anpassas efter individers förutsättningar.
Därtill fortsätter nämnden att utveckla anpassat stöd utifrån behov
och särskilda målgrupper, exempelvis för unga utanför arbete och
studier, unga med kriminell bakgrund eller risk att utveckla en
kriminell livsstil och för gruppen med funktionsnedsättningar. Olika
initiativ pågår för att stärka nämndens närvaro i ytterstaden och
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samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och
arbetsmarknadsförvaltningen stärks.
Nämnden fortsätter att utveckla innovativa arbetssätt genom
digitalisering, däribland Projektet Smarta prov som utvecklar
digitala, självrättande och läroplansbaserade kunskapstest inom
matematik, som baseras på AI och anpassar uppgifternas
svårighetsgrad efter eleven. Nämnden fortsätter att utveckla
upphandling som ett verktyg för innovation, bland annat inom
Jobbtorg Stockholm för att ytterligare förstärka arbetet med att möta
arbetsgivares rekryteringsbehov.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 6 maj 2021.
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.
Till en början, vill tacka förvaltningen för en bra avvägd, redovisad
och skriven tertialrapport. År 2021 kommer bli året då Stockholm
måste startar om.
Även om vi som oppositionspartier kan ha mindre kommentarer på
enskilda måluppfyllelser. Så vill vi snararare betona att i den stora
årsredovisningen för år 2020 för staden, men kanske ännu mer i
verkligheten, så kan vi se hur vår stad har drabbats av pandemin och
hur stort behovet av återstart är.
Staden gör ett överskott på närmare fem miljarder kronor. Detta
mitt under en brinnande pandemi då tusentalet stockholmare
förlorat sina jobb. Pengar och medel som hade kommit väl till
användning i uppsökande verksamheten, för olika
arbetsmarknadsinsatser och kanske även för att hjälpa fler elever
kunna nå godkända betyg under distansundervisningen. Det kan
framstå som god budgethållning att göra stora överskott, vi vill
dock tillägga att göra överdrivet stora överskott under en pandemi,
när stadens verksamheter går på knän sänder signaler om att man
inte har koll på ekonomin.
Stockholm har inte råd med ett förlorat år till. Stockholm behöver
en återstart. Därför har vi föreslagit att en tilläggsbudget ska tas för
år 2021. Inom området som handlar om hur vi ska bryta
arbetslösheten har vi lagt fram en gedigen list på hur en återstart kan
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ske för att bryta arbetslösheten. Förslag som vi även har presenterat
när nämnden behandlade underlag för budget 2022 och åren efter.
Nu när nämnderna lämnar in sina tertialrapporter är det läge för
arbetsmarknadsnämnden att äska ytterligare medel för kunna göra
de insatser som behövs för att bryta arbetslösheten. Vi önskar att
kommunfullmäktige gör budgetförändringar och tillskjuter medel
till arbetsmarknadsnämnden för bland annat följande:







Snabbspår i yrkesutbildningar till de som har gymnasial
utbildning.
Kombinationsutbildningar där SFI och yrkeskurser sker
samtidigt.
Stärkande av jobbtorgens ram för att man ska öka insatserna
mot arbetslösa ungdomar och återinföra 90-dagarsgarantin
för ungdomar.
Fler sommarjobb inom stadsdelar och tillsammans med
civila samhället.
Förstärkt näringslivssamverkan för återstart.
Rekryterings- och bemanningsfunktion för att lotsa
arbetslösa till studier och bristyrken inom stadens
verksamheter.

Återstarten kan inte vänta. De grupper som har drabbats under
pandemin ska vara i aktivitet istället för att hänvisas till passivitet.
Att anse målet om att kvinnor och män studerar eller arbetar i en
stad med en skenande arbetslöshet och fortsatt minskande
sysselsättningsgrad för kvinnor är inte trovärdigt. Pandemin har
pressat situationen på arbetsmarknaden och sysselsättningsgraden
har minskat. I arbetsmarknadsrapporten för 2020 går det att läsa att
männens sysselsättning har återhämtat sig helt medan kvinnornas
fortsätter att minska. Statistiken påminner om hur viktigt det är att
ha ett fokus på utrikesfödda kvinnor men också personer med
funktionsnedsättning och andra med svag ställning på
arbetsmarknaden. Med en ekonomi i lågkonjunktur är det väntat att
även arbetslösheten kommer att fortsätta vara en utmaning
framöver. Då är det särskilt viktigt att inte förlora fokus på de som
står längst ifrån arbetsmarknaden, ambitioner som tyvärr saknas i
styrets politik. Vi i oppositionen hade velat se fler riktade satsningar
på dessa grupper med ökade bidrag till projekt som
Stadsdelsmammor och Kvinnokraft Järva.
Särskilt uttalande
Ledamoten Martin Westmont (SD) lämnade följande särskilda
uttalande.
Förvaltningen har inkommit med tertialrapport 1 till
arbetsmarknadsnämnden vars syfte är att redovisa den bedrivna
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verksamheten. Förvaltningens arbete och ekonomi har påverkats av
den pågående pandemin även under denna period och det är av
betydelse att stadens förvaltningar ser över dess kostnader och
prioriterar kärnverksamheten.
Sverigedemokraterna anser fortfarande att man kan göra mer för
stadens företagare. Även en tydlig handlingsplan efter pandemin
måste initieras. Ska vi kunna uppfylla måluppfyllelsen om att vara
en växande stad med en positiv tillväxt så måste staden vara beredd
att skapa incitament för våra företag att överleva och kunna behålla
arbetskraft under rådande pandemi och dess efterverkningar.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida Al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Till en början, vill tacka förvaltningen för en bra avvägd, redovisad
och skriven tertialrapport. År 2021 kommer bli året då Stockholm
måste startar om.
Även om vi som oppositionspartier kan ha mindre kommentarer på
enskilda måluppfyllelser. Så vill vi snararare betona att i den stora
årsredovisningen för år 2020 för staden, men kanske ännu mer i
verkligheten, så kan vi se hur vår stad har drabbats av pandemin och
hur stort behovet av återstart är.
Staden gör ett överskott på närmare fem miljarder kronor. Detta
mitt under en brinnande pandemi då tusentalet stockholmare
förlorat sina jobb. Pengar och medel som hade kommit väl till
användning i uppsökande verksamheten, för olika
arbetsmarknadsinsatser och kanske även för att hjälpa fler elever
kunna nå godkända betyg under distansundervisningen. Det kan
framstå som god budgethållning att göra stora överskott, vi vill
dock tillägga att göra överdrivet stora överskott under en pandemi,
när stadens verksamheter går på knän sänder signaler om att man
inte har koll på ekonomin.
Stockholm har inte råd med ett förlorat år till. Stockholm behöver
en återstart. Därför har vi föreslagit att en tilläggsbudget ska tas för
år 2021. Inom området som handlar om hur vi ska bryta
arbetslösheten har vi lagt fram en gedigen list på hur en återstart kan
ske för att bryta arbetslösheten. Förslag som vi även har presenterat
när nämnden behandlade underlag för budget 2022 och åren efter.
Nu när nämnderna lämnar in sina tertialrapporter är det läge för
arbetsmarknadsnämnden att äska ytterligare medel för kunna göra
de insatser som behövs för att bryta arbetslösheten. Vi önskar att
kommunfullmäktige gör budgetförändringar och tillskjuter medel
till arbetsmarknadsnämnden för bland annat följande:
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Snabbspår i yrkesutbildningar till de som har gymnasial
utbildning.
Kombinationsutbildningar där SFI och yrkeskurser sker
samtidigt.
Stärkande av jobbtorgens ram för att man ska öka insatserna
mot arbetslösa ungdomar och återinföra 90-dagarsgarantin
för ungdomar.
Fler sommarjobb inom stadsdelar och tillsammans med
civila samhället.
Förstärkt näringslivssamverkan för återstart.
Rekryterings- och bemanningsfunktion för att lotsa
arbetslösa till studier och bristyrken inom stadens
verksamheter.

Återstarten kan inte vänta. De grupper som har drabbats under
pandemin ska vara i aktivitet istället för att hänvisas till passivitet.
Att anse målet om att kvinnor och män studerar eller arbetar i en
stad med en skenande arbetslöshet och fortsatt minskande
sysselsättningsgrad för kvinnor är inte trovärdigt. Pandemin har
pressat situationen på arbetsmarknaden och sysselsättningsgraden
har minskat. I arbetsmarknadsrapporten för 2020 går det att läsa att
männens sysselsättning har återhämtat sig helt medan kvinnornas
fortsätter att minska. Statistiken påminner om hur viktigt det är att
ha ett fokus på utrikesfödda kvinnor men också personer med
funktionsnedsättning och andra med svag ställning på
arbetsmarknaden. Med en ekonomi i lågkonjunktur är det väntat att
även arbetslösheten kommer att fortsätta vara en utmaning
framöver. Då är det särskilt viktigt att inte förlora fokus på de som
står längst ifrån arbetsmarknaden, ambitioner som tyvärr saknas i
styrets politik. Vi i oppositionen hade velat se fler riktade satsningar
på dessa grupper med ökade bidrag till projekt som
Stadsdelsmammor och Kvinnokraft Järva.
Handlingar i ärendet
 472574 Tertialrapport 1 AMN 2021
 474993 8_Bilagor sammanslagna
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§9
Förhyrning av nya administrativa lokaler för
förvaltningskontoret
AMF 2021/450

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna föreslagen
förhyrning av lokal på Palmfeltsvägen 5, för
förvaltningskontoret och ge förvaltningschefen i uppdrag att
teckna en överenskommelse med servicenämnden.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningens huvudkontor är i dagsläget
lokaliserat till våningsplan 4, 5 och 6 i fastigheten Kylhuset 15 på
Livdjursgatan 4 i Slakthusområdet. Förvaltningen har sedan tidigare
konstaterat att de nuvarande lokalerna för huvudkontoret inte är
anpassade utifrån det behov som finns vad gäller flexibilitet och
effektivitet kopplat till arbetsplatser och behovet av mötesrum och
att det därför krävs antingen en ombyggnation av befintliga lokaler
eller en flytt för att kunna möta behovet.
Förvaltningen har erbjudits möjligheten hyra in sig på Palmfelts
center, Palmfeltsvägen 5, plan 3 och samlokalisera med
serviceförvaltningen. Fastighetsägare är det kommunala
fastighetsbolaget S:t Erik Markutveckling AB. Samlokaliseringen
skulle innebära att en av lokalen är exklusiv för
arbetsmarknadsförvaltningen och en annan del, med bland annat
kök/matsal, vissa möteslokaler och arbetsplatser, är gemensam med
serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen innehar kontraktet för
lokalen och arbetsmarknadsförvaltningen tecknar utifrån detta en
överenskommelse med serviceförvaltningen gällande hyra för båda
ytorna.
Samlokaliseringen innebär en kostnadsbesparing för staden, men en
ökad kostnad med uppskattingvis 1,4 mnkr per år för
arbetsmarknadsförvaltningen. Siffran är preliminär då kostnaden för
lokalanpassningarna bygger på bedömningar som Newsec gjort på
uppdrag av serviceförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningen gör bedömningen att den nya lokalen
uppfyller de behov som förvaltningen har gällande lokal för
förvaltningskontoret, och att den ger möjlighet till en ökad
flexibilitet och effektivitet och till utveckling av verksamheten.
Förvaltningen ser även att en samlokalisering med
serviceförvaltningen är positiv såväl vad gäller effektivitet i
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lokalutnyttjande som samarbetsmöjligheter.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges i
uppdrag att teckna en överenskommelse med serviceförvaltningen
gällande förhyrning av lokal på Palmfeltsvägen 5 för
förvaltningskontoret.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 6 maj 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten
(MP) lämnade följande särskilda uttalande.
Stadens förvaltning ska vara effektiv och organisationen ska
anpassas för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad
stockholmarna har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme
som offentlig arbetsgivare. Ett målmedvetet arbete för en
effektivare lokalanvändning är nödvändigt i ett politiskt ledarskap
som säkerställer att skattebetalarnas pengar används ansvarsfullt
och på bästa sätt. Pandemin har också visat att vi kan arbeta på
andra sätt, än det traditionella kontorsarbetet.
När det gäller stadens förvaltningars lokaler är det avgörande med
ett koncernperspektiv för planering och lokalisering. Den grönblå
majoriteten har en tydlig vision om att både spara pengar på kontor
och administration och att använda det faktum att staden
tillhandahåller många arbetsplatser som ett sätt att arbeta med
stadsutveckling och se till att fler lokala centrum lever under
dygnets alla timmar.
I detta fall är det avgörande för ärendet att staden flyttar från externt
förhyrda lokaler till stadsinterna lokaler och att staden som helhet
gör en besparing på flytten. Vi vill därför tydligt understryka vikten
av att de föreslagna ombyggnationerna hålls inom budget och plan,
så att inte fördyringar uppstår i andra led.
Ersättaryttrande
Ersättaren Ofelia Namazova Venneman (KD) lämnade följande
ersättaryttrande.
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Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten
(MP) lämnade följande särskilda uttalande.
Stadens förvaltning ska vara effektiv och organisationen ska
anpassas för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad
stockholmarna har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme
som offentlig arbetsgivare. Ett målmedvetet arbete för en
effektivare lokalanvändning är nödvändigt i ett politiskt ledarskap
som säkerställer att skattebetalarnas pengar används ansvarsfullt
och på bästa sätt. Pandemin har också visat att vi kan arbeta på
andra sätt, än det traditionella kontorsarbetet.
När det gäller stadens förvaltningars lokaler är det avgörande med
ett koncernperspektiv för planering och lokalisering. Den grönblå
majoriteten har en tydlig vision om att både spara pengar på kontor
och administration och att använda det faktum att staden
tillhandahåller många arbetsplatser som ett sätt att arbeta med
stadsutveckling och se till att fler lokala centrum lever under
dygnets alla timmar.
I detta fall är det avgörande för ärendet att staden flyttar från externt
förhyrda lokaler till stadsinterna lokaler och att staden som helhet
gör en besparing på flytten. Vi vill därför tydligt understryka vikten
av att de föreslagna ombyggnationerna hålls inom budget och plan,
så att inte fördyringar uppstår i andra led.
Handlingar i ärendet
 468683 Förhyrning av nya lokaler för förvaltningskontoret
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Anmälningsärenden

§ 10
Anmälan av protokoll från arbetsmarknadsnämndens
sammanträde
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärende till handlingarna:
Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 20 april 2021, justerat
den 23 april 2021.
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§ 11
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 12 maj
2021, justeras den 9 juni 2021.
Handlingar i ärendet
 477001 Protokoll FHR 210512
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§ 12
Anmälan av beslut fattade på delegation, samt inkomna
och upprättade ärenden
AMF 2021/134

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till
handlingarna:
Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området
ekonomi/upphandling med dnr, AMF 2021/469, AMF 2020/00978,
AMF 2021/188, AMF 2021/189, AMF 2021/203, AMF 2021/268,
AMF 2021/397, AMF 2021/404, AMF 2021/424, AMF 2021/451,
AMF 2021/452, AMF 2021/453, inom området personal med dnr,
AMF 2021/410, samt inom allmänna ärenden med dnr AMF
2021/369, AMF 2021/469, AMF 2021/5.
Inkomna och upprättade ärenden samt handlingar till och med den 6
maj 2021.
Handlingar i ärendet
 AMF 2021/134-23 Anmälan av beslut av tjänsteman enligt
delegation till AMN 4 - 210518
 AMF 2021/134-22 Inkomna och upprättade ärenden samt
handlingar till AMN 4 - 210518
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§ 13
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens möte
AMF 2021/25

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärende till handlingarna:
Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 12 maj 2021, justerat
den 14 maj 2021.
Handlingar i ärendet
 477000 Protokoll FVG 210512
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§ 14
Nämndens frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor från nämnden anmäldes.

Protokoll nr 4/2021
Sida 25 (26)
2021-05-18

Arbetsmarknadsnämnden

Protokoll nr 4/2021
Sida 26 (26)
2021-05-18

§ 15
Förvaltningsinformation
Sammanfattning av ärendet
Ingen ytterligare information från förvaltningen föredrogs.

